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Faço saber que.,. o -S~paC;iQ_ federal-ap_fovou, e eu, Mau~~ Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promúlgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 83, DE 1992
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 Desenvolvimento - BIRD, no valor equiv11lente a até US$U9,000,000.00 (cento e dezenove·
milhões de dólares norte-americanos), destinada ao financiamento parcial do Projeto de Qualidade e Controle de Poluição Hídricos (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•' 96,
de 1989, 17, de 1992 e 36, de 1992, do Senado Federal, a contratar operação de crédit.o externo junto
ao Banco Internacional 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).
. . ..
.. . .
..
.
. .. . ·· ·
Parágrafo único. A operaÇão -de crédito externo referida neste artigo destina-se ao financiamento
do Projeto de Qualidade e Controle de Poluiçáo Hí<!ricos (Bacia do Guarapiranga), na Região Metropolitana
de São Paulo.
··
Art. 2• A operação será realizada sob as seguintes condições:
a) mutuário: Governo do Estado de São Paulo;
b) mutuante: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD;
c) garantidor: República Federativa do Brasil;
d) valor: equivalente a até US$119,000,()()0.00 (c_ento e jlezenoy_~_milh_õ.es de dólares norte-americanos);

-

-

-- --

e) prazo de utilização dos recursos; até 30-9-97;
f) amortização: em parcelas semestrais no valor de US$5,950,000.00 (cinco milhões, novecentos
e cinquenta mil dólares norte-americanos), de 15-4·98 a 15-10-2007;
g) juros: calculados pelo custo de captação semestral Jou ll:ill!e~!fai)_Qo_lUJU), .mais spread de
cinco décimos por cento ao ano, pagáveis semestralmente, com o principal; .. . . . . . .
h) comissão de compromisso: sere·nta e cinCO ~ritésimos por cellto sobre o principal não desem-

bolsado;
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i) autorização legislativa: Lei Estadual 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 publicaç-ão.

Art. 4"' Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Senado Federal, 15 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, itein.28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N9 84, DE 1992
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a ampliar os limites fixados no art.
3° da Resolução n~ 36, de 1992, do Senado Federal e a conceder contra-garantia ao Tesouro
Nacional, para a obtenção sua garantia à operação de crédito externo a ser contratada pela
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.

O Senado Federal resolve:
Art. I.. É o Governo do Estado de
Paulo autorizado a elevar temporariamente os limites
fixados no art. 3' da Resolução n"" 36, de 1992, do Senado Federal, nos termos do art. 8' da citada resolução,
com vistas a conceder contra-garantia ao Tesouro Nacional, para obtenção de sua garantia à operação
de crédito externo a ser contratada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -=
SABESP, junto ao Banco lnter americano de Desenvolvimento - BID.
P"arágrafo úniCo. A elevação de limite-e a concessão de contra-garantias referidos no ~capu't deste
artigo destinam-se à contratação de operação de crédito externo no valor de US$450,000,000.00 (quatrocéntos
e cinqüenta milhões de dólares norie-ameríCanos), destinada ao fiftancíamentó pardal do Plano de Despo.
_
luição do rio Tietê.
Art. 2!' As condições financeiras básicas de 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 DcsenvolviJ;nento ~ BID, são as seguintes:
_
__
_ __ _
__
a) valor pretendido: Cr$2.880.000.000.000,00, equivafente a US$450,000,000.00, em 30 de setembro
de 1992;
b) prazo para desembolso dos recursos: até 15 de junho de 1997;
c) juros: 112 (PCT) a.a. acima dos custos de Qualified Borrowings, cotados no semestre precedente;
d) índice de atualização monetária: variação cambial;
e) garantia: Tesouro Nacional;
O destinação dos recursos: plano de despoluição do rio Tie"tê;
g) condições de pagamento:
- do princ :oal: e_m quarenta e duas prestações semestrais de igual valor, vencendo a primeira
em 15 de junho de 1997 e a última em 15 de dezembro de 2017;
-dos juros: semestralmente, a partir de 15 de junho de 1993.

são

Dezembro de 1992
Art. 3' A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos
e quarenta dias, contado da data de sua publicação.
.
Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1992- Senador Mauro Benevides, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal af'r()_v()u,e_!'u,_.M.a_uEoBenevicles,_Pre_sicleqte, _nQs_wrmos çlo _
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 85, 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 do Estado de São Paulo
- LFTP, destinadas à liqüidação da quarta parcela dos precatórios judiciais, de natureza
não alimentar.

O Senado Federal resolve:
---------- --- -Art. 1·• É autorizado o Governo do Estado de São Paulo-, nos termos da ResoluÇão n' 3o; de
1992, do Senado Federal, a emitir c colocar no mercado, através de ofertas públicas, 2.537.216.271.494
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo- LFTP.
Parágrafo único.

Destinam-se os recursos ad\o'_Índosda_emissão autorizada _neste artig9 _ao pagamento

do quarto oitavo de precatórios judiciais pendentes, de responsabilidade daquele Eshido.
Art.

a)
b)
c)
d)
e)

zo

A emissãO obedecerá as seguintes condições:

quantidade: 2.537.216.271.494.LFTI';
- ·
modalidade: nominativa-transferível;
rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma Taxa Referencial);
prazo: até 2.543 dias;
- valor nominal: Cr$1,00 (um cruzeiro), nas respectivas datas-base;

t) prevísãO de colocação e vencimento dos títulos a serem emitídos:

Colocação

Dalll-llase

Dez/92

. 30.:9-92-

Vencimento

Quantidade

15-9-99

g) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n' 565, de 20 de
setembro de 1979, do Banco Central;
h) autorização legislativa: Lei n'-5.684, de2!f:5=E7~D-ecreios n~ 29.463;2-g_526T>0.261. 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. Senado Federal, 15 de dezembro de 1992c- 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' 86, DE 1992
Autoriza o Governo 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 dólares norte-americanos), destinada ao financiamento parcial do

programa de Saneamento Ambiental da Região Metropolil:ana de Curitiba-- PROSAM.
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 junto ao Banco Internacional
para Reconstrução c Desenvolvimento - BIRD, com garantia da República Federativa do Brasil, no

-- ... - · - - - - - - - - - - 1
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valor total equivalente a até US$117,000,000.00 (cento e dezessete milhões de dólares norte-americanos),
bem como é autorizado o Governo Federal a conceder aval a esta operação.
Parágrafo único.

A operação de crédito externo referida neste artigo destina-se ao financiamento

parcial do Programa de Saneamento Ambiental da Região Metropolitana de Curitiba - PROSAM.
Art. 2' A operação será realizada sob as seguintes condições:
a) mutuário: Governo do Estado do Paraná;
b) mutuante: Banco Internacional para Reconstrução c Desenvolvimento- BIRD;
c) valor: equivalente a até US$177,000,000.00 (cento e dezessete milhões de dólares norte-americanos);
d) prazo: quinze anos;
e) carência: cinco anos;

prazo de utilização dos recursos: até 30 de setembro de 1997;
g) amortização: em vinte prestações semestrais iguais e consecutivas. vencendo a primeira em
15 de fevereiro de 1998 e a última em 15 de agosto de 2007;
h) juros: cinco décimos por cento ·ao. ano. acima do custo de Quafified Borrowings cotados no
semestre precedente. semestralmente vencidos, em 15 de agosto de cada ano;
i) comissão de compromisso: 0,75% sobre o montante não desembolsado, contados a partir de
sessenta dias após a data da aSsinatura do contrato, semestralmente vencidos, em 15 de fevereiro e 15
de agosto de cada ano;
j) garantia: Tesouro Nacional;
I) destinação dos recursos: Programa de Saneamento Ambiental da Região Metropolitana de Curitiba- PROSAM;
Art. 39 O prazo máximo- para o exercício· da presente autorização é de duzentos e setent:;l dias,
a contar de sua publicação.
Art. 4'' Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Senado Federal, 16 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
I)

RESOLUÇÃO N• 87, DE 1992

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais 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 milhões de dólares norte-americanos), desti-

nada ao financiamento do Programa de Sanemaento 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 n' 96,
de 1989 e da Resolução n' 3.6, de 1992, do SenadoFederal, a contratar operação de crédito externo
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, com garantia da Repúbica
Federativa do Brasil, no valor total equivalente a US$145,000,000.00 (cento e quarenta e cinco milhões
de dólares norte-americanos).
Parágrafó-U.IüCo.- A_operação de crédito externo referida neste artigo destina-se ao financiamento
do Programa de Saneamento Ambiental dos Ribcir6és Arrudas e Onça na Região Metropolitana de Belo
Horizonte- MG.
·
·
Art. 2' As condições financeiras da operação são as seguintes:
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 norte-americanos);
d) garantia: República Federativa do Brasil;
e) juros: dez por cento ao ano, taxa arbitrária;
I) índice de atualização monetária:variação da taxa de câmbio;

Dezembro de 1992

,

DIÁRIO DO CONGRESSO
NACIQ~ALJ.~.!l..!D..--.
~ ...
..Q.uin~a,feira
17 ..10477
-~-..,......-~~------

...... --.,~"-~'----~--~·--

' -

g) destinação dos recursos: Programa de Sanem_anto Ambiental dos Ribeirões Arrudas e·Onça
na Região Metropolitana de Belo Horizonte- MG,
h) condições de pagamento:
-do principal: em parcelas semestrais, venc;eJ!dQ ~última no ano de 2009;
-dos juros:em parcelas semestrais;_ _
___ _ _ _________ .
_ . _ . _ . __ _
i) autorização legislativa: Lei Esiádual n' -10.890, de 22 de outubro de 1992.
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, 16 de dezembro de 1992. ~-Senador Mauro Benevides, Presidente.
-·

.

SUMÁRIO_
1- ÁTA DA 1• SESSÃO, EM 16 DEZEMBRO DE
1992

- N9 957/92, de autoria do Senador Marco ·Maciel,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, do artigo
- uÉtica e CaSsirios", de autoria de Dom Luciano Mendes

L-ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE
1.2.1 - Parec<res

--de Almeida, publicado no Jornal Folha de S. Paulo, de
12 de dezembro corrente.

Referente à seguinte matéria:

- 1.2.4 - Comunicação da Presidência

-Projeto de Decreto Legislativo n" 84, de 1992 (n'
79, de 1991, na Câmara dos Deputados) que aprova o
texto do Tratado Sobre Registro Internacional dé. Obí-as
Audiovisuais, assinado pelo Brasil em 7 de dezembro de
1989. que resultou da Conferência Diplomática sobre Registro Internacional de Obras Audiovisuais, realizado em
Genebra. de 10 a 21 de abril de 1989. (Redação finaL)
-Projeto de Decreto Legislativo n' 87, de 1992 (n'

183, de 1992. na Câmara dos Deputados) que aprova

1.2.3- Requerimento

o

texto do Acordo entre o Governo da República Federativa
do Brasil e os Governos da República Argentina e da Repú~
blica do Chile para o estabelecímento da Sede do Tribunal
Arbitral na Cidade do Rio de Janeiro. nas dependências
do Comité Jurídico Interamericano, celebrado em Assun-

ção, em 30 de outubro de 1991. (Redação finaL)
-Projeto de Lei do Senado n' 304. de 1991 que dispõe

-Recebimento da Mensagem n' 439, de 1992 (n'
904/92, na origem), solicitando, nos termos do art. 52,
inciso V, da Constituição Federal, autorização para contratar operação de crédito externo, com garantia da União,
entre o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
- DNOCS e a AGROINVEST- Empresa de Comércio
ExteriOr e de Empreendimentos para a Exportação, estabelecida em Budapest, República da Hungria, no valor de
dois milhões cento e trinta mil, oitocentos e quarenta dóla..:
res norte-americanos, para os fins que especifica.

1.2.5- Discursos do Expediente
SENADOR JOÃO CALMON- PreocupaÇões de S.
Ex•, em garantir recvrsos à edu_cação no ajuste fiscal, em
tramitação na Câmara dos Deputados.

sobre a adição de substância atóxica, volátil e de odor
aversivo ao benzeno, tolueno e xileno, seus derivados e
SENADOR EDUARDO SUPLICY- Homen(\gem
compostos, e dá outras providências. (Redação final.)
ao São Paulo Futebol Clube pela conquista do título mun·
-Projeto de Decreto Legislativ() _n<> 86,__ de_ ~-?2?__ (11: _ . dial de interclubes, em tóquio. Suspensão, para reestudo,
105, de 1991, na Câmara dos Deputados), q-ue- ãprova 0 ~~do processo de privatização de empresas públicas, determinada pelo Presidente Itamar Franco. Acbrdo da dívida
texto do Tratado de Extradição, celebrado entre 0 Governo
da República Federativa do Brasil e 0 Governo da Repú~
externa com os bancos credores.

blica Portuguesa. assinado em Brasilia, em 7 de maio de
1991. (Redação finaL)
- Projeto de Lei do Senado n" 274, de 1991, que

SENADOR ESÍ'ER!DIÃO AMIN- Destinação de
verbas orçamentares para a duplicação da BR·!Ol, no trecho de Santa Catarina. Possível pedido de demissão do

dispõe sobre o exercício da profissão de oceanógrafo e

Ministro Gustavo Krause, da Pasta de Fazenda.

dá outras providências. (Redação final).
1.2.2 _ Oficio do Presidente aa Câmara dos Deputados
N9 1.545/92, comunicando a relação dos tlePutadO-S,
que integrarão a Comissão Representativa do Congresso

Nacional no período de 16 de dezembro de 1992 a 14 <!e
fevereiro de 1993, prevista no§ 4"do art. 58 da Constituição
Federal.

SENADOR HUMBERTO LUCENA, Como líderFormal desmentido à notícia veic_ulada pelo Jornal de Bra·
_ sília, de hoje, sob o título "PMDB pressiona Itamar para
que apoie o bloco progressista".

1.2.6 ~ Requerimentos

_ .

_.

.

- N9 958/92, de autoria do Senador Júlio Campos,
solicitando informações que menciona.

.
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- N• 959192, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n" 11/91-Complementar.
- N~ 960/92, de urgência para o Proje.to de Resolução
n'' 94192.
1.2.7- Leitura de projetas
-Projetes de Resolução n~ 109, 110 e 112192, de
autoria da Comissão Dirctoni., que altera o Regulamento
Administrativo do Senado Federal e dá outras providên~
cias.
-Projeto de Resolução n'1 111/92, de autoria da Comissão Dirctora, que transforma cargos efetivos, vagos,
no Quadro de Pessoal do Senado Federal, e. dá outras
providências.
-Projeto de Resolução n~ 113/92, de autoria da Comissão Diretora, que altera o Regulamento Administrativo
do Senado Federal e reestrutura a Subscrctaria Técnica
de Eletrônica e o Serviço de Telecomunicações.
Projeto de Resolução n" 114/92, de autoria da Comissão Diretora, que dispõe sobre a criação da Ass<::ssoria
Técnica c Plan_os, Orçamentos P.úblicos_e Fiscaliz~ção; altera o Regulament_o Administrativo e dá outras providências.
1.2.8..- Comunicação da Presidência
-Designação da Comissão de Membros do Senado
Federal que comporão a Comissão Representativa do Congresso Nacional no recesso parlamentar.
1.2.9- Apreciação de matérias.
-Requerimentos n9 s 59 e 960/92, lidos anteriormente.
Aprovados ..
1.2.10- Discursos dQ Expediente (continuação)
SENADOR PEDRO TEIXEIRA- Considerações a
respeito de emenda apresentada por S. Ex", ao ~rojeto
de Lei da Câmara no 59/92, que regulamenta o arttgo 37.
inciso XXI, da Constituição Feder~!. institui normas para
licitação c contratos da Administ~ação -Pública e d~ ?Ut~as
providências.
SENADOR MÁRCIO LACERDA- Alto custo dos
financiamentos de custeio agrícola praticados pelo Banco
do Brasil, denunciado pelo Presidente da Organização das
Coo.perativas de Mato Grosso, Sr. Anton Hubl.!r.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Resultados desastrosos da política econômica implailtada pelo Presidente afastado Fernando Cotlor. _
SENADOR JOSÉ _SARNEY- Transcrição da Declaração Final da reunião ªnua! do Conselho_ de Integração.
realizada cm Querétaro. México, em maiO do corrente
ano.
SENADOR NELSON WEDEKIN- Premência de
um Plano Estadual de Educação articulado com planos
municipais para que seja cumprido dispositivo ·-constitucionaL
L. 2.11 - Comunicação da Presidência
- Convocação de sessão ~xtraorpinária a realizar-se
hoje. às 17 horas, com Ordem do Dia que designa.

1.3- ENCERRAMENTO
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2- ATA DA 2• SESSÃO, EM 16 DE DEZEMBRO
DE 1992

2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 Requerimentos
- N9 961/92; de urgência para os Prójetos de Lei do
Senado n'" 252,243.291, de 1991 e 69, de 1992, que tramitafrt-e"rrt c:onjunto.
- N? 962/92, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n" 69192.
2.3- ORDEM DO DIA
Requerimento n•.o 862, de 1992, de autoria do Senador
Marco Maciel, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do editorial do Jornal
O Globo, edição de 26 de novembro de 1992, sob o título
'"Desafio de gerações". Aprovado.
2.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Requerimentos n'*' 961 e 962192, lidos ilo Expediente da presente sessão. Aprovados.
2.3-2- Discurso após a Ordem do Dia

SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO
Comparativo entre as verbas públicas aplicadas no Nordeste _e nas demais regiões do País, não se justifiCando
campanha contra aquela região, no entendimento de S.
Ex•
2.3.3- Comunicação da Presidência

-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 17 horas e 15 minutos. com Ordem do Dia que
designa.
2.4- ENCERRAMENTO
3- ATA DA 3• SESSÃO, EM 16 DE DEZEMBRO

DE i992

.·

3.1- ABERTURA
3.2- EXPEDIENTE
3.2.1- Requerimentos

- N'' 963/92, de urgência para o Ofício S/72, de 1992,
da Prefeitura Municipal de Angelina (SC) solicitando autorÍI;içâo para contratação de operação de crédito no valor
de Cr$569.54l.OOO,OO.junto ao Banco de Desenvolvimento
do Estado de Santa Catarina S.A.- BADESC.
. - W 964192, de urgência para o Ofício S/74, de 1992,
da Prefeitura Municipal de Itajaí (SC) solicitando autori. zaçào para contratação de operação de crédito no valor
de Cr$860.050.400,00, junto ao Banco de Desenvolvimento
do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC. ·
3.3-0RDEM DO DIA
Requerimento n" 610, de 1992, de autoria do Senador
Onofre Quinan, solicitando, nos termos artigo 172, inciso
I. do Regime.nto Interno. a inclusão em Ordem do Dia
do Projeto de Lei da Câmara n" 56, de 1991 (n" 1.451188,
na Casa de origem), que disciplina a criação do Banco
do Desenvolvimento do Centro-Oeste. Aprovado.
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3.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia

-Requerimentos n• 963 e 964/92, lidos no_ Expediente da presente sessão. Aprovados. .
3.3.2- COmunicaçiío da PreSidência
-Convocaçàõ-de sessão extraordinária a, reaJizar~se,
hoje, às 17 horas e 19 minutos, com Ordentdo Dia que
designa.
3.4- ENCERRAMENTO
4 _ ATA DA 4 ~ SESSÃO, EM 16
DE 199"2
-- --

Plt _D_E_ZEMBliO--

5.3 .:..oRDEM DO DIA-Proposta de Emenda à Constituição n~ 9. de 1992,
que dá nova redação ao art. 3e do Ato das Disposições
-- ;~~~~itucionais. Aprovado o prosseguimento de sua tramiM
5.3.1- Matéria aprovada após a Ordem do Dia
-Requerimento n"' 967/92, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado.
·

4.2- EXPEDIENTE
4.2.1- Requerimentos
- N··' 965/92. de urgência- para O-projetõ de, __ Lei da
Câmara n" 110, de 1992, 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.
_
__
- N'·' 966/92. de urgênciá para ó Projeto de Resolução
n" 54, de 1992. que protbe o us~ 9o fu~9 _e S~l!~ d~r:ivaQ_Qs
no recinto do plenário do Senado FederaL

4.3- ORDEM DO DIA

Ex~

~.;z_ 7 -~~-sur_~--~~ __a_Qr~!ll_4Q_:Qiª---
SENADORA JÚNIA MARISE -Satisfação de S.
com a aprovação, pelo Senado Federal, de contratos

de financiamento externo negociados por diversos estados
brasileiros.
5.3_.3 ~ Comqnicação da Presidência
,.,.Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
às 17 horas e 45 minutos, com a Ordem do Dia que designa.

H .::..ENCERRAMENTO ..
6- ATA DA 6• SESSÃO, EM 16 DE DEZEMBRO

Projeto de Lei do Senado n" 230, de 1991, que autoriza
o uso do gás natural como combustível para automotores
destinados ao uso no transporte urbano de passageiros,
na segurança pública e no atendimento hospitalar. Apreciação sobrestada, após parecer de Plenário favorável nos
termos do substitutivo que oferece e abertura de prazo
para-oferecimento de emendas.
4.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia

no Expe-

4.3.2- Discurso após a Ordem do Dia

SENADOR LOURIV AL BAPTISTA -
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autorização para contiatar operação de --crédito exter~o.
no valor de dezoito milhões, setecentos e oitenta e dois
mil e quinhentos e cinqüenta dólares, destinada a financiar
-o Projeto de Desenvolvimento TecnoiOgico para o Pequeno
Produtor em Área de Cerrado.
__

4.1- ABERTURA

-Requerimentos nm 965 e 966/92, lidos
diente da presente sessão. Aprovados.
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gem póstuma ao Coronel José SiZinO áa Rocha. 4.3.3 - Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária.a re~.liza.r~.se •.
hoje, às 17 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que
designa.

DE 1992
6.1-ABERTURA
6.2-EXPEDIENTE
6.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República

N• 440 a 443/92 (n·• 883, 887,888 e 889/92, na origem),
restituindo autógrafos de projetes de lei sancionados.
6.2.2- Leitura de projeto
Projeto de Resolução n" 115/92, de autoria da Comissão Diretora, que altera o Regulamento Administrativo
do Senado Federal, transforma a Auditoria em Secretaria
de Controle Interno, e dá outras providências.
6.2.3 - Comunicações da Presidência

-Recebimento da Mensagem n" 444/92 (n" 907/92,

na origem), pda qual o Senhor Presidente da República
comunica que autqrizou o envio de vinte ob~ervadores mi li-_
fares a Moçambique, a fim de participarem. a pedido do
- --secretário-Geral das Nações Unidas. do processo para a
4.4- ENCERRAMENTO
criação de condições propícias ao desenvolvimento da opes- ATA DA s· SESSÃó, EM 16 DE DEZEMBRO ração de paz naquele País.
DE 1992
-Recebimento da Mensagem n'' 445/92 (n" 910192.
na origem), pela qual o Senhor Presidente da República
5.1 -ABERTURA
--ª--.Qli_Cit.fl_ qu_e_ sejam ex:_~t~a9_os g.o__ dispos!ono art. __4n, pará-graTO -úníCO dã -Resolução n" 7/92. bem como no art. 4",
5.2-EXPEDIENTE
IV, e seus §§ 1' e 2'. da de n" 82/90. ambas do Senado
5.2.1 --Requerimento
Federal, os contratos a serem c_elebrados pela U niâo Fede- N" 967/92, de urgência para o Ofício ri""S:17192. · ral junto aos (joverno_~_ de: Pg.tísç~ c_r~dore~ e suas agências
áe-Créctitõ. através do qual o Governo do EstadO de Goiás solicita
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6.2.4 - Leitura de projeto
Projeto de Decreto Legislativo n~ 90/92, de autoria
da Comissão Diretota, que- fixa, nos terrilos- do- disposto
'no art. 49, VIII, da ConstituiÇão Fedeial para o exercício
financeiro de 1993, a remuneração do Presidente e do Více- _
Presidente da República e dos Ministros de Estado~

6.3.1- Pronunciamento
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Pronta
ação do Ministro dos TranspOrtes, Sr. Alberto Goldman,
punindo os responsáveis e anulando contratos de obra firmados pelo DNER no Espírito Santo, denunciados como
irregulares por órgão da imprensa, conforme pronunciamento do Senador Josaphat Marinho, na data de ontem.

6.3- ORDEM DO DIA
-Parecer n"' 446/92, da ComissãO- de _ Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem n' 368192 (n' 730192,
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 1• Região, com sede em _BraSília- D_F:,
para exercer o_ cargo de Ministro do Superior Tribunal
de Justiça, na vaga reservada a jUízes dos Tribunais Re_gio~.
nais Federais, decorrente do falecimento do Ministro-Geral
Barreto Sobral. Aprovado.
-Indicação de um dos membros do Conselho da República, como titular, na vaga decorrente do falecimento
do Sr. Severo_ Góm"es. Eleição adiada para audiência na
Comissão de ConStitq.ição,-Justiça e Cidadania, nos-termos
da questão de ordem, formulada pelo Sr. Carlos Patrocínio
e deferida pela Presidência tendo_ usado_ da_ palavra os Srs.
Carlos Patrocínio, Alfredo Campos, Chagas Rodri_gues,
Jarbas Passarinho, Mário Covas, Esperidião Amin, Áureo
Mello, Ronan Tito, Cid Sabói3. de Carvalho, Nelson Carneiro e Amir Lando.
-

6.3.2 - Ordem do Dia (continuação)
Parecer da COmiSsão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, sobre a Mensagem n~ 356/92 (o~ 704/92, ria origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Sr. LindoJfo Leopoldo Collor. Ministro de Primeírã- Classe, da Carreira
de Diplomata, para exercer o __cargo de Embaixador do
Brasil junto à República da Tunísia. Apreciado em sessão
secreta.
6.3.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

6.4- ENCERRAMENTO
7- MESA DIRETORA
8- LÍDERES E VICE·LÍDERESDE PARTIDOS
9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA·
NENTES

Ata da 1a Sessão, ei:n 16 de dezembro de 1992

s•

Sessão Legislativa Extraordinária, da 493 Legislatura

Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Rachid Saldanha Derzi.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM.SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
.
.

Alfonso Camargo - Álvaro Pacheco - Aureo Mello BeDi Veras- Carlos De'Carli- César Dias- Chagas.Jl.O<!rigues - Cid Sabola de Carvalho - Dirceu Carneiro -' Elcio
Alvares - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - Irapuan
Costa Júnior -Jarbas Passarinho-João Calmon -João França- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- JosE: Fogaça- José Paulo Biso! --Jtilio Campos - Jtinia Marise - Lavoisier
Maia - Levy Dias - I.ouremberg Nunes .Rocha - Magno Ba·
celar - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Mauro Benevides- Nabor Jtin!or- Nelson Wedekin -Ney MaranllâoOdacir Soares - Pedro Teixeira - Racliid Saldanha Derzi Ruy Bacelar - Teotonio Vilela Filho - Valmir Campelo Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista ·de
, presença acusa o·comparecimento de 42 Srs. Senadores.

Havendo nú.m_e_ro regimentai, deClaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iníci<imos'hos-sos trabalhos.
O Sr. 1' Secretário procederá à leitura do Expediente·.
É lido_o_segui~te: .

EXPEDIENTE

PARECERES
PARECER N• 478, DE 1992
(Da Comissão Diretora}
n~

Redação rmal do Projeto de Decreto Legislativo
(n~ 79, de _1991, na Câmara dos Depu-

84, de 1992
tados).

· ·

·

•

A Çomissã,o Diretora ·apresenta a redação final do Projeto
.de Decreto Legislativo n' 48, de 1992 (n' 79, de 1991, na
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Câmara dos DeputadoS), que aprova o texto do Tratado sobre
. DECRE:TQ J,.JõG ISJ,.AIJVQ N:·_. , DE 19~2
Registro Internacional de Obras Audiovisuai.:.:, asSinado pelo
Aprova 0 texto do Acordo entre o Governo da RepúM
Brasil em 7 de dezembro de 1989, que r~~l}ltQ~--º-ª ÇQ_J!!er_ê_!1C~---- __ -blica Federativa do Brasil e os Governos da República
Dij>lomátka sObre-RegiStroIliiernaciona1 d_e Q_gr~s_ ~udioyi~
Argentina e da República do Chile, para o Estabelesuais-. reã.Iizã.do em Genebra, de 10 a 21 de abril de 1989.
cimento da- Sede do Tribunal Arbitral na Cidade do
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de dezembro de 1992.
Rio de Janeiro, nas Dependências do Comitê Jurídico
- Mauro Benevides, Presidente - Mareio Lacerda, Relator
lnteramericano, celebrado em Assunção, em 30 de outu- Beni V eras -- Dirceu Carneiro.
_ -~- __ -,---- -~Q._ de 1_,~ 1.
_____ ,--- ~---- _ _ _
ANEXO AO PARECER N" 478, DE 1992
Art. 1" É aprovado o texto do Acordo entre o Governo
da República Federativa_ do_B:ra~il e osG_ov_errws da Re_pública
Redação final do Projeto de Decreto Legislati~o
Argentina e da Rcpúblir..-a do Chile. para o Estabelecimento
n' 84, de 1992 (n~ 79, de 1991, na Câmara dOs- Depuda Sede do Tribunal Arbitral na Cidade do Rio de Janeiro,
tados).
nas Dependências do Comitê Jurídico Interameric.ano, celebrado em Assunção, em 30 de outubro de 1991.
Faço saber que_o Congresso NaciOnal aprovou, e
Parágrafo único. Estão sujeitos à aprovação do Congresso
eu,
, Presidente do Senado Federal, nos termos
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do
do art. 48, item 28, Regirnerito Interno, promulgo-o _seguinte
.referido Acordo, ~-e~~ como quaisquer ajustes complemen~
DECRETO LEGISLATIVO N"
, DE 1992
tares que, nos termos do art. 49, jncísõ I da ConStituição
Federal, acarretem encargos ou cOmpromissos gravosos ao
Aprova o texto do Tratado sobre Registro Internacional
patrimõnio nacional.
de Obras Audiovisuais, assinado pelo Brasil em 7 d_e
Art. zo Es.te Decreto Legislativo entra em vigor na data
dezembro de 1989, qUe reSultou dS. Confer-êrlCiH Dip_lode sua publicação.
mática sobre o Registro Internacional de Obras AudioviPARECER N• 480, DE 1992
suais, realizada em Genebra, de 10 a 21 de abril de
1989.
(Da COmisSão DiretO-fa)
Art. I o Ê aprovado o texto do Tratado sobre o R~gistro
Redação
final do Projeto de Lei do Senado n~ 304,
IntemacionaLde_O_bras Audiovisuais, aSsinado pelo Brasil em
de 1991.
7 de dezembro de 1989.
_
Parágrafo único. Estão sujeitos à apiovação"-dCiCOng·resso--A Comissão Diretora apresenta a redação.final do Projeto
Nacional quaisquer atos q'-:'e possam resultar em revisão do
de Lei do Senado n'' 304, de 1991, que dispõ~ sobre a adição
referido Tratado, bem como quaisquer ajUSteS cbirfplemende substância at6xica._volátil e de odor aversivo ao benzeno,
tares que, nos termos do art. 49, inciso I da C~~nstit~içã? _ tolueno e xileno, seus derivados e compostos, e dá outras
Federal, acarretem encargos ou compromissos_ gravosos ·ao
provfdências.
património nacional.
-Sala de Reuniões da Comissão, 16 de dezembro de 1992.
Art. 2~- Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
.........,. Mauro Benevides, Presidente - Mareio Lacerda, Relator
de sua publicação.
- Beni V eras - Lavoisier Maia.
PARECER N• 479, DE 1992
ANEXO AO PARECER N" 480, DE 1992
(Da Comissão Diretora)
RedãÇãO -finBid.O--PiOJefo-de-Lei dõ SenadO n9 304,
de 1991.
.
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n' 87, de 1992 (n~ 183, de 1992, na Câmara dos DepuDispõe sobre a adição de substância atóxica, volátil
tados).
e de odor aversivo ao benzeno, tolueno e xileno, seus
derivados e compostos e dá outras providências.
A Corit1SS3o-Dlretonl: apréSentã a !éCiãÇãb ·nnãi dO-PrOjetO
de Decreto Legislativo n" 87, de 1992 (n° 183, de J9902~ qa
OCongresso Nacional decreta;
Câmara dos Deputados), que aprov~_o te:~~~--º9_Acor~o_e_~tr~~ ~ ________ Art. 1_9 Substância atóXica, voláfil e de odor aversivo
seiá á:dfciOn'adi ao benzenO, -ao tolueno e _ao xileno puros,
o Governo da RepU!:ilica Fedei-ã."tiva do BraSil e os Go_vemos
da República Argentina e da República do Chile para o Esta~_os pro_dutos que contenham estes .solvente.s_e ao.s que a utilizem como matéria-prima.
belecimento da Sede do Tribunar Arbitral na Cidade do Rio
de Janeiro, nas Dependências do Co~itê J!lrídico ~nt~i"_am_e- _____ Parágrafo único. _o_ grau de odor aversivo da substância
riCai:Jo, cetebf3do em Assunção, em 30 de outu(>ro de 1991~
a ser adicionada deverá ser suficiente para impedir a ihã.lação
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de diúiribi-0-de 1992. . intencionalmente abusiva do produto.
_ _
-Mauro Benevides, Presidente -Mareio Lacerda, Relator
Art. 29 As indústrias instaladas no País, fabricantes dos
Dirceu Carneiro- Beni Veras.
produtos referidos no artigo anterior, tem o prazo de quatro
ANEXO AO PARECER N" 479, DE 1992
meses, a partir da vigéncia da presente Lei, para promoverem
a adição da substância atóxica, volátil e de odor aversivo,
sob pena de terem apreendidos os lotes cujas especificações
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo o~ 87,
de 1992 (n~ 183, de 1992, na Câmara dos Deputados).
contrariem essa exigência.
Parágrafo único. A reincidência em não cumprir a exigên~
cia da presente Lei a,carretará nova_apreensão dos lotes irregu~
Faço saber que o Congresso Nacional aprovo_u, e
lares e a interdição das atividades da indústria por tempo
eu,
, Presidente do, Senado Federal, nos termos
indeterminado_, até que ela se apresente capacitada para iniciar
do art. 48, item zs;do Regimento Interr:t.o~ promulgo 9 se=-- ---a: adiÇão-d3 SUbstância 3oS Seus produtos.
p~~

•
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Anexo ao pãrecer- ri"' 482, de 1992
Redação Final do Projeto de Lei do Senado n• 274,
de199l. _

Art. 3" Esta Lei entra em vigor na data de sua publi·
cação.Art. 4" Revogam-se as disposiçõeS-em -contrário~

PARECER N• 481, DE 1992
(Da Coniíssiio Diretota)
Redação fmal do Projeto de Decreto Legislativo
n• 86, de 1992 (n' 105, de 1991, na Câmara dos Deputados).
A ComisSão Diretofa apfeserifa a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo n• 86, de 1992 (n• 105, de 1991, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Tratado de
Extradição, celebrado entre o Governo da R~pública Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, assinado
em Brasília, em 7 de maio de 1991.
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de dezembro de 1992.
- Mauro Benevides, Presidente - Márcio Lacerda, Relator
- Dirceu Carneiro-- Racbid Saldanha Derzi.

ANEXO AO PARECER N• 481, DE 1992Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 86, de 1992 (n' lOS, de 1991, na Câmara dos Depu~

lados).

Faço saber que o CongresSO Nacional aprovou, e eu,
, Presidente do, Senado Federal, nos termos
do art. 48, item- 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
--

DECRETO LEGISLATIVO N> , DE 1992
Aprova o texto do Tratado de Extradição, celebra~
do entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Portuguesa, assinado em Bra~
sflia, em 7 de maio de 1991.

Art. 1• É aprovado o texto do Tratado de Extradição,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Portuguesa, assinado em Brast1ia,
em 7 de maio de 1991.
Parágrafo único. Estão 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 I da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.
Art. 2<? Este decreto legislativo entra- em vigoi"_-na data
de sua publicação.
- PARECER N• 482, DE 1992

(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 274,
de 1991.
A Comissão Diretora apresenta: a redação final do Projeto
de Lei do Senado n<? 274, de 1991, que dispõe sobre o exercício
da profissão de oceanógrafo e dá outra providências.
Sala de Reuniões da Coniissão, 16 de dezembro de 1992.
-Dirceu Carneiro,Presidente -Lavoisier Maia,Relator
-Lucídio Portella - Rachid Saldanha Derzi.

Dezeml>ro de 19.92

Dispõe sobre o exercício da proriSSão de oceanógrafo e dá outras providências.

O Cóngresso N3cional decreta: ~--"·
- ·-- _ ·
Art. 1? É livre o exercíCiO-da profissão de Oceanógrafo
aos portadore~ de "diploma:
I - devidamente registrado de bacharel em curso de
Oceanografia, expedido por instituição brasileira de ensino
superior oficialmente reconhecida;
II -expedido por instituição estrangeira de ensino superior, revalidado na forma da lei, cujos cursos forem considerados equivalentes aos mencionados no inciso L
Parágrafo único. É livre também o exercício da profissão de Oceanógrafo aos portadores de diploma de bacharel
devidamente registrado, em curso de Oceãnologiã, expedido
pela Fundação Universidade do Rio Grande.
Art._ 2<? É igualmente_ assegurado o livre exercício da
-ProfisSão de Oceánógrafo aos-que, embóra não 'h3bilitados
na forma do artigo anterior. ptee-ncham as condições abaixo relacionadas:_
I - sejam possuidores de diploma registrado em curso
superior de graduação em outras áreas de conhecimento ligadas às geociênciaS, ciências exatas, naturaiS ou do- mar, iilclusive os diplomados pela Escola Naval, com aperfeiÇoariJ.erito
em hidrografia-e--Que tenham exercido ou estejam· exercendo
atividades oceanográficas pói Um -período de cirico anos, em
entidade pública ou privada, devidamente comprovadas-perante órgão superior de fiscalização profissiOital. -- - Parágrafo" úitico~ Nas condições do inciso anterior, o
registro deve ser requerido no prazo máximo -de cinco anos,
a contar da data de vigência desta Lei.
Art. 3<? O saláriO nlínimo-do Oceanógrafo é a remuneração mínima obrigatória pOr serviços presta3os pelos profissionais definidos nesta Lei.
Art. 49 A jornada diária de oito horas de trabalho do
Oceanógrafo terá remuneração mínima de Cr$252.000,00 (duzentos e cinqüenta e dois mil crUzeiros), V3Iores estes referentes ao mês de outubro de 1991.
§ 1<? No caso de jornada diária de trabalho superior
a oito horas, a fixação do salário será feita tomando-se por
base o custo da hora fixada neste artigo, acrescidas de cinqüen~
ta por cento as horas excedentes às oito hora~ diá~as. - ~
§ 29 QuandO emb3rcados, a remuneração dos serviços
prestados pelos_Oce?'móg~afo~ será fiuto de ~ontrato esp~cffiéO
de ti'aba[flo entre as partes interessadas. - _
_
_ ~- 5<? __ Osj)c~a_nógrafos, seõ:I pfejuíZo do e:Xercfcio dãs
mesrna:s atividades por outros profissionais, igUalmente habilitados na forma da legislação vigente, poderão:
I - formular, elaborar, executar, fiscalizar e dirigir estudos, planejamento, projetes e/ou pesquisas ciêritíficis básic3s
aplicadas, interdisciplinares ou não, que visem conheci~
mente e a utilização racion'al do meio marinho, em todos
os seus domínios, realizando,_direta ou indiretamente:
___ a) Ievantamen~0 1 proc_ess?-mento e interpretação das condições físicas, químicas," biológicas e geológicas do meio marinho, suas interações, bem como a precisão do comportamento
desses parâmetros e dos fenómenos a eles relacionados;
b) desenvolvimento e aplicaç~_o ge métodos, processos
e técnicas de exploração, explotação, beneficiamento, írispe~
ção e controle dos recursos marinhos;

e

o
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PMDB
Titulares: Derval de Paiva, Luiz CarlOs Santos e José
renciamento do meio marinho;
Thomaz Nonô
d) desenvolvimento e aplicação de métodos, processos
Suplentes: Euler Ribeiro, Neuto de Conto e Ubiratan
e técnicas oceanográficas relacionadas às obras, instalações,
Aguiar
estruturas e quaisquer empreendimentos na área marinha.
PDS
II- orientar, dirigir, assessorar e prestar consultaria a
Titulares: Aécio de Borba e Vasco Furlan
empresas, fundações, sociedades e associações de classe, entiSuplentes: Maria Valadão e Vitória Malta
dades autárquicas, privadas ou do poder público;
- PDT
III- realizar perícias, emitir e assinar pareceres e laudos
Titular: Vital do Rego
técnicos;
--------- ---- -- ---- ----IV -exercer o magistério, em qualquer nível, observaPSDB
das as exigências pertinentes;
---- ------ -- TitUlar: Sigmarfuga Seixas
v- dirigir órgãos, serViçOs, -seções, grupos--ou -seto-res --- _-o-:-=-suplente:-osmânlõ- Pereira __ _
PT
de oceanografia em entidades autárquicas, privadas ou do
poder público.
_ ::Iitular: Maria Laura.
§ 1~' Para o disposto neste artigo são considerados perSuplente: Jaques Wagner
tencentes ao meio marinho, além dos oceanos, os ambientes
BLOCO -z (PTR/PST)
-Titular: B. Sá
transicionais, isto é; ·a:s faixas--de transição entre água doce
e salgada e que sofrem influência desta, a saber: _estuários,
Suplef!te: Leopoldo Bessone
deltas, mangues, lagunas, lagoas costeiras e baías.
PDC
§ 2~'- Compete igualmente aos oceanógrafos,_ ainda que
Titular: Pedro Navais
não privàtivo ou eXclusivo, o exercício de atividades ligadas
Suplente: SérgiO Brito
PL
àlimnologia, aqüicultura, processamento e inspeçâo dos recurTitular: Valdemar Costa
sos naturais de águas interiores.
Supleilte: Diogo Nomura
Art. 6" Os infrátores dos dispositivos- desta Lei incorrerão em pena de advertência, particular ou pública, em susO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O expedienpensão do exercício profissional, até um ano, ou cancelamento
te lido vai à publicação.
do registro com a apreensão da carteira profissional. cumulada
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"
ou não com multa, segundo a natureza da infração, sua extenSecretário.
são e a intenção de quem a praticou, aplicada em dobro em
É lido o seguinte
caso de reincidência, oposição à fisCalização ou desacato à
autoridade.
Art. 79 O Poder Executivo regulamentará esta Lei no
REQUERIMENTO N' 957, DE 1992
prazo de sessenta dias contado a partir de sua publicação.
Nos
termos
do art. 210, do Regimento Interno, requeiro
Art. 8" Esta lei entra em vigor na data da sua publia
transcrição,
nos
Ariais-do Senado, do artigo "Ética e cassicação.
-nos~\ de autoria de Dom Luciano Mendes de Almeida, publiArt. 9" Revogam-se as disposições Cm ·contfá!ió. --cado no jornal Folha de S. Paulo, de 12 de dezell!bro de
0 SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe- corrente.
diente lido_vai à publicação.
. -$ala das Sessões, 16 de de_zcm_b_ro de 1992. - S=en~dor
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
Marco Maciel.
É lido o seguinte
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -De acorde
com o art. 210 do Regimento Interno, o requerimento será
submetido ao exame da Comissão Diretora.
SGMIP N' 1.545
"--·---A--vreSidêncía·recebeu a Mensagem n" 439, de 1992 (n~
Brasília, 15 de dezembro de 1992.
904/92, na origem), de 15 do corrente, pela qual o--Senhor
Senhor Presidente,
Presidente da República solicita, nos termos do art. 52, -inCiso
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
v , d a ConstltUtçao
· · - F ed era 1, autonzação
·
para contratar operaa Câmara dos Deputados em sessão realizada nesta data~_eleção com garantia da União, entre o Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas- DNOCS- e a AGROINVEST
geu, conforme relação anexa, os Deputados que integrarão
a Comissão Representantiva do Congresso Nacional no- perfo- - Empresas de Comércio Exterior e de Empreendimentos
do de 16 de dezembro de 1992 a 14 de fevereiro de 1993 , paraa-Exportação-,estabelecidaem Budapest, República
da Hungria, no valor de dois milhões, cento e trinta mil.
prevista no§ 4"' do art. 58 da ConstitUição Federal.
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência ptotestos
oitocentos e quarenta dólares norte-americanos, para os fins
de apreço. -lbsen Pinheiro, Presidente.
que especifica.
COMISSÃO REPRESENTATIVA DO CONGRESSO. -·-·--~-A-matéria $enl despachada à Comissão de Assuntos EcoBLOCO 1 (PFUPTBIPRNIPSC)
. ____ .. __ ··- _. -~nôrnicos. (Pausa.)
Titulares: Antônio Hollanda, Humberto Souto, Manoel -~-~~~-concedo a palavra ao nobre Senador João Calmon.
Castro, Nelson Trad e Odelmo Leão
- . .Q SIL JOÃO CALMON (PMDB - ES. Pronuncia o
Suplentes: Aldir Cabral, Antonio Morimoto, Délio Braz, seguinte discurso.} -Sr. Presidente e Srs. Senadores, o PlenáFreíre Júnior e Osório_ Adriano _
___ _slo_!i(! __ ÇªID_an\__4g~Q~putados está prestes a apreciar matéria
-----------~suplente:-aovis--Assrs·-~-~-
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votada. Nesse caso, estaremos lançados a uma "_caixa preta",
da maior importância para a vida nacional, que é o Substitutivo
sem perspectivas de encontrarmos luz para iluminá-la. Paiecedo nobre Deputado Benitó Gama- aO Projeto de Emenda
nos, então~ que precisa haver uma alternativa, uma saída
Constitucional n~ 48-A, de l99L A proposição iriclui um conpara essa dificuldade. Apesar de estarmos convocaQQs_ até
junto de alterações ao sistema tributário, mais conhecido como
o dia 24, não acredito que a reforma fiscal possa ser Votada
"ajuste fiscal". Situadas como medidas indispensáveis ao equiainda este ano. Trata-se de matéria cqmplexa, com reperlíbrio financeíro do Estado, aquelas mudanças precisarão ser
cussões para o bolso do contribuinte, para a economia nacio~
aprovadas,_ em dois turnos, por pelo menos 3/5 dos votos
nal. Em não sendo votada a reforma fiscal, a saída para
de cada Casa do Congresso Nacional. Trata-se, portanto, de
o GovernO seria aperfeiçoar, -o -maiçrapidamentc possíVel,
uma votação expressiva já que a modificação da Lei Maior
a sua máquina arrecadadora, fiscalizadora. Com o aperfeiçoarequer amplo grau de consenso e profunda ponderação.
mento desses instrumentos de fiscalização, a sonegação Essa exigência que a sensatez da Assembléia Nacional
aproXimadamente 50%- diminuirá. Esse caminho não tem
Constituinte escreveu no texto da Carta Magna ievã~me a
sido buscado; ao contrário, busca~se uma reform~ que- vai
apelar a todos os nobres parlamentares da Càmarae do Senado
aumentar a tributação. O Governo quer aumentar o ·volume
para que meditem sobre a questão. Não me aterei ao mérito
de recursos para o Tesouro Nacional, para fazer face às despe~
do ajuste fiscal, embora não possa deixar de observar que
sas que já estão orçamentadas. Restará ao Executivo esta
o sistema tributário realmente necessita de reformas para que
única alternativa: admitir pessoal, treinar a fiscalização, agilio Estado continue a funcionar e passe a ter um desempenho
sensivelmente melhor. Como já declarei ante~, precisamos --zar o processo de arrecadação, priorizar a eliminação da
sonegação fiscal, um dos responsáveis pelo estado de pobreza
combater severamente a _evasão no pagamento dos tributos
em que se encontra a Nação. Nobre Senador João Calmon,
já existentes e simplificar as normas para facilitar o cumpri~
congratulo-me com V. Ex~ por trazer ao Senado da República
mente da Lei e a sua fiscalização. Jnfeli_zmente, a Comissão
essa preocupação, mostrando, com razoável antecipação, as
Parlamentar de Inquérito que investiga a eVasão -fiscal, instaangústias pelas quais haveremos de passar se não forem tomalada por iniciativa do nobre Senador FernandilienriqUe Cardas providências. Parabenizo e louvo a iniciativa de V. Ex~
doso, tem enfrentado sérias dificuldades para se reunir, tendo
à frente a figura admirável do Senador Ronan Tito e, na
O SR. JOÃO CALMON - Eminente Senador Jonas Pirelataria, contando com a atuação incansável do nobre Sena~
nheiro, a contribuição de V. Ex~ ao meu pronunciamento
dor Jutahy Magalhães. Não nos tem sido possível levar avante,
revest~~se de grande significação porque V. Ex~ focaliza, com
com o alto grau de eficiência que seria iridfspensáve1, esse
grande objetividade, a extrema gravidade da Educação em
trabalho capaz de estarrecer a Nação com a -reVdãção dos
nosso País e a necessidade de socorrê-la com recursos finan~
índices realmente escabrosos de sonegação de impostos fedepeiros ma_is substanciais. Neste ~O!ll~nto~ quando _já cogito
rais, estaduais e municipais.
aproveitar a oportunidade da revisão constitucional, que devePor mais de uma vez, neste plenário, tenho comentado
rá ocorrer no próximo ano, para tentar aumentar novamente
o fato, já confirmado iriclusive pela então Ministra Zélia Caro percentual de impostos federais dos atuais 18% para 20%
doso de Mello, de que, somente em São Paulo, a sonegação
ou,2_5_% e na área municipal, de 25% para 30%. -Procura-se
de impostos federais, estaduais e municipais é pouco Superior
desfechar um golpe contra a contribuição, que sempre deve
ao total da receita do orçamento da República.
ser majorada para salvar o Brasil da situação catastrófica em
A tenho- me, neste momento, à preocupação da realização
que se encontra a sua educação.
de um esforço de salvação nacional, que poderia receber um
Ao pretender tornar essa iniciativa já no próximo ano.
impulso altamente significativo através do "Imposto sobre
sigo apenas a inspiração de várias unidades da Federação.
movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direiPor exemplo, o Estado do Rio Grã.nde do Sul, pela sua Assemtos de natureza financeira". Essa iniciativa, que partiU do
bléia Constituinte, decidiu majorar -o perCentual da receita
Deputado potiguar Flávio Rocha, sofreu uma série de modifide impostos para a manutenção e desenvolvimento do ensino
cações que a aprimoraram. Depois de amplas discussões no
de 25% para 35%; um aumento, portanto, de 40% sobre
plenário e nas Comissões Tecnicas da Câmara a idéia foi finalo mínimo estabelecido pela Constituição Federal. Outros Esmente transformada_ em proposta de emenda constitudonal,
tados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do
que começou a tramitar na noite de _ontem na Câmara dos
Sul e Piauí aumentaram o percentual para a educação de
Deputados.
25% para 30%.
Esses fatos demonstram que a Nação já despertou para
O Sr. Jonas Pinheiro- Permite-me V. Ex• um aparte?
a necessidade de se dar prioridade máxima para a educação,
O SR. JOÃO CALMON - Concedo um aparte ao nobre
porque só através desse instrumento inestimável é que podereSenador Jonas Pinheiro.
mos ter uma sociedade com distribuição de renda mais justa_.
O Sr. Jonas Pinheiro- Nobre Senador João Calmon,
mais humana e mais equitativa, sein as características atuais,
em muito boa hora V. Ex" traz à Casá esse assünto de vital
em que a maior parte da renda do País está concentrada
nas mãos de uma ínfima minoria de privilegiados.
importância para a vida econõmica e financeira da Nação.
Tramita- creio que em fase final de votação- na Câmara
Fugindo à dísposição constitUcional anteriOT~ O iiriposto
dos Deputados a reforma fiscal. Estamos convencidos de que,
sobre cheques, que agora tem o nome de Imposto sobre Movi~
se não houver uma injcção de recursos do Tesouro Nacional,
mentação Financeira, não contribuiria para a educação nacioo futuro próxfrilo- 1993- será incerto e trará-graves consenal, de acordo com a Proposta de Emenda à Constituição
qüências para a Nação. Ficarão prejudicados os investiinentos,
n' 48-C, de 1991, de autoria do nobre Deputado Luiz Carlos
ficarão prejudicadas as soluções para a crise social que o
Hauly. A justificativa é que se trata de imposto extraordinário
Presidente Itamar tem priorizado com tanta ênfase._ Acredí~
e emergencial para atender ao resgate do principal da Dívida
tamos que não será possível que essa proposta seja analisada,
Pública Mobiliária Federal e para o custeio de programas
em tempo hábil, pela Câmara e pelo Senado, a fim de ser- de habitação popular e saneamento, entre outras finalidades .

.I
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jurídicas bem intencionadas. É preciso dinheiro para que eles
O texto da Constituição Cidadã, como a chamava o inesR
se concretizem para o povo. Conclamo, pois, os colegas parla~
quecível estadista Ulysses Guimarães, refereMse à incidência
de um percentual sobre impostos, sem levar em consideração
mentares a meditarem profundamente_ sobre a paisagem da
educação nacional, paisagem de campo de guerra, paisagem
se esses impostos são temporários ou permanentes. NãO há,
de terremoto, antes de votarem a referida proposta, cuja traportanto, a menor justificativa, minl.-a hora de grave carência
mitação começou na noite de ontem, no plenário da Câmara
de dinheiro para a educação, que está levando as universidades
dos Deputados.
I?rasileiras à beira do colapso, a tramitação de uma inicíativa
Com mU_ita justeza, o substitutivo se preocupa com o
desse tipo, que teria efeitos catastróficos na sociedade do
pagamento da dívida pública, com a habitação popular e o
nosso País.
saneamento. Nada mais louvável, criando, para tanto, vinculaSe a União se encontra em situação emergencial, também
o está, talvez em situação pior, a educação. A CPI -da CriSe
ções de receíta, mecanismos para reduzir essa avassaladora
sonegação de impostos que existe no Brasil.
da Universidade, da qual tive a honra de ser o Relator e
A receita fiscal proveniente do contribuinte deve ser a
qQe foi urna iniciativa-·exttemamerife- feliz do Deputado Fede~
ele devolvida sob a forma de benefícios e serviços eStabelecidos
ral pelo Rio Grande do Norte, João Faustino, acaba de constatar a _situação quase desesperadora da área da educação.
pela lei. A hahitação popular e o saneamento são setores
que absorvem grande quantidade de trabalhadores e comba~
Ao invés de ter as suas necessidades atendidas, a União,
tem .o pobreza; gerando salários e erevando a_ quaHáa:ae -de
em 1990 e 1991, reduziu significativa, abrupta e revoltantemente as suas despesas educacionais. Enquanto em 1988
vida. No entanto, a habitação e o saneamento nada fazem
e 1989 a despesa na função "Educação e Cultura" ficou em
Sem a educaça.o pública de qualid3de.
1,9% do Produto Interno Bruto, em 1990 esta proporção caiu
Conclamo, portanto, os nobres colegas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados a consultarem suas consciênpara 1,6% e, em 1991, para apenas 1,1%. Se consideramos
cias e a suprirriifem- do texto da proposta a referência ao
a despesa do Tesouro Nacional nessa função de 1987 a 1991,
o seu valor real caiu de 100% para "55,8%, -ou Seja;--qliãSe- -art. 212 da Carta Magna, que cria essas vinculações a partir
a metade, descontada a inflação, -enquanto a despesa do MEC
de mn percentual mínimo da receita de impostos para a manutenção e desenvolvimento_do.ensino_.__ A__e_duc_aç_ão_tem urgência
se reduziu de 100% para 82,2%.
Focalizando o último qiíinqüêníõ, CotlStata~Se Uni -eSfórçó ·de ··aproveitãFIDelhor os escassos recursos disponíveis.
Por meio de palavras e atas, tenho pregado obsessivacrescente do Governo Federal no sentido de contemplar a
mente a avaliação educacional como meio de combater o deseducação, em 1987 a 1989, embora sua despesa total tenha
perdício e de melhorar a eficiência, a qualidade e a eqüidade
crescido proporcionalmente mais que as despesas educaciodO ensino. Isso, porém, não significa --deixar a educação à
nais. Nesse período, a função 'Educação e Cultura' situava-se
míngua, no limiar de um colapso, que será. sem dúvida rlenhuem segundo lugar no co_njl,Jnto das despesas do Tesouro Nacioma, catastrófico.
nal, passando ao terceiro lugar em 1989, ao quarto lugar em
Ontem, no fim da tarde, em conversa com o eminente
1990, e ao quinto lugar em 1991. Essa função foi superada
Ministro da Educação, professor Murí1io Hingel. recolhi a
em especial pelas funções Administração e Planejamento e
certeza de contar_ com o seu integral apoio, também, do_PresiAssistência e Previdência. Em 1991, diminuiu consideravelmente o peso da função Administração e Planejamento", mas,
dente em exercício, Itamar Franco, que tanto me estimulou
com cJ desafogo, cresceram os recursos para as funções Assis~
em 1983, quando integrava o Senado Federal, a reapresentar
tência e Previdência, Desenvolvimento Regional e Saúde e
minha proposta de vinculação de um percentual mínimo da
Saneamento. Desse modo, a educação foi-"inequivocamente- receita de impostOs para a Educação.
preterida da maneira mais revoltante.
-~~-Aqui fica, Sr. Presidente, Srs. Senadores, este meu apelo
em tom dramático, para que mobilizemos os esforços de DepuOs resultados se patenteiam na evasão de talentos, nas
tados e Senadores para o -torpedeãmento desse-1mpatri6tkõ
aposentadorias precoces, na obsolescência das bibliotecas, ofiartigo que se pretende incluir no projeto de ajuste fiscal.
cinas e laboratórios e, em última análise, na situação crítica
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obriga~
a que foi reduzida a educação nacional. Como na ·velha história, na hora da fome, resolv_e-se comer a galinha dos ovos . do, (Muito be.m !)
de ouro, sem perceber que dela depende o futuro e que a
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concedo
simples capacidade de organização-do trabalho por um operáa palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
rio depende da educação básica. Que u..~ IécTiicO formado
O SR- EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pronuncia o
com equipamentos obsoletos representa um grande prejuízo
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente.
para a coletividade. Que um profissional instruído com livros
Mauro Benevid'es, Srs. Senadores. falarei hoje sobre a econo~
e periódicos de 1O anos atrás vai representar um custo para
mia brasíleira, sobre a difícil situação que estamos vivendo,
se alcançar a transformação produtiva com a eqüidade que
as decisões que envolvem o Presidente Itamar Franco e, partios tempos exigem do Brasil. Uma vez devorada a galinha
cula_rmente, sobre a decisão que o Senado deverá tomar, em
dos ovos de ouro, quanto custarão os milhões de analfabetos
breve, em relação ao acordo com os credores externos.
e de pessoas subeducadas que terão menos meios de proteger
Sr. Presidente, antes de entrar no assunto que hoje me
sua saúde, de sustentar uma família, de exercer sua cidadania
traz à tribuna, gostaria de prestar uma homenagem, um cumnum sistema democrático ·e de trabalhar produtivamente no
primento especial ao São Paulo Futebol Clube que conseguiu
limiar do século XXI?
extraordinária façanha para o Bfasll, para o esporte brasileiro,
Mais gritante que os dados oriundos dos _Balanços Gerais
quando, na madrugada de sábado para domingo, conquistou
da União, que agora estou comentando, é o precedente que
se cria, suspendendo um dos dispositivos constitucionais mais - -<>"tltulo de Campeão Mundial Interclubes.
O São Paulo venceu o Barcelona por 2 a 1, na cidade
sagrados, exatamente o que garante o direito à educação.
de Tóquio. Trata-Se de extraordinária façanha que honra a
:p.!_reitos: sociais nada são qua.ndo se reduzem a declarações
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todos, em especial, o povo brasileiro, apaixonado do futebol
Nós já fomos, por três vezes, campeões mundiais de futebol,
como Nação, como País; pelo menos quatro times brasileiros
já haviam c.onquistado o título de Campeão Mund1ãJ Interclubes -, mas agora coube ao São Paulo Futebol Clube, com
um desemp-enho simplesmente fantástico, dando um exemplo
de garra e' técnica, com jogadas e gols extremaníente bonito-s,
levando o povo brasileiro a vibrar com esse extraordinário
desempenho.
Quero, nesta oporturiidade, cumprimentar, portanto, todos aqueles que conseguiram esse extraordinário título: O técnico Telê Santana, os preparadores físicos Moracir Santana
e Altair Ramos, o massagista Hélio Santos e, em- especial,
o time, formado por Zeti, Vítor, Adílson, Ronaldo, Ronaldo
Luiz, Pintado, Cerezo, Raí, Cafu, Müller e Palhinha. Em
especial, quero cumprimentar o extraordinário desempenho
de Raí, que marcou dois gols, fazendo vibrar, não apenas
os paulistas, mas toda população brasileira. A nossa homenagem, portanto, ao São Paulo Futebol Clube, que, da mesma
maneira como o Santos, em 196211963, como o Flamengo,
em 1981, o Grêffiio, em 1983 -portanto, nove anoS_depois
- novamente resgata para o futebol brasileiro o títulO de
Campeão Mundial Interclubes.
Estamos recebendo a notícia de que o Ministro da Fazenda Gustavo Krause entregou uma carta pedindo a sua exoneração como Ministro do Governo Itamar Franco. Significa
uma decisão, para estar sendo divulgada, provavelmente com
o sentido quase que de irrevogabilidade, não se sabendo ainda,
entretanto, se o Presidente Itamar Franco está aceitando ou
não esse pedido de exon[!ração. Afinal de contas, trata-se
de um período de gestão muito curta, onde ainda não se
tinha exatamente a noção clara de qual seria a diretriz do
Ministério responsável pela área económica, ao lado do Ministro Paulo Haddad, ao lado dos demais Ministros, como O
Ministro do Trabalho, Walter Barelli, que tem tido a preocupação de estar dialogando sobre a política económica, enfim,
qual seria a diretriz completa do novo Governo Itamar Franco,
no que diz respeito à área económica.
O que se sabe é que esse pedido de exoneração se deu
no dia segufnte ao anúncio de adiamento dos leilões do processo de_desestatização, referente às emp-resas Companhia
Siderúrgica Nacional, Poliolefinas, Petroféi'til e· Petroquímica
União.
Diante das notícias de que estavam surgindo indícios de
irregularidades, indícios de cartas marcadas no leilão da CSN,
houve por bem a Procuradoria-Geral da República, a direção
do BNDES, o próprio Ministro Paulino Cícero, das Minas
e Energia, e o Ministro_9o_Trabalho, WalterBarelli, recomendarem ao Presidente da República, que aceitou essa recoinen:..
dação, no sentido de se adiar o leilão de privatização dessas
empresas, bem como resolveu o Presidente da República redefinir melhor o processo de desestatização, o processo de privatização, ein particular tendo maior atenção para com a forma
segundo a qual são adquiridas essas empresas. a forma segundo a qual títulos os mais diversos, muitas veZes denominadas Hmoedas podres", têm, em sua maioria, sido utilizados
para a aquiSíção das ações dessas empresas.
Quer o Presidente da República, e acertadamente, que
mais moedas em cruzeiros, moeda efetivamente válida, sejam
utilizadas neste processo de privatizaçãO. Ademais, há uma
preocupação saudável, ontem colocada pelo Ministro do Trabalho, Walter Barelli, segundo o qual, na medida em que
os trabalhadores dessas empresas têm íi:itei"esse-em se tOfml-
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rem sócios das mesmas, então que haja um processo melhor
refletido sobre como haverá a participação dos trabalhadores
e de todos aqueles que, participando da administração dessas
empresas, venham a ter direitos de participar das mesmas,
na medida em que, de há muito, vêm trabalhando e colaborando para o desenvolvimento do património dessas empresas.
Mas, obviamente, há que se levar em conta de que se trata
de um patrimôriió do povo brasileiro e não se pode estar
incorrendo na distribuição de privilégios extraordinários a um
pequeno grupo de pessoas que, muitas vezes, estão se articulando com instituições financeiras para mariobras que certamente_ demandaram a atenção da Erocuradoria-Gef31 da República, do Consultor-Geral da República, da direção do BNDES e das autoridades governamentais.
Ainda ontem, o Presidente Nacional do Partido dos Tra~
balhadores encaminhou ofício, que deixei em niãoS do Presidente Itamar Franco, nos seguintes termos:

"O Partido dos_Trabalhadores vem se solidarizar
com as denúncias sobre as graves irregularidades no
processo de privatização da Companhia Siderúrgica _
Nacional (CSN), cujo leilão público está marcado para
o próximo dia 22 de dezembro.
Saltam aos olhos fatos tais como a evidente subavaliação da empresa, assim como o comportamento de
seu presidente, Roberto Procópio Lima Neto, quer no
que diz respeíto a ligações-cOm grupos econômicos-diretamente interessados na aquisição da CSN, quer no
que diz respeito ao controle que exerce sobre a -direção
das entidades de funcionárioS da empresa, às quais
intermediarão a aquisição, por -esses funcion3fios, de
grande parte das ações da CSN.
---Diante _desse quadro, solicitamos ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
19 - a suspensão imediata do leilão marcado para
o próximo dia 22;
29 - a substituição imediata do Presidente da CSN,
bem como a dos diretores de sua confiança;
3~- determinar a·realização de rigorosa auditoria
sobre o processo de avaliação da empresa e fixação
do valor de venda da CSN;
49 - orientar a nova diretoria da empresa que
assegure a~plo e democrático processo de eleição dos
diretores das entidades de funciolláiiOs que intermediarão a aquisição de ações pelos empregados da CSN.
Por fim, reiferãmOs publicamente nossa posição
de que o atual processo de privatização de empresas
públicas deve ser imediatamente interrompido para
uma ampla reavaliação, com a finalidade de enquadrá-lo numa estratégia de desenvolvimento econômicoiridi.tstrial para o País, bem como para- eiiminar excrescências tais como a possibilidade de utilização de
"moedas podres" para aquisição das empresas públicas.
Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente Nacional do
Partido dos Trabalhadores.''

Se

Em meio à audiência com o Presidente Itamar Franco,
quando estávamos discutindo a questão do acordo com os
credores internacionais, na medida em que há, também, cláuSulas desse acordo que envolvem a possibilidade de instituições
financeiras, particUlarmente credores, ou bancos br3.sileiros,
de adquirirem açõeS rio processo de desestatização com títulos
que-poderiam ser utilizados no seu valor de par, então, como
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a Resolução n~82 do_ Senado diz, com clareza, que iSSo_ nãO ·segundo a avaliação que faço, úmdO o Governo reCorrido
poderià-se{ permitídO, quando- nós leVaniãmOs essa questão
em larga margem ao endividamento interno e à senhoriagem,
- e falo nós porque tive audiência junto ao Presidente da
ou seja, a expansão da base monetária, para fazer frente aos
República, acom-p-anhado do econOmista- P:ã.utO Nogueirà Ba- cOmpromissos iinpoSsíveis de seiem enfreritados Com os resultista Júnior- o Presidente Itamar Franco nos informOu que,
tadós de um supeiàvit priiná-rio inS:ufícierite-:- NoV-ainente-,
dentro de instantes, os Ministros-Walter- Barelrr e- Paulino
qu-ã~d? o Góvemõ;.-nC?S_pri~~~~~s ..~~S~~ ~e}?9?,__ s~li~~!C!u
CíCero--eStariam- ariúildarido sUsPensão, por 90--di3S, dÕS
que o Senado aprovasse o acordo com o Clube de Paris,
leilões, tanto da CSN, como das três empresas mencionadas,
apresentou estimativas muito otiniiSfãs para 6 SUperávít Primá~
o que, acredito, constituiu decisão acertada, o que certamente
riO, o endividamento interno e- a senhoriagem, que eram reslevará a um processo de maior cuidado nessa questão da desespectivamente de 3% e 1,5% em relaçªo ao ProdlltO Interno
tatização.
Bruto. Já, agora, as próprias estimativas goverllamentaís, enMas, junto ao Presidente Itamar Frànco, procUrei extercaminhadas a rilirn pelo negociador da dívida, Pedro Sampaio
?~r ~ambé;rt a pre_S!cu:paçã_o co~. ~ df?~i~ão -~-~ -~~~~aordin~r!!
Malan, apontam que o superávit ·primário, ·se--Existii, ·será
nnportânc1a que nOs, aqui no Senado, iremos tomar sobre --põr·vona âe-1,7% (pela primeira vez ·em dois anos e meio,
o acordo da dívida externa.
registrou-se déficit na contabilidade financeira -do TeS-õuro
o· que teril a ver-a-díVida externa coin a dificuld3de de NaGional_,_e_m nov_e_mbro ú_ltimo, e as_ últimas notícias dão conretoma·rmos· o crescimento, melhorarmos a distribUição da
ta de que faltam i-ecursos ao Governo para completar o pagarenda, erradicarmos a pobreza e conseguirmos a estabilidade
mentó do funcionalismo em dezembro); que o endividamento
dos preços? Na medida em que os compromissos assumidos
interno será da,ordem de 6,3%, quatro vezes maior do que
pelo Brasil de pagar os serviços· da dívida, isto é, o fuoritarite
o previsto no início do ano; e a senhoriagem da ordem de
de juros e o principal, suplante a nossa capacidade de paga1,8%, mi estimativa oficial preliminar, roas provavelmentementÇ>, em especial a do setor público, artifícios ·acabam sendo
em tortio de 2,5%, em vista dos indicadores- de crescimento
criaâos, ·que juSiariümte ·confribi.ie-rii para eSfan-car" a atlvid3.de
dã base rit"onetári3. e da inflação até outubro de 1992.
- ------Cabe assinalar que, quando não se consegue superávit
econômica e impulsionar ainda mais a inflação.
Em 1988, graças ao empenho do_Senador Severo Gomes
primário-adequado, a compra de divisas externas acaba sendo
e de outros Srs. Senadores, a Constituinte estabelece-u, com
realizada através do endividamento interno e da senhoriagem.
precisão, no seu art. 52, que caberia ao Senado Fect·e·rai a:i.liõ-- ·o-pnmerro stgnmca- â éfuissãO de- títiüos que sao Veõdídos
rizar (J,uafsquer compróiTiiSsoS queõ GOVerno fir-asih~lio iSSu~ ~ ~ no--·m:efÇãdo interno, _oferecendo-se taxas de juros suficienmisse com os credores internacionais. Esse artigo foi regulatemente ãfrativas e, pOrtanto; altas. Taxãs de juros altas tenmentado pela Resolução n"' 82, de 1990, que estabeleceu condiM· dem a âíficultar a retomada dos investimentos produtivos e
ções para a renegociação da dívida externa.
do crescimento. O segundo significa a expansão da base maneNo biênio 1991/1992, pefa quai-t3 Vez-, o SenadO Federaf
tária ou a emissão da moeda, o que se cOmpatibiliza com
está sendo chamado a apreciar um protocolo de acordo do
:ttm:lor ill_fl~_ç_~Q do que a desejada. Assim, ao invés de_ termiGo.verno brasileiro cOm os cre.:dores:_ o primeiro foi sobre.Os - nárinõS~õ ano COrri- taxa mensal inferior a 5%, cOmO- previsto
jt:tros-·-arroas_3dos de 198911990; O segunâo; como-Clube de
pelo Ministro Marcílio Marques Moreira, no in:fcio_d_o ano,
Paris; o terceiro, relativó ao perdão em 50% da dívida- clã
aO FMI, õóSetV3nioS- qUe difidlriterite Será irlfêi-ioi- à -20%
Polónia com o Clube de_ Paris, do qual o Brasil faz parte;. n~ste mês de dezembro. Neste ano, optou o Governo também
e, agora, o quarto, relativo à reestruturação da dívida externa
por acumular reservas em larga escala. o que contribuiu para
de médio e longo prazos do setor pUblico junto a0s-6ari.c0s
um-maior endividamento interno.
comerciais~ Trata-se de examinar os termos de acordo de alta
. Ora, para 1993, o GOverno pretende fazer frente aos
complexidade, com a duração prevista de até 30-anos, envolw
compromissos decorrentes do acordo de reescalonamento em
exame, prevendo um superávit primário da ordem de 4%
vendo a soma de 57 bilhões de dólares, o maior já considerado
pela União.
,
.Q._Q_PlB~,_ um endividamento interno que terá uma variaçãO
Quando do exame dos acordos sobre os juros atrasados
negativa de 2% e uma senhoriagem de 1%, em relação ao
com os países membros do Clube de Paris, prriciui-ei aterl:ar
PIB. Obviamente, o superávit primário depende da reforma
para o fato de que as previsões governamentais sobre a capacitnõutáría, ora em trainitaçãono Congresso Nacional, de resuldade de pagamentos do setor público estavam muito ~otimistaS,
tado ainda incerto a esta altura. Aprovar os compromissos
~ __q1!~_9)?~~il~Q.f_~d~J:~J_~st-ªya_p_e_~!tiri~ci_umajp.tefpr~taçã0: - decorrentes desse acordo com tal grau de incerteza so.bre as
Sijas·_-COPSeC:itiêildãi-para·á-eCO-Oõrrihi é Um passo· teinerário,
muito elástica do que era a definição desse conceito.
Diz a Resolução n"' 82, de 1990, em seu art. 29, que "o
equivalente a assinar um cheque em branco sem ter a certeza
montante de recursos em moeda nacional destinada à aquiside que teremos como pagá-lo.
_
ção de divisas para saldar os compromissos da União junto
----rrãque·salientar ainda que o acordo de reescalonamento
à comunidade financeira internacional será restl-íto à""capaáda dívida sob exame contraria o art. 5" da Resolução n"' 82,
dade interna de pagamento, salvaguardadas as necessidades
do Senado Federal, o qual estabelece que os créditos externos
de financiamentos não inflacionários do crescimen"to econódo setor p-úblico somente poderão ser utilizados na aquisição
mico"~ O § 1"' define que, por capacidade interna de pagade ações do Programa Nacional de Desestatizaçào Se sofrerem
menta, entende-se "a diferença positiva entre as receitas e
deságio pr~vio, através de mecanismos de mercado.
despesas da Administração Pública Federal Direta e Indireta,
O acordo impõe o compromisso de aceitação de títulos
excluídas ~ das instituições financeiras federais''.
desvalçHi~ados _sem descontq e concede tratamento preferenJá durante o ano de 1991, _quando se registrou um acrésciaf às agências e subsidiárias de bancos brasileiros no -exterior;
cimo de 95% nos pagamentos do setor público aos-· credores
põis,- si5güiiCiti o" acOrdo, poderão esses utilizar seus créditos
externos, passando de 5,5 bilhões para 10,9 bilhões de dólares,
nO Progrãffia Nacional de Privatização Sem' ofetecer qualquer
o limite de nossa capacidade de pagamento foi ultrapassado,
~eságio e sem aportar dinheiro novo.

a
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MaiS prudente será o Senado Federal-ãdiãr a- aPredaÇãõ ·
protocolo de acordo, ainda que já aprovado pela Comis~ '
são de Assuntos EconôrrliCôs pOf dezessete votos a quatro,
para após a aprovação da reforma tributárià e cOm- a-inclusão
de cláusulas que impeçam qualquer desrespeito aos limites
de nossa efetiVa capacidade de pagamento.
Corri vistas a esse propósito; estou encaminhando aos ·
Srs. Líderes dos diversos partidos seis propostas de emendas
ao Projeto de Resolução, aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, que- jUstamente viSam- a dar maiores garantias, não apenãs ao Congtésso Nacional, mas ao Governo
brasileiro, enfirii~ ao Brasil, para que possamos; na hora de
realizar esse acordo com os credores internaclótiais; g_ara:htir que, efetivã:merite, esteja cumprida a Res.olução n11 82 do Senado Federal, cumprida a capacidade de pagamentos do País,
cumprida a diretriz, segundo a qual não poderemos prejudicar
o crescimento da economia brasileira, pagando além do que
seria a nossa capacidade.
Gostaria de registrar, neste mome_nto em que· pOde estar
havendo uma substituição do Ministro responsável pelas diretrizes económicas-; MinistrO GustaVo Krause--:- que apreSentou
sua carta de demissão, mas que ainda está por ser aceita
ou não pelo Senhor Presidente da República, que nós, do
Senado Federal, deveremos refletir sobre qual tipo de política '
econôniica que vamos adotar.
O Presidente Itamar Franco coloca as suas preocupações
no sentido de termos uma polítiCa que garanta a retOmada
do crescimento, diferente daquela iniciã.da em março de 1989,
que: também diZia: -que iria retomar o crescimentO. Na verdade,
passamos quase três anos vivendo tal expectativa, m-as continuamos com a recessão.
T6dos os países que conseguiram urilã Iil:aneiia de sair
da hiperinflação, na verdade a conseguiram c:ompatíliilizando
crescimento com estabilidade de preço. É preciso que haja
a coragem de inovar, a ·coragem de cha~ar a sociedade Prasileira, a coragem de chamar trabalhadore~ e empresários para
efetivamente termos uma saída diferente- do- <}ue fOi-arri as
tentativás dos anos 80 e do início ~dos anos 90. É preciso
que -caminhemos- ria -direção-de-uma -politica-econômica-tle
bom senso, na direção de uma política económica civilizada,
que leve em conta valores que não são uniCamente os valores
de se garantir aos ~r~dor~s _internacionai_~, àqueles que na
forma como se distribui a renda e a riqueza no mundo são
dos mais privilegiados, de se atribuir a eles _a prioridade de
pagamento enquanto o Brasil começa a se envolver naquilo
que alguns já estão caraCterizaild_o como um·a verdadeíra guerra ciVil nas grandes cidades brasileiras.
Precisamos ter a cóiigem de enfrentar a errãdicação da
pobreza, a erradicação da miséria, que-se tõrilàrá muito- rila:TS
fácil, obviamente, à medida em que retomarmos o crescimento
debelando a inflação. Claro que será necessária uma foi-ma
criativa; IDaS o BraSil será capaz de enfrentar esse desafio.
O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex~ me permite um aparte?
O SR- EDUARDO SUPLICY- Ouço V. EX' com muito
prazer.
O Sr. JoSaphat Mafiriho ____:: Estou de acordo com V.
Ex• na observação-genérica queTaz_é lembrava que é condição
essencial Para isso que se mude a mentalidade que até bem
pouco vinha dominando a política OfiCial brasileira de se reduzir o Estado ao _mínimo. Se não_ assegurarmos- a-o_-- Estado,
não a condição _çle árbitro_, mas de efetivo reievp.__-_na_- díieção
dos negócios eri:t -geral, inclusive da cor~eção das desigualdades

~desse
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SoCíais e· ecÕnôiiilcáS, 'nàõ têi-eihós" OOiidiçõeS de-- Sã.ir" da recessão para O clima de desenvolvimento.
O SR- EDUARDO SUPLICY -:Agradeço o seu aparte
e, concluindo, gostaria de ressaltar que avalio como sendo
possíVel termos a retomada de crescimento e baixa na taxa
de juros, mas se.::á ii;nportante que tenhamos um enfoque diferente até mesm_o na fqrma de nos relaçionapnos com os credores internacionais.
Em verdade, uma nova conjuntura política se delinea,
pois no próximo dia 22 obviamente teremos uma decisão importante a nível de Senado Federal, mas ao se confirmar a
_expectativa de definição sobre o processo de impeachmeot
do Presidente Fernando Collor de Mello, em seguida assumirá
defiilitivainente o Presidente Itamar Franco. E em janeiro
próximo assumirá, -nos Estados Unidos, o Presidente Bill Clinton, que teve por plataforma exatamente a defesa de uma
política económica_ não recessiva, a defesa de uma política
_cconômica que, acredito, poderá coiilcidir com propósitos
mais adequados para o nosso desenvolvimento.
Não precisamos estar dependendo das decisões do governo norte-americano, mas quero ressaltar que poderá se configurar uma conjuntura favorável a novas .diretrizes que, acre. dito, poderão ser estabelecidas.
O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. Ex• uma nova
intervenção, nobre Senador Eduardo Suplicy?
O SR. EDUARDO SUPLICY--' Com muita honra, Senador.

····o sr. Jilsapliat Marinho- Permíta que lhe pondere que
não basta nem o julgamento, aqui, do Presidente afastado,
nem a assunção, nos Estados Unidos, do novo Presidente.
É preciso _que haja uma nova mentalidade.
O SR- EDUARDO SUPLICY - De há muito a venho
dMendenâo, prezado Senador Josaphat Marinho. De há muito
nós, inclusive, do Partido dos Trabalhadores, defendemos que
outros valores que não simplesmente o interesse próprio, o
lucro máximo como Objetivo rei, devam prevalecer.
Mas, obviamente, -se o interesse próPrio-existe, também
há que se pensar no interesse próprio das pessoas numa visão
mais civilizada.
Até mesmo para aqueles que têm posses relativamente
maiores do que outros, se quisermos viver num pafs com

melhor saúde económica e financeira, melhor saúde social,
temos que enfrentar o problema da erradicação da miséria
com muita coragem, mas compatibilizando a estabilidade dos
preços com o crescimento da economia e a melhor _distribuiçã_o
da renda.
Era o_ que tinha a dizer, Sr. Presidente.
-Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi-- dência que é ocupada pelo Sr. _Rachid Saldanha Derzi,
3"' Secretário.
O SR- PRESIDENTE(!Úchid Saldanha De"!i) - Con:
cedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
(Pausa.)
S. Exa.~ no momento, não se encontra presente.
Concedo a palavra ao· nobre Senador Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Pronuncia o
seguin-te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo
ocupar a tribuna para, neste m~mento que antecede a votação
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do Orçainen1o, ·deixar conSignado, de público, um protestoe um apelo concernente a uma ·reivindicação muito especíál
do meu Estado, que está mobilizando a sociedade catarinense,
que trata da duplicação da BR-101, que no trecho catarinense
é conhecida como a estrada da morte e que não·e-stá contemplada na proposta orçamentária de 1993, apesar das obras
já terem sido iniciadas. Obra esta que, mobilizando a sociedade catarinense, exige~- do conjunto dos representantes do
meu Estado, uma postura muito clara a respeito da indicação
do quanto vamos lutar para que esta obra não fique de fora
do Orçamento de 1993.
Para ilustrar este meu rcg!~tro, vou ped-ir à Taquigr~fia
para que anexe um panfleto produzido pela Associação Cata ri·
nense de Engenhei_roS, pela OAB·Seção -de Santa Cátaríria,
pela Federação das Indústrias do Estàdo de Santã- Càtãflúà
e p_e}a Associação Catarincnse de Medicina, que_ resume o
legitimo protesto, o legítimo clamor do meu EstãàO. Pãfa
que se tenha uma idéia, os númerOs referenteS áOSO"UttiiTúls
10 anos indicam que houve 2:720 mOttos em -addeótes de
trânsito, -21.886 feridos, 27.231 acidentes de trânsito na
BR·lOl, no trecho catarinense, com preJUíZOs de 500 milhões
de dólares/ano, não ·sendQ justo, portanto, que um EstadO
que é modelo para _o Brasil fique desassistido, ainda que a
representação catarincnse que, coletivamente, já nó -ariC> pas:-sado, quando esse expediente não era áihda regulamentado,
subscreveu emendas e, neste- anCJ; no'Vamente, subscreveu
emendas para dotar essa estrada de um mínimo de recursos
para a sua execução.
!3sta era_ a_ miilha intenção e este deveria ser o_rneu pro·
nunClamento, para-o qual peço a atenção e o apoio não- apenãs
dos meus colegas catarincnses mas, também, de todos_ os Srs.
Senadores c~ particularmente, _do Sr. Senador Mansueto de
~vor, com quem o fórum catarinense -16 Deputados Fede·
ra1s e 3 Senadores - deveremos nos alistar no fim da tarde
de hoje.
Mas este pronunciamento, na verdade, perde um pouco
do seu sentido, quanto à oportunidad_e, quando somos infor·
mados do pedido de demissão do Ministro da Fazenda.
Não tenho procuração para deferider o meu amig~-Õus
tavo Krause. Fui um daqueles que aplaudiu a sua nomeação,
aplaudiu o gesto de coragem do Presidente Itamar Franco,
quando nomeou alguém fora do chamado eixo Rio --São
Paulo, fora do eixo bancário; enfim, por afrihuir ã-uril}Cnl'eril
com experiência corno prefeito, como governador, _como secret~rio da Fazenda, essa missão delicadíssima; e sempre ergui
a mmha voz para, pelo menos, atribuir-lhe confiança.
Não ouvi ainda de _qualquer fonte do Governo a informação sobre a carta de demissão _e sobre a sua conseqüéhcia,
e_ durante esta semana recrudesceu a sensação de que os responsáveis pela política econôniica-convivlám: com--a.s""i:nquie-tações estruturais da economia brasileira, agravadas pela in·
tranqüilidade conjuntural do chamado processo de oitiva que
está desenvolvendo o Presidente Itamar Franco, quanto a
soluções alternativas para a economia.
O quadro econômico brasileiro já era um CJuadro instável,
quando do anúncio do pedido de demissão, agora confirinado pelo Senador Eduardo Suplicy, que ocupava a tribuna
e que, pelo que dizem os jornais - a Folha de S. Paulo,
por exemplo- esteve ontem apresentando sugestões de natureza .econômica ao Presidente da Repúhlica; ou seja, foi levar
a proposta do PT de qual seria o plano alternativo no campo
·econômico; e ele próp;io confirm-ou, d_a tribuna_, que já existe
uma carta de demissão.

- Õ Si'~ .losaPiiat Maririho-:..: Pei--ni.ite-me uffia infOfffiaçãoapenas? Assisti há pouco pela televisão, em notícia especial,
o anúncio desse pedido.
_O SR. ESPERIDIÃO AMIN - O anúncio do pedido,
sem a sua conclusão, sem a sua conseqüência:· oü Seja~ Se
foi aceito ou não.
Por essa. razão, _repito, pãra -formar um- jUízo~ -prefifOtomar conhecimento desse resultado através do Líder do Go·
verno, nosso prezadíssirno amigo, Senador Pedro Simon.
Mas o que desejo aqui externar, como juízo de valor,
é qUe tOda a imprensa está veiculando, no curso desta semana,
o chamado processo de fritura. Aí o jornal, Folha de S. PaulO,
- com sua principal manchete, onde se lê: "Plano Munhoz pro·
põe pré· fixaç-ão". Na página 5: ''Plano Munhoz -Economia
de Munhoz assustou TancredQNeves_'~._Na página 4: "Itamar
estuda plano para -pré·fixar preços e salários. Equipe econó·
mica é _contra. O autor é o economista DérCiO Garcia: Munhoz", cujo perfil é até de um homem digno, sem dúvida
alguma --e-- não estamos aqui a_ questionar a sua dignidade
ou 1fSU.a competência.
. O que desejo é traduzir, em meu nome, já que--não plide
ouvu a bancada do meu Partido aqui no Senado aem na
Câ~ara, que a críse brasileira não precisa deste tempero,
ela Já é suficientemente grande, já tida por alguns como incurá·
ve_I, para dispensar agravantes de contestação dentro do própn_o Governo. P_or quê? Não foi omeu partido quem se atri·
butu competência para indicar minístroS: à área ecoriômica.
Quem se atribuiu essa prerrogativa e publicamente a exerceu
foi o PMDB, estabelecendo a sua cota de participação em
cinco ministérios.
-O meu partido -o Senador Jarbas Passarinho é testemunha disso -.-quando chamado pelo Presidente, lá compareceu. Inicialmente por nosso intermédio, o Senador Jarbas
Passarinh~ e eu. Depoi~ da nossa participação, por sugestão
nossa, com um telefonema do P_residente em exercício Itaffiar
Franco ao Presidente do nosso partidO, Sr. Paulo Maluf. O
presidente do PDS ainda não se avistou com Sua Excelência,
tendo lhe dito por telefone que o nosso Partido deseja apoiar
e respaldar essa transição difícil com o máximo de serenidade;
Dãó -com a· concordâocia-"íncondicional, mas com o máximo
de serenidade para não desordenar o quadro de transição,
tumultuado pela sua própria natureza, prejudicado pelos fato·
res estruturais da nossa economia, agravados esses cenários
pela circunstância da transitoriedade.
Então, repito, não desejo externa r qualquer juízo de valor
sem o conhecimento oficial do que está acontecendo, de que
carece a sociedade, no caso,__ o Senado, da parte de quem
fala pelo Governo. Trata-se de um amigo que prezo muito:
-o Senador Pedro Simon. Mas não posso deixar de deplorar
o curso dos acontecimentos durante esta semana, com a aparência de "fritura" de ministros que não foi desmentida por
qualquer dos partidos que integram o núcleo do poder.
O Sr. Jutahy Magalhães ~V; EX~ me permite uffi apa-rte-,Senador EsperidiãC? Amin?
---- -- -O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Pois não, Excelência.
- O Sr. Jutahy Magal~ães - Quanto a essa questão da
"fritura", discordo de V. Ex•. Quando se "falou num Conselho
de NOtáveis para auxiliar o Presidente _no _âmbitQ_da políÚc8.
econômica ---foi até levantada_ a _tese__de_que seria criado
esSe Conselho- ouvi muitos· aplausos a esse respeito, desde
que fossem notáveis. O que é ser notável? Quando o PreS"i·~
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dente procura ouvir inforinaçõeS de politica econõmica, acrêdito que não seja obrigado a aceitar sugestões; acredito, até,
que levante essas opiniões para discutir, na área ecoriômica,
com os respectivos ministrOs. Sei que há argumentos tais como
"acho que o ministro deveria partlc1pã.r do encontro como
o Sr. Dércio Munhoz", por exemplo. É uma tese, poderia
participar Ou rião. Mas ach_Q que as sugestões que fossem
apresentadas, seja pelo Sr. Dérdo Munhoz, seja pelo Senador
Eduardo Suplicy ou por quãlquer outro notável na economia
brasileira, seriam transmitidas aOs m.iníStrõs· da3:rea e discu:
tidas com eles. Logicamente, existe um pensamento do Presidente da República de qual caminho Sua Excelência quer
seguir. E aí cabe aos ministios d3. área económiCa, se-cOnsiderarem que esse caminho não é o mais adc!.quado, saírem. Mas
não creio que, poi' eXemplo, o Ministro PauloHaddad, pelas
informações, teria ·conversado sobre esse assunto. Quanto ao
Ministro Krause, na realidade, as informações qUe chegam
a todos nós é ã de que já teriá e-ncaminhado a carta, e esta
teria sido entregue ao Pre~dente. E com relação ao Ministro
Krause, faço minhas as paíavra~ de V. Ex~ quanto aos eiogios
dispensados a ele, pois o Ministro é uma peSSOã que tOdos
consideramos capaz de executar um bom trabalho à frente
do Ministério da Fazenda, saindo daquela área exclusiva de
que o Ministro da Fazenda ou os ministros da área económica
têm que ser do Sul, principalmente de São Paulo. S~ Ex~
daria uma demonstração de que os.filhos do Nordeste também
têm capacidade de exercer esses cargos.
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que temos diante de nós. Se existe uma carta de demissão,
ela tem um fato público; a não ser que tenha um fato sigiloso,
que nós vamOs conhecer daqui a pouco, mas o fato público
está aqui nos jornais. Aliás, é o fato económico da semana.
Existe, sendo desenv!Jlvida publicamente pelo Presidente dã
República, uma sistemática coleta de opiniões para qué? Opi~
niões a se contraporem àquilo que está sendo feito pelo seu
auxiliar.
O Sr. Jutalty Magalhães- V. Ex• me permite?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Eu concordo com o Senador Josaphat Marinho, quando diz o seguinte: parece- que
não era em fogo brando- isto aí já é uma dedução subjetiva
sua, com a qual concordo - deve ter sido muito__ quente,
a ponto de precipitar a·carta; e eu lamento, Senador Josaphat
Marinho, é a indUstria d~sse fogo quente, porque não surge
por combustão espontânea, trata-se de um processo industrial
que já ganhou tecnologia no Brasil há algum tempo.
_ Socorre-me em boa hora o Senador Jarbas Passarinho,
pois eU estava desassistido por S. Ex~., que recomenda a aplicação de óleo de d_eiidê e de outras atitudes e o __uso de _ingredientes energéticos, como aqu-ela grande reserva natural do
Maranhão, o babaçu, que dá um bom carvão.
O Sr- Jonas Pinheiro- Permite-me V. Ex• um aparte?

o

O SR-~ ESPERíDIÃO AMIN - Ouço ~obre S~nador
Jonas Pinheiro e, em seguida, o Senador Jutahy Magalhães._
O Sr. Jonas Pinheiro- Nobre ~enador Esperidião Amiit,
O SR- ESPERIDIÃO AMIN - Senador Jutahy~ Magaquero-inicialmente referir-me à primeira parte do seu pronun~
lhães, agradeçõ o aparte de V.-Ex~, que ilustra, e até respalda,
ciamento, em que V. Ex~ faz uma denúncia e um apelo. A
o conteúdo da minha manifestação. Não_ estou formalizando
denúncia diz respeito ao trecho da BR-101 que dá ac&So
aqui um protesto contra o Governo, e muito· menos um proa Santa Catarina, já conhecido como ''Rodovia da Morte".
testo pela demissão, porque não sei se ela ocorreu. Nem mesV. Er citoU núrileros impressionantes de quase três mil vidas
mo de solidariedade pela demissão posso oferecer. Mas posso
perdidas, ceifadas por acidentes provocados não por imperícia,
ser solidário corii u-m parlamentar, um homem sério, que deve
mas em conseqüência do estado calamitoso daquelas estradas.
ter questionado -como eu questionaria- o fato de sugestões
O apelo que- V. Ex~ faz certamente terá a solidariedade de
de natureza económica,-- contráriãs, de crítica - de crítiCa
todos os seus pares, especialmente do Senador Mansueto de
explícita - aos procedimentos que ele conduzia - e, no
Lavor. Esperamos que esse apelo seja atendido a fim de
caso da comparação, ·eu estivesse conduzindo - sem que
que sejam incluídos no Orçamento da União rec~rsos para
tal ocorresse com a minha presença. Ou pelo menos com
fazer face à recuperação-daquele trecho, para que não contio meu conhecimento. Creio que o"Presidente pode conversar
nuem ocorrendo prejuízos incalculáveis coin a-mOrte de tantos
com quem quiser. E tomara que converse com o maior número
brasileiros.
A segunda parte do pronunciamento de V. E~
possível. E, se Deus permitir, com a maiS variegada, com
é essa que, mais uma vez, dá-nos conta do pedido de demissão
a mais diversificada gama de pensamentos. dentro do plurado Ministro_ Gustavo Krause. Participo das preocupações de
lismo de idéias que a democracia enseja.
V. Ex~ e creio que esse era o momento miis inoportunO- para
Agora, tudo isso ocoiTer numa evi~ente contestáÇã.o a
isso vir a acontecer, no monlento em que nem sequer se deCidiU
quem já era contestado na sua origem, por preconceito, eU
sobre o impedimento ou náo do Presidente Collor, no modeploro. Esta circunstância eu deploro, independente do desmento em que a política está, de certa forma, indefinida,
dobramento, porque se o Ministro Krauze não sair - eu
no momento em qu·e o- Presidente em exercício, Itamar Frangostaria que se S. Ex~ ficasse- que tal não voltasse a ocorrer;
co, não delineou o plano de GOverno, no momento em que,
e, se S. E~ sair, que iSs-o·nao venha a acontecer com um
parece, esta~os â deriva. A imprensa, os jornais, vêm nos
MinistrO que o PMDB nomeie, ou que o PSDB nomeie, ou
dando conhectmento, ao longo desta semana, da possibilidade
que o PT nomeie, porque o PDS certamente não nomeará.
de o sistema de "fritura" estar implantado, de um entrechoque
O Sr. Josaphat Marinho- V. EX' me permite um aparte?
de idéias conflitantes entre a equipe económica que está-no
Governo e outro pensamento antagónico às suas idéias, e
O SR- ESPERIDIÃO AMIN - Ouçó~~o aparte dó- nobre
colocadas em debate, o Presidente ao ouvir separadamente
Senador Josaphat Marinho.
a sua equipe·n~m~da e uma o11tra equipe de assessoramento
O Sr. Josapbat Marinho- Apenas uma observação, no- não-nomeada. O Senador Jutãhy-Magalhães observou, como
bre Senador. Diante do enunciado pedido de demissão do
um senso.-de oportunidade, que o Presidente Itamar Franco,
MiniStrócKrauze, conclui-se claramente que S. EX~ seittiu que .
ao assumu a Chefia de Governo, havia esbo_çado idéta de
-a fritura não era em fogo brando. fazer um Conselho de Notáveis. Realmente, todos nas lembraO SR- ESPERIDIÃO AMIN - Exatamente. É o que
mos disso, mas também nos recordamos que houve protesto
fica evidenciado. V, Ex• resumiu a charada, se essa é a questão da equipe económica do Ministro Gustavo Krause e do MinE;:-

a
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tro Paulo Haddad, que se manifestaram contrariam-erite-à eSsã
espéciedecolegiadonoqual,naturalmente,sesentiriamcomo

de aditivo para uma crise que convive com a transitoriedade
do Governo, que, de minha parte, tem representado a mais

um corpo estranho. Creio mesmo que a audiência que Sua

rigo_tosã. compreensão! NUnca, na minha vida pública, fui tão

Excelência, o Presidente em exercício, Itamar Franco, concecompreensivo com· o Go_vern.o, e vou confínuái" sendo com
deu ao Dr. Munhoz e ao Presidente do Banco . do Brasil, ~1~- período sumamente delicado da vida nacional, em que
Alcyr Calliari, que o vem ouvindo freqüentemente, te_I_!_l!a, O de~tino - e nós, parlamentares ~coloca nas ~ãos d~
realmente deixado de lado a equipe e o confronto das idéias. - Presidente da ·República em exercício resporisabilidades tão
Uns, contrários à queda dos juros, outros, favoráveis à política
delicadas.
de pré-fixação de preços e salários. Creio que af es.tã o ··éeme·
A minha vontade de ajudar é tanta que, a respeito do
da questão. Penso que, talvez, pela manifestação, pela tempeassunto que estava sendo debatido há pouco pelo Senador
rat.urachamada à cena pelo ilustre SenadorJosaphat Marinho,
Eduardo Suplicy, a respeito do acordo da dívida externa,
vou dizer algo que até contraria o meu princípio -de autodetera combustão deve ter sido em conseqüência da prevalência
do pensamento dos assessor.es em relação à equipe nomeada.
minação própria: vou seguir o· Líder do Governo ·na· hora
Isso me preocupa sobremaneira, porque a conseqüência disso
de votar, vou votar de acordo com a orientação do Líder
é imprevisível. Se for verdade que isso se deveu à vitória
do GoVeii:iô.
dos que apregoam a pré-fixação de preços e salários, já in-qUieJá conheço bastante o assunto, fui sub-relator e relator
ta o mercado, a Bolsa de Valores já está reagindo e creio
de acordos d_a dívida externa aqui e vou votar seguindo o
que, a esta altura, o empresariado já está pensando num chovQio do Líder_ do Governo P~dro Simo_n._ Port(!nto~ gostaria
que, que é a coisa pior que poderia acontecer neste momento,
que isso fosse -interpretado como uma demonstração do meu
apreço por S. Ex~ e do meu desejo de apoiar o GOverno:
.com remarcação e conseqüente subida da inflaÇão. Creio,
nobre Senador Esperidião Amin, que este momento era o
se o Governo quer que aprove, voto favoravelmente; se quer
mais inoportuno para a ocorrência desse fato, num m"orileritó
que rejeite, assim o farei.
--- de tanta sensibilidade, de uma demissão na equipe de Governo__
_Is~p é _s_Q para deixar bem claro o quanto considero delicaque ainda está procurando bases, diretrizes para formar um
do este momento da vida pública nacional.
plano de Governo.
_______________ _g~~çm _ai2D~4q __ I!l_ãp_clp_ll),~Q -~JJ:§P_ gn!~-·--~--~lguf!S até
OS J tah M aJbp
"t
V E a
t ?
exageram na sua avaliação, para demonstrar o quão delicada
r. u Y ag aes- ermt e~me · X· um apar e·
é a situação do País. Ora, se a situação- é tão- delicada assim,
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Antes de conceder o a parnão podemos ~gravá-la com "fritura". desse tipo.
te ao Senador Jutahy Magalhães, que neste momento está,
Q_u~:o detxar c~ar~ o meu respetto a t?das as corren~es
juntamente com o Líder do PMDB, procurando informações
de opmta~, mas prmctpa_l~ente q~e~o detxar claro aqm o
I!leu re_sp~tto ao ge_st_o pohttco do Mtmstro Gustavo Krausel
junto a fontes credenciadas do Palácio do Planalto e_9~~Liderança do Governo, gostaria de comentar o aparte de V. E~.
Ouço o Senador Jutahy Magalhães, que, certamente, tem
primeiro, agradecendo a solidariedade e, antes de fazer chegar
informações preciosas que chegaram da parte da Liderança
à Taquigrafia, vou lhe pedir que leia este folheto muito bem
do Governo e estamos todos ansiosos para ouvir.
_ o Sr. Jutahy Magalhães -V; Ex~ não terá de mim essas
produzido pela Associação C3tarinense dos Engenheiros_ e
outros órgãos representatívos, inClusive a OAB, em que ·se
informações, mas do Líder do Governo. Estou aqui na minha
resume o problema com esta afirmação.
--- cadeira de sempre, na minha posição de sempre. O Líder
O custo da duplicação da BR-101 é de duzentos e doze
do Governo está no Palácio conversando sobre_ esse assunto,
milhões de dólares, e quinhentos milhões de dólares é o preo que é natural e compreensível. Não concordo com es.sa _
juízo anual que tais acidentes representam. Peço a V. Ex~
questão de "feitura" nem com azeite de dendê, nem com
que artalise o folheto, antes de pedír à Taquigiafia que o
pãO de queijo, nem com cOisa "algUnia.
- reproduza, dentro do possível, agradecendo a solidariedade
que V. E~ traz à minha gente, ao meu povo de Santa Catarina,
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Nem de babaçu substineste momento.
tuindo
o carvãO?
Quanto às suas observações, elas vêm rigoroSamente ·ao
encontro do que é o o_bjeto do meu pronunciamento. Não
O Sr. Jutahy Magalhães- O babaçu é um combustível
estou aqui querendo censurar ou cingir o direito·e a liberdade
muito forte, realmente. É natural, num governo, haver diverdo Presidente de ouvir, nomear e demitir. Nomear e demitir gências de opiniões; não é natural o que aconteceu no ínício,
auxiliares é prerrogativa: indeclinável do Presidente da Repú- quando as divergências eram públicas. Agora, é mais natural
blica, e ouvir é prerrogativa do cidadão, antes de ser do Presique haja discussão e pensamentos conflitaitte-5 até dentro da
dente.
mesma área. Mas, quando o Governo tomar a decisão, depois
Mas '"processo de fritura" é outra coisa. Nós já temos de se recolher as infOri:naçõeS necessária:s para que esta sejauma tecnologia quanto a isso. Conlbustíveis, indrier3dores tomada, aqueles que julgarem que não podem aceitá-la, certajá foram desenvolvidos. Em matéria de .. fritura,., há formas
mente irão se afastar. V. Ex• pode ter a certeza de que o
e formas de ouvir opinião. Uma forma de ouvir desprestiMinistro Gustavo Krau_se_ .está sain_do por uma razão, que
giando é esta: ouve-se alguém que pensa diferente do _que não conheço, não li a carta, que será publicada, certamente,
para todos nós tomarmos conhecimento. Mas a informação
pensam os meus assessores, isto vai a público e eu tomo
a ouvir.
que tenho é que, realmente, S. Ex• sai num momento em
Não quero nem mesmo mencionar o conteúdo eventualque entende que pode ser mais útil ao Governo no Congresso
mente heterodoxo dos enunciados do Sr. Décio Munhoz., Não
Nacional do que na posição que estava ocupando. S. Ex~
vou fazer um julgamento com base em informações tão s~p~r ~aj -~~-~_tr() ele UII)._ e0:tendim~nt~ _perfeito com _C? President~
ficiais, embora a imprensa hoje tenha at~ aJentadas matérias
da República. Não há nenhuma divergência de ordem pessoal.
a respeito do assunto. O que deploro é o que isso representa
Pode haver divergência de ordem conceituai. mas não há ne-
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nhuma divergência de ordem pessoal com Õ Presidente -da :ilaquéla Õbra, que à época estava por ser oootratada. Agora.
.como naquela ocasião, considerei fundamental a construção
República.
·
-~da estrada, portanto, venho reiterar o apoio à urgência da
O SR. ESPERIDIÁO AMII\l. - Senador· ":tiiiahy Maga· duplicação de toda a BR-101, em Santa Catarina. Em relação
lhães, estou falando de politica e não de problemas pessoais. ~o Ministério da Fazenda, gostaria de registrar a importância
O Sr. Jutahy Magalhães- S. Ex• pode ter uma questão de se ter a definição das diretrizes de política económica com
conceituai e julgar que uma linha que está sendo seguida
ampla discussão junto à sociedade brasileira. Gostãrla que
ou que o Presidente pretenda segq.Jr não tenha.
as medidas mais importantes a serem adotadas pelo Presidente
O SR. ESPERIDIÃO À~IN- V. Ex• me perdoe, mas Itamar Franco fossem produto não de algo elaborado em
laboratório e, de uma hora para outra, simplesmente revelado
o processo de "fritura" passou a existir no momento etn que
à Nação, mas que fossem o resultado de um processo de
a imprensa o fez.
discussão com os segmentos da sociedade. O Congresso Nacio' O Sr. Jutahy Magalh,ães - Mas é lógico, é o papel da· nal deve dialogar em profundidade com as autoridades econóimprensa fazer especulação. É natural!
micas e com o Governo. Nesse sentido, procurei alertarO. SR...ESPERIDIÁO AMIN - ·Principalmente especu- faço-o novamente_ agora- o próprio Presidente da República
ça do Governo sobre os efeitos desse_ acordo da dívida externa.
1.lação fundamentada.
Diferencio-me uln pouco da atitude de V. Exa porque procuro
O Sr. J utahy Magalbáes - Quantas vezeS Ouvi a respeito
ressaltar ao Líder do Governo, Senador Pedro Simon, os cuique certo Ministério ou certo Ministro" iria ~cair tal dia. Isso
dados que devemos ter na apreciação do acordo da díVida
é especulação! V. Ex~ pode dizer, como disse; que o Dr .. externa. Muito obrigado.
Décio não deveria ter sido ouvido sem a presença dos MinisO SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Dcrzi) -Senatros das áreas económicas! É uma maneira de se colocar a
dor Esperidião Amin, o tempo de V. Ex+ já está terminado
questão, mas creio que obter informàções ·não desprestigia
ninguém. Lógico, se o Ministrq considero~ qUe aquela linha há muito tempo.
a ser seguida não era a sua, S. Ex~ tem raz_ão em sair. Não
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- V. Ex' vai permitir, certa&(:i se- este é o motivo, de.sconheço-o!
- mente, que eu conclua a minha p~rticipação na sessão de
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Na verdade, nenhum de hoje e acuse o recebimento _do aparte do Senador Eduardo
_Suplicy.
nós o conhece.
O Sr. Jutahy Magalhães- Agora, o ·que sei é gue o
O SR. PRESIDENTE(Rachid Saldanha Derzi)- V. EX'
Ministro Krause é uma pessoa capaz e mostrou isso! É uma
pode responde~.
pessoa séria, que merece o respeito de todos nós, e se ConsiO SR. ESPERIDIÃO AMIN- Agradeço ao nobre Senaderou que o mpmento era de retornar ao Congresso, todos tedor Eduardo Suplicy, a manifestação de solidaríedade auaóto~
mos que respeitar essa posição. A sua Saída não foi solicitada,
a BR-101.
.
foi um ato espontâneo. Os motivos, se for o caso, S. ·'Ex~
Em
relação
às
questões
de
natureza
económica,
digo
que
haverá de apresentar.
3. observ_ação de V. Ex~ em nada difere da minha_. Penso
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Desejo agradecer a V.
que ninguém é dono da verdade. Conhecer o maior número
Ex• pelos seus enunciaqos conceituais, ·Sena~Or Jutahy Ma:g~ possível de alternativas para algo cuja solução não se tem,
thães. Sempre os respeitei e continuo respeitando agora, mas
é elementar.
divirjo da expressão "especulação".
No que tange ao acordo da dívida, V. Ex• sabe qJe,
Especulação em torno da "fritura" é lastreada no fato
ainda sem uma assessoria tão erudita - talvez tão profícua
público não contestado. E o fato público'-não contestadO-tran-quanto à do PT e à de V, Ex• • tenho estudado o assunto.
sita em julgado; no caso, está ~ransitandO em julgado desde. Já me referi ao tema na Comissão de Assuntos EconómiCoso começo da semana, ininterruptamente.
ao dizer que esse acordo é apenas um passo, não a história
toda. Por isso, depende do que o Governo quer com e.le.
O Sr- Alfonso Camargo- Pennite-me V. Ex~ um aparte?
se- for um passo para uma caminhada nesse sentido. não i~ei
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -APre- .aegar o meu voto, como não o fiz nas duas oportunidades
sidência solicita ao nobre orador que não conceda mais apar- anteriores- a dos juros atrasados e do Clube de Paris. !V~
tes, porque o seu tempo j~ se esgotou.
E~. ao contrário, foi contra J.13S _duas veze~: ·creio que'_eftá
sendo coerente ao, mais uma vez, alertar, com base em númeO SR. ESPERIDIÃO AMIN .,.- Sr, Presidente, sabe V
Er que não sou useiro e vezeiro em ultrapassar os prazos. ros que prospectou e detectou.
_Quero ressaltar que o meu voto é o mesmo: será dado
Por essa razão, peço a V. Ex• que me permita ouvir os apartes
de acordo com o que o Líder do Goyerno enunciar corho
dos Srs. Senadores Eduardo Suplicy e Affonso Camai"go.
sendo o seu propósito.
Ouço o aparte do nobre Senador Eduardo Suplicy.
Suponho que o Líder do PMDB tenha conseguido~ jut1_!o
O Sr. Eduardo Suplicy - Serei breve, nobre Senador ao Presidente da Mesa, o aparte. Ouvirei o Líder do PMD~.
Esperidião Amin. GOstaria de reiterar o meu apoio à construO Sr.,. Humberto LUcenã- O Preside:rlte há de compreenção, em via dupla, da BR-101, no Estado de Santa Catarina,
der que V. Ex~ aborda um assunto da maior importância n!ão
no trecho a que se refere V. Ero, onde ocorre acidentes graves
só para o seu Estado, como para a política nacionaL Além
com freqüência, mtiitã.s-vezes ocasionando mortes. Há alguns
disso, estamos numa sessão extraordinária sui geneds- n~o
meses, eu trouxe o tema ao debate, porque, tendo visitado
temos Ordem do Dia -, razão pela qual o Sr. PreSideD.te
Santa Catarina, soube que o próprio DepartamentoNãefonal
pode ter maior tolerância. Nobre Senador Esperidião Amin,
de Estradas de Rodagem, bem como o Governo do Estado
ouço· com atenção o pronunciahi.éntó de V. Exa Em primeiro
de Santa Catarina, verificou que havia um certo sobrepreço
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lugar, diria que tem V. Ex• todo o apoio da rninlia Bancada
quanto à justa reivindicação do se~ Estado _no___ sentido_ cJa
duplicação da BR-101. Santa Catarina merece, piais do ___que
qualquer outro Estado, o financiamento dessa obra, que é
tambémde vital importância para a e~omia !l.aci(!n:ll:_Quarito ao mais, gostaria, cómo Líder do meu Part_id.-º, de esclarecer __
um ponto do pronunciamento de V. Ex~: ti-ata-se da versão
de que o PMDB teria imposto ao Presidente Itamar Franco
uma cota de cinco Ministros-. Essa informação, riobre Líder,
~&o se baseia na realidade. O PMDB, em nenhum momento,
reivirtdicou a indicação de um só Ministro. Pelo contrário:
convidado pelo Presidente Itamar Franco, logo no início da
sua interinidade, o Presidente Orestes_Quércia esteve no Palácio do Planalto, acompanhado dos Líderes no Senado e na
Câmar-a, para ouvir o Chefe da Nação. Nessa reunião foi estabelecido que o PMDB nada reivindicava e não tin.ha _qualquer
nome a indicar para cargos do primeiro ou do segundo escaIão. Ficou também determinado que o Presidente da República, que insistia na partiCipação do Pl\-IDB no seu Gov~rno,
estaria livre para convidar quem ele quisesse q~e fo~s~ .dos
quadros do PMDB para integrar a sua administração. Foi
essaexatamente a decisão tomada a nível de cúpula de Partido,
ouvidas as Bancadas no Senado e na Câmara - e está aqui
o nobre Senado:r Ronan Tito, que poderá testemunhar esse
fato. Se o Presidente. Itamar Franco tem hoje, no seu M_inistério, ministros do PMDB, tOdos etes foram convi-dados espontaneamente por Sua Excelência; nenhum foi indiciido pelo
Partido. Ademais, se tivesse ou não ministros; OPMDB estaria
dando apoio parlamentar no Congresso Nacional ao Presidente Itamar Franco. E dissemos a Sua Excelência que 1 até
por um dever cívico, achávamos que _todas as forças políticas
que contribuíram para o afastamento do Presidente Fernando
Collor, hoje envolvido num processo de impeachment, não
poderiam deixar de dar, nessa fase, o apoio indispensável
para que Sua Excelência tivesse-condições de govexn~ºili<Jii9~.
Trago a V. _Ex~ esses esclarecimentos, para que a posição
do nosso Partido fique bem registrada nos Anais _do Senado.
Muito obrigado.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -O que ensejou o aparte
do Líder do PMDB foi uma observação de passagem. Mas,
diante dos esclarecimentos que contestam a minha afirmação,
devo fazer dois registras. Primeiro, acho -~mporta_n_te que a
íinprensa brasileira retifique tudo que publicou a respeito dessa questão. E não foi" pouco. Publicou bastante, muitas informações, muitas notícias. Publicou notícias relativas à participação do PMDB no primeiro e no segundo escalão. Só para
relembrar, não foi diferente do que aqui falei todo o noticiário
a respeito da nomeação do Superintendente da .SÚdene~- S_ó
para dar um exemplo. O noticiário foi esse. Entendo que
não é a minha afirmação que está sendo retificada pelo Líder
do PMDB, mas todo o noticiário que a irilprerisa nacional
consagrou, sem unta ·contestação tempestiva:-Mas-fíc.i o registro da contradita do Líder do PMDB, repito, sobre um assunto
mencionado por mim que, de minha parte, não pret~t;tdo retificar.
Quanto à postura dos partidos que tenhãiD -õ-U DãO-Participação direta no Governo, concordo em gênen~, número e
grau. Essa foi a posição do meu Partido. O tneu Partido,
tanto por intermédio do Presidente, agora· Prefeito eleito de
São Paulo, Paulo Maluf, quanto por intermédio da minha
pessoa, se empenhou nos aspectos concernentes à CPI e a
nível de Câmara dos Deputados, no sentido da busca da verdade~ com o compromisso perante à sociedade. E se dessa pri-

-meira etapa resultou o afastamento, determinado no dia 29
de s.etembro, do Presidente Fernando Collor de,Mello" bastaria isso para nos comprometer, Eu próprio disse ao Presidente
da República em exeq::fcio, Itamar FranGQ, _gue __rne qonsideray·ª· r~f~-m -Qa. Qecisão que a Câmcira havia torilado, refém
no bom sentido_ da palavra, de um processo de julgamento
que exige serenidade política. Ê em função dessa serenidade
que estamos procurando construir, acredito que os demais
partidos também, o que deploro, um processo de "fritura"
que a imprensa tornou público. Não fui eu quem-tornou público. E, tendo sido tornado público, passou a ser um fato político, porque o que torna um fato político é a su~ publicidade,
e o que o faz transitar em julgado é a sua não contestação.
r contestado, o fato político desta semana está sendo _confirmado pela propalada - repito~ também não li - __ c~rta de
demi~sãodo Minis_tro_da Fazenda, Gustavo Krause.
Vejo o SenadOrBeni V eras me distinguir alçando o mic_roM
fone. Quero lhe alertar, Senador Beni V eras, que o nosso
Presicl.ente está irado comigo. O Presidente Saldanha_Dex:zi
já ..qui~_me "fritar" .a.qui ao microfone, de_sorte..que eu tenho
a convicção de que vou ter a minha palavra cassada e não
gostaria de estender essa "fritura" a V. Ex~, que eu muito
prezo, e ao Senador Ronan Tito, que também admiro.
,.Mas concedo o aparte, com a anuência generosa do Presidente Ra_chid Saljjanha Derzi, ao Senador Beni V eras.

OBR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Nobre
Senador, V. Ex~ já passou em 40 minutos o tempo de que
dispunha.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -~Tenho certeza de que
a compreensão de V. Ex~ é muito mais larga do que isso.
O Sr. Beni Veras - Nobre Senador EsperidiãO Amin,
acompanhei esse processo de "fritura" do Ministro Gustavo
Krausé. E-hoje uma notícia de jornal, que me chamou a
atenção, ínformava.que o Presidente da República estava reunido com vários assessores e iníriistros ·da área eConómic~ _
para tratar" de assuntOs- ecoriômicos, pãra cü}â reúnião nãO
fo_i convidado o Ministro Gustavo Krause. Trata-se de-uma
forma indelicada de _tratar a_ questão, pois um homem com
a biografia, a história e o valor do Ministro Gustavo Krause
_precisa ser levado em consideração. O Presidente não foí
gentil com o Ministro Gustavo Krause, que fez bem em renunciar, porque não seria outra a atitude de um homem val~nte
como S. Ex", que não se apega a cargos, mas que ace1tou
a indicação com o único objetivo de servir ao País. Portanto,
a questão foi mal encaminhada e o Presidente da República
não agiu corretamente com o seu auxiliar, que merecia uma
_atenção maior. Sua atitude foi digna, renunciando ao cargo.
O SR. ESPEIUDIÃO AMIN -Nobre Senador, quero~
registrar que-digno é 9 aparte- de-V. EX~~:-que-tem eiu:iquecido
esta Casa com a vertiÇalidade dos seus pronunciamentos. Essas
palavra honestas e francas,_ segt nenhum sentido destrutivo
ou Corrosivo; pelo contrário, construtivo, engalanam o meu
despretensioso pronunciamento. Não estamos aqui querendo
detratar ninguém, muito. menos o Pr(!.s~~ente 9a. República._
Mas -o que ocorreu não está certo. E foi isso que procurei
dizer, deplorar, na condição de brasileiro, preocupado com
um mínimo de serenidade para o País.
O Sr. Ronan Tito- Permite-me V. Ex um aparte?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Com prazer.
8
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O Sr. Ronan~Tito- Senador Esperidião Amin, quando
o meu Partido foi chamado à colação por V. Ex• e muito
bem respondido, respondido exatamente pelo Líder Humberto Lucena, V. Ex' disse que fica com a versão e não com
o fato. Devo dizer a V. Ex\ que é não só um parlamentar
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Fico com a versão que não é desmentida, Senador E.onan
Tito-, quando é confirmada pela sua reiteração e não desmentida; fico com ela por amor à verdade e por amor à coisa
pública.
O Sr. Ronan Tito- Nobre Senadór Esperidião Amin,
V. Ex~ com inteligência, argúcia e perCÚciência ...
O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) (Fazendo
soar a campainha.) -Nobre Senador Esperidião Amin, o
seu tempo já ultrapassou em uma hora do permitido. Há
outros oradores inscritos e, por isso, faço um apelo a V. Ex•
para que conclua a sua intervenção~

brilhante, mas um político atuante e qq.e tem conhecido muitas
vezes a versão e o fato, que fomos surpreendidos, dias atrás,
com uma reportagem de ~ma revista que- irititulou de maneira
desairosa um colega nosso, o qual todos respeitamos pela
sua seriedade e competência, e S. Ex• rião _teve como desmentir
a afirmação. Um colega nosso foi chamado de mafioso. Sab~
mos que se aqui, no Congresso Nacional, há mafiosos, não
seria esse parlamentar que foí cit3do pela revista Veja como
O Si-. ROnaO Tito - ... sabe que a imprensa brasileira
mafioso. No entanto, V. Ex• prefere ficar cOm a versão do _ colocou durante mQitos anos o Presidente do seu pa,rtido,
fato e não com o fato.- V. Ex• conhece esse parlamentar há
hoje Prefeito de São Paulo, como ladrão. Nunca o considerei
muitos anos. V. Er também viu_que num determinado mocomo ladrão. Só o consideraria como ladrão, no dia em que
mento o PMDB veiO- Publicamente dizer que não jndicava
alguém provasse junto à Justiça ·que era ladrão. Agora, quer
cargos. Discutimos uma noite inteira, após sermos chamados
ver a repercussão desses fatos, Senador? Esses dias ouvimos
pelo Presidente Itamar Franco, pedindo que indicássemos caro Governador do Ceará dizer que teni nojo da classe política.
gos, e a posição do Partido foi essa e foi pública. Entretanto,
Mas por quê? Será que nãO damos essa contribuição? Serã
se os jornais que V. Ex~ lê não disseram isso_, V. Ex~ vãi
que ao nos desgastarmos, principalmente pelas versões, acabacontinuar ficando com a versão e não com o fato: Mas o
mos por emprestar nojo a um político? Porque, queira ou
fato foi esse. O PMDB não indicou um só ministro: Ft:>ram
não, ele está sentindo nojo dele também. É um político que
pinçados pelo Presidente da República, a seu talante, a seu
eu via com todo o otimísmo, achava que era um dos valores
critério, aqueles que Sua Excelência queria, quando já haViã.
com que o Brasil poderia contar neste momento da vida nacio~
sido dada ao Presidente da República uma definição pelo
nal. Sabe V. Ex' que o processo ditatorial foi amargo com
Presidente do meu Partido, junto com os dois Líderes, de
as lideranças políticas deste País. Alguma liderança que pu-.
que "não queremos participar do Go_verno". O Presidente
desse surgir deveria ser vista pelos políticos e pelos brasileiros,
achou que aquilo era menosprezo, menoscabo, e disse: f3.ço
como da maior valia para o futuro deste País; ou este País
questão que o PMDB participe do Governo. Então, foi dito
será governado por políticos ou por quem? Quem vai dirigir
o seguinte ao Presidente da República: fique Vossa Excelência
a coisa pública? Na medida em que vamos tirando uma pontilivre para escolher, dentro das fileiras do PMDB, oS-ministros
nha dali, Uma Versão ·daqui, forçando os fato§, nós me~mos
que desejar. Mas em nenhum momento, o PMDB reivindicou,
colocamos a nu as nossas mazelas. Não estou dizendo que
dizendo que queria esse ou aquele ministério. Devo dizer,
todos os políticos são santos.- Apenas somos um corte vertical
Senador Esperidião Amin, que isso_ são fatos. Agora, se V.
da sociedade brasileira,
Ex~ prefere fica:r com a versão, não nos resta nen_huma outra
O SR- ESPERIDIÃO AMIN :::-Não tenho nada a contesalternativa, embora prezemos muito a sua opinião.
tar ~este _aparte de V. Ex~, aÍ.é porque ainda não cheguei
O SR. ESPERIDJÃO AMIN -Eu prezo muito, também, à mesma conclusão a respeito do Presidente do seu partido,
a opiníão de V. Ex" a respeito da minha opinião. Mas não s_obr_e o qual se diz a mesma coisa. Não cheguei a essa conclusou eu quem quer ficar com a versão, e sim o PMDB.
são ainda. muito embora tenha requerido, junto a uma comisO PMDB não_ desmentiu o proCesso de nomeação do
são presidida por V. Ex~, a apresentação das declarações de
Ministro- da Agricultura; o PMDB não desmentiu que isso
bens e. ainda nãQ tenharecebido a resposta de V. Er.
fora um atendimento a um governadorseu-este. não expulso
:--- Pedi que_ fosse. apresentada a declaração de bens do Sr.
-;o PMDB não desmentiu o processo de nomeação do MiniS- Orestes Quércia para preservar a reputação dele, praticando
tro dos Transportes, pelo contrário. O PMDB, pOrtanto, me o mesmo gesto que pratiquei em relação a mim. Quando
deu a versão, o que já é um grande presente, porque é uma
pediram para ver as declarações, entreguei todas à Assembléia
deferência a um representante de um: -partido de pequeno Legislativa de São Caetano. Sabe_para quê? Para defender
porte, como é o PDS.
a minha reputação. E para defender a reputação do Presidente
do seu partido, pedi o mesmo e não recebi até agora uma
Eu nem pedi a versão e muito menos os fato..s. mas quem
deu essa versão à sociedade brasileira foi a ação do PMDB, decisão.
não corrigindo aquilo que V. Ex~ chama de versão.
Mas não é ess.e o assunto do dia, Senador. Não val]los
polemizar
em torno de uma questão periférica.
·
O Sr. Ronan Tito --Eu gostaria de registrar o meu abso-luto protesto, porque nada disso_ é verdade.
O Sr. Ronan TitO- senadO~ -deixei de faZir uma reUnião,
porque V. Ex~ estava viajando e não queria dar a ~inha
0 SR- ESPERIDIÃO AMIN - Ainda que não tenha
resposta sem a sua presença. V. Ex• estava no exterior e
sido um aparte a intervenção de V. Ex~, Senador Ronan Tito,
eu não quis me pronunciar sobre o assunto, porque V. Ex•
eu não pretendia dar a esse assunto muita impórtância, além
não estava presente. Por isso deixei de fazer uma reunião.
da importância periférica que tem, poique estamos falando
de algo que está tumultuando a vida brasileira hoje. Temos
O SR. ESPEJUDIÃO AMIN - Fico desvanecido com
aqui uma versão: o Ministro Gustavo Krause pediu demissão,
a atenção que o nobre amigo, ·mais uma vez, demonstra por
e não se sabe o porquê. Temos outra versão: é um processo
este seu par, que muito o adrriira·. Mas esse assunto, repito,
de escritura. Não existe processo de escritura. É isso que
não_ era nem o núcleo nem o fundamento do meu pronuncia- estamos querendo ouvir aqui.
mento. Ele veio à baila, suscifado, legitimamente, pelo Líder
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do PMDB e por-V. Ex~, e·eu nãO-quero fuglr,-3té-põiqUe
dele eu não tenho po'r que me afastar.
Eu desejo deixar caracterizado aqui que, acima de ttido,
prevalece o propósito de colaborar com este molriento difícil
que o Governo,liderado pelo Presidente em exercício Itamar
Franco, enfrenta e, ãcima de tudo, exercer o mandato parla~
mentar, zelando pela serenidade, pela tranqüilidade, pelo respeito às aut~ridades, que todos nós devemos_ tez: como _m~ta,
como oh jetivo e como exercício.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (M_uito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con·cedo a palavra ao nobre Senador Humbeno Lucena, que falará
como Líder. S. EX' dispõe de cinco minutos.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB_= PB, Como
Uder, pronuncia o seguinte disCuiso.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores~ venho trazer um fonnaJ desmentido ao noticiário
publicado, hoje, no Jornal de Brasflla, sob o título: "PMDB
pressiona Itamar a apoiar Progressistas", onde se lê:
"A cúpula do PMOO -dirigentes do partido.
governadores e ri:linistros:......: decidiu~ ontem, pressionar
o Presidente Itamar Franco, para que apóiê ã-Chãpa
a ser lançada pelo bloco progressista para o comando
da Câmara."
E mais adiante:
"0 Presidente do PMDB, Orestes QuércYa, afir~
mou que seu partido não abre mão de continuar dirigindo a Câmara e mandou um ·re:cado_ a9 Presi_dente
Itamar Franco: "Trata-se, é-6om não se esquecer, da
escolha do Vice-Presidente da República."
E por fim:
.. _.
. .
"O Gõveritado~r de-Sio Pa1,1lo, Luiz Antônio Fleury~ fOi encarregadO J}elã cúpula do PMDB de transnlitif
os recados do partido ~ Ita~ar Franço."
Sr. Presidente e Srs._Senadores, participei, desde o início,
dessa reunião infonna.I. na re.sidência do Presidente Orestes
Quércia, quando ele ofereceu um almoço de confraternização
de fim de ano à executiva do partido, da qual fazem parte
os líderes na Câmara e no Se~ado, e aos governadores do
PMDB, e em nenhum momento esse assunto foi tr~tado.
p-ortanto, essa infonnatização chegou â imprensa -truncada e, certamente; partiu de alguém que não estava em cOndições de transmiti-la aos jornais. Até porque não seríamos
nós, do PMDB, sUcedâneos do MDB, que fomoS.vã.nguardeiros da luta pela democratização do País - inclu~ve na
linha de frente de oposição, não apenas aos governoS, mas
ao regime militar, ao longo de lilélis de yint~ ano__.s_=-:--:--que
iríamos hoje assumir unl.a postura dessa natureza, reiViridicando do Senhor Preside_!lt~ da República, em exercício, uma
interferência indébita em assuntos da economia intefrioi da
Câlnara -dos Deputados ou do Senado Federal.

O Sr. jos8j)hat Marinho- Permife-me V. Er um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA -Ouço V. EX'
O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Líder Humberto Lucena. a leitura dessa notícia causou-me hoje, confesso-lhe, e
ao Senado Federal enorme estranheza. Tanta que não me
pareceu cortês comentá-la sem lhe dar notícia dela e esperar
o seu desmentido. Como acaba de ocorrer - ou está ·ocorrendo- o desmentido, não tenho n~nhum comentário a fazer
senão o de felicitá-lei pelo e~clarecimento, qu~ honra as _rafzes
do PMDB~ Quando no MDB, nós dois combatíamos a inter-
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veriçãô. -IDêfébíiã -do poder militai nos assUiftos priva"iivos dO
Congresso Nacional.
O SR. HUMBERTO LUCENA.:... Grato a V. Ex•, nobre
Senador Josaphat Marinho.
.
. .
Foi justamente por sua corte-sia que estoU- nã- tribuna.
V. Er, Senador emérito, de uma educaçã_o política acima
do comum, foi quem me abordou hoje, pessoalmente, ao
trazer-me este recorte do Jornal de Brasflia, onde se lê a
noticia que acabo de desmentir. Realmente, o meu Partido
-·-que· ·no- passado foi o MDB - teve a honra de ter nos
seus .quadros a gqmde liderança que V. Ex~ representa, a
nJve_l nacional, janiais poderia assumir ·essa ·posição.
·
-Sr. -~resíde~te, é preciso que fique claro que em nenhum
momento qualquer governo, seja a nível federal, estadual
-ou--itfu-nldpal, pode ou deve ter o mínimo de interfeféilcia
na eleição das Mesas Dire~otas das Casas Legi~lativas. Esse
é um assunto, -repito, de absoluta exclusividade do Poder Le~
gislativo. ~Cabe a nós, aos partidos representados no _Senadp
Federal e na Câmara dos Deputados, decidir, soberaname"Ilte-,
sobre o assunto.
COMPARECEM MAIS OS SR$. SÉNAJJORES: ~·· ~-.'
Albano Franco - Alfredo campos -~Aimir Gabriel
- Amir Laudo -Antonio Mariz -Aureo Mello - Bello
Parga - Carlos Patrocfnio - Divaldo Suruagy - Eduardo
Suplicy - Esperidiáo Amin -Eva Blay - Garibaldi Alves
-JoãoRoclta-JoséSamey-Ju!ahyMagalhães-Lourival
Baptista- Lucídio Portella- Luiz Alberto- Marco_Maciel
- Marluce Pinto - Meira Filho
_ O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 958, DE 1!192

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 50, § 2~> da COnstituição
Federal, combinado com o art. 216 do Re~ento Interno,
sejam prestadas pelo Ministério da AeroDáutica as seguintes
informações:
_
1'---' Quais as .azões que teriani deterininado o atr3so,
até esta data, na regulamentação do texto legal referente à
utilização dos recursos arrecadados com·o Adicional de Tarifa
-Aeroportuária, objeto de Lei n 9 8.399, de 7 de janeiro_ Qo
corrente ano de 1992?
2~>- Qual o montante arrecadado com a cobrança do
Adicional referido, onde e como está depositado, e quais
os critérios adotados para sua adequada correção?
3• -Houve alguma parcela da arrecadação de que trata
a Lei n' 8.399/92 sido utilizada para finalidades outras que
náo as previstas no mencionado diploma legal? Houve consulta ou parecer autorizativo de algum órgão competente,
favorável a tal prática?
4'>'- Tendo em vista a obrigatoriedade _de_ aplicação nos
Estados, de 20% (vinte por cento) dos recursos decorrentes
do Adiciona,) de Tarifa .Aeropõrtuária, em aeroportos e aeródromos de interesse_ regional ou estadual, bem como na consecUção dC "seus planos aeroviários, coostituirido suporte financeiro de um. J;>rograma Federal de Auxílios e Aeroportos,
quais os critérios quç presidirão a escolha _Q.e _prioridades e
seleção de projeto e programas em cada Estado da Federação.
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 1992. --Senador
Júlio c-pos-
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Dados BIBR, PER!, VCBS e AUTR, pelas bibliotecas que
integram a rede do Sistema- de Informação do Congresso SICON, sob os aspectos de qualidade e integridade das informaÇões; propôrcionar aos Usuários alimentadores treinamento
pata -entrada de dados, quando do ingresso na rede SICON
e sempre que se fizer neceSSãrio; promover reuniões periódicos e extraordinárias com_ representanteS das bibliotecas aliM
mentadoras do SICON; manter e controlar os bancos de dados
REQUERIMENTO N• 959, DE 1992
AUTR (padronização de autores) e VCBS (Vocabulário Controlado Básico)~ manter atualizadas as tabelas do Subsistema
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, -alínea e,
de Administração de Biblioteca_s_- SABI; autoriZar e controdo Regimento Interno, para o PLC 11, de 1991- Complelar "'passwords" e níveis de acesso no SABI; redigir e manter
mentar.
_ _
ã.iuãlizados os manuais relativos aos bancos_ de dados AUTR
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 1992. -.HUmberto
e VCBS; manter atualiz3.dos--Os manuais de entrada de dados
Lucena - EdlUII'do Suplicy - Esperldião Amln - Jonas Pie de recuperação dos bancos de dados BIBR e PERI; colàboalteiro- Marco_Maclel - Jutahy Maplhães.
rar na revisão das bibliografias e boletins bibliográficos: ou
REQUERIMENTO N• 1160 DE 1!192
quaisquer outras publicações que- venham a ser editadas pela
Subsecretaria de Bibliotecas; executar outras tarefas correM
Requeremos urgência, nos_ terinoS do art. 336., illínea c,
latas.
do Regimento Interno, para o Projeto de Resolução n• 94192.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1992.- Humberto
Art.
Á Seção de Administr~Ção compete receber;
Lucena - Joaas Pinheiro - Ney Maranhão - Amazonino
controlar e distribuir o expediente da Subsecretaria; requisitar,
Mendes -:- Julahy Mogalhães - Marco M11<1el.
controlar e distribuir materi.al; re_çeber, informar e e!}caminhar
ptócessos; redigir a correSpondênda e eXecutar o serviço datiO SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Os
lográfico da Subsecretaria; arqUivar e rilabter registro da corM
requerimentos lidos serão. apreciados após a Ordem do Dia,
respondência realizada; organizar a consolidação dos datlos
na forma do art. 340, inciso II, do Regimento Interno.
_
estatístivos; proceder ao controle interno do pessoal da SubseM
Sobre a mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. 1~" Secrecretaria; e executar outras tarefas correlata$.
tário.
- A:rt.
X S(;çãO de Seieção e Registro de Material Si~
São lidos os seguintes
bliográfico compete definir e àplicar a pOlítica d"e seleção,.
aquisição e descarte de livros, periõdicos e outros_ documentos
RESOLUÇÁO N• 109, DE 1!192
gráficos, reprográficos e audiovisuais, inCluSive ·as publicações
oficiaiS brasileiras, préMcatalogar, registrar e cont(olar o mateAltera o Regulamento Administrativo do Senado
rial adquirido por compra, doação ou permuta, mantendo
Federal e dá outras providências.
atualizado o respectivo catálogo; realizar, petiodicàmente, o
inveritário do material adquirido; colaborar na atualização
O Senado Federal resolve:
do Catálogo de Publicações Oficiais Brasileiras quanto às puArt. 1' A Subseção VIII da Seção VII do Título II do
blicações editadas pelo Senado Federal; controlar as duplicatas
Regulamento Administratívo do Senado Federal, relatiVo à
e manter intercâmbio desse material com outras Bibliotecas;
estrutura da SubSe'cretaria de BiblioteCa, -passa-a-Vigõ·rai corii
manter o arquivo dos catálogos de editores e livrarias; manter
a seguinte redação, renumerandoMse o que for necessário:
os Cadastros de Fornecedores, Editores, Entidades Doadoras
"Art. _.
À Subsecretaria de Biblio_tc;i:ça Compete planeM
e Entidades Permutadoras; implantar e manter atualizados
jar ,-coordenar e controlar as ativfdades de informc.tção vincuM
os documentos componentes_ do Banco de Dados de MonoM
lactas ao acervo bibliográfico do Senado Federal e~ gerenciar
grafias e Periódicos no que se refere às aquisições; e executar
o Subsistema de Administração de Bibliotecas (SABI).
outras tarefas correlatas.
Parágrafo U.itíCo. São órgão da Subsecretaria_ c;le BiblioM
----;-:- -- Art.
A Seção de ~rgcesso~ TéCnic_qs colnpete cataloM
teca:
-g<i:r',
cla:SSifiCat
e indexar os livros. folhetos, mapas e materiais
I-Gabinete
especiais do- acerVo da Subsecretaria de Biblioteca; manteraII -ServiÇo de GerenciamentC:i da Rede de Bibliotecas
tüãlizados os catálogos manuais de autor, título, assunto, topaM
III - Seção de Administração IV- Seção de Seleção e Registro de Material Biblio- gráfico e sistemático; identiffcar externamente os-docUmentos
-para colocação nas estante_s e enviáMlos à Seção de Çonser~
gráfii;"o
. ..
vação e Restauração, quando necess"ádo; preparar os liVroS
V - Seção de Processos T écnic<fs~
para empréstimo-; promover a edição do catálogo impresso
VI - Seção de Periódicos
do acervo de livros e folhetos; e executar outras tarefas ·correM
yn - Se.çã9 de Indexaçã~
latas.
VIII --Seçãó de Referência
·- Art..
Á Seção de Periódicos compete colaborar na
IX -Seção de Circulação
política de seleção e descarte de periódicos; registrar e controX- Seção~de Materiais Especiais
lar o_s periódicos adquiridos e encaminháMlos para processaXI --Seção de Análise de Documentos EspeCiais
mento; organizar as coleções nas estantes; realizar perioridaXII- Seção de Reprografia
·
XIII --Seção de Conservaçâo-e RestaiJ.ração de Doeu-_ mente o inventário das coleções; manter atualizado o Banco
de Dados de -"Periódicos no que ·se refere ao controle das
mentes
coleções; providenciar a encadernação dos volumes; fornecer
Art.
Ao Serviço de Gerericiamento da Rede de BiM
os dados da coleção de Periódicos para o Catálogo Nacion!l
. ~liotecas, compete coordenar a alimentação dos Bancos de
• O SR. PRESIDENTE (Racbid Saldanha Derzi) - O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos
termos do inciso _m, do art. 216 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1" Secretário.
São lidos os seguintes
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de Periódicos; promover a edição do Catálogo impresso da

coleção de periódicos; e executar outras tarefas correlatas.
Art.

A Seção de

Indexação compete aplicar a polí-

tica de seleção de periódicos e assuntos que serão objeto
de análise para indexação; indexar os artigos -selecionados;

manter atualizado o Banco de Dados de Periódicos no qu-e
se refere à indexação de artigos; manter atualizada-s as listagens
de consulta às referências bibliográficas indexadas; promover
a edição de boletins bibliográficos na área de ciéncias sociais;
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IV - -... o..-..••-,,c..oo~•· ···'······ .•.•••. --······-··-·~·--V _:Seção de Controle de Atas do Mercosul;
VI -Serviço de Gere.nciaJ.IIento da Rede''
Art. 4° A Subseção VIII da Seção VII do Capítulo II
çio Tíüdo II do Regimentei Administrativo do Senado Federal,
relativo à estrutura da Subsecretaria de Análise, passa a viga, ra:r··acreSCida dOs -segiiTrites altigoS,- iê~nUMerando-se os Qemai&

.

e executar outras tarefas correlatas.
_
Art.
À SeçâO de Referência compete 3t6ndef as D.e"Art. 205 .. ÀcSeçãode Cgntrole dos atos do
cessidad_es de informações dOS- Pã.dailúúlütres~ SeiVIáores do
MERCQSUL .:cõmpete, _em- e-SffeítO felã_dóname-rito
Congresso e do público em geral, orientando-os e auxilian---oom a- ComisSão Pariamentar Conjunta dO MERCO~
do-os na utilização doS recursos rnfOrmaciona!SeXistentes;
$UL, a manutenção, controle e difusão de baSes de
realizar buscas bibliográficas nas bases de_ dados alimentadas
-dados com o acervo de atas executivos e legislativos
pela Rede do Sistema de Informação do Congresso -SICON;
emanados dos órgãos componentes do Mercado do Co~
elaborar pesquisas bibliográficas; Colocar à disposição o setvi·neSul (MERCOSUL), bem como de legislação selecioço de Disseminação Seletiva aa Informação; Sugerir ffiUlos
nada dos Países_ membros.:·
de publicações; manter intercâmbio de informações coni biArt. 206. ·Ao ServiçO de G~renáciam~nto_da-Re
bliotecas e outras íilS:tituíÇ66s; sugerir a realização de bibliode compete, em estreito relacionamento com o setor
grafias especializadas; promover exposições; fornecer -cópias
responsável do centro de Informática e_ Processamento
de textos para c~onsultas; e executá.r outras tarefas correl_a_tas._
de Dados_do_Senado Federal, PRODASEN, acompaArt.
A Seçãod e Circulação compete controlar o
nhar. controlar e desenvolver as tarefas reladori3das
empréstimo, devolução, renovação, e reservas do material
às atividades dos órgãos alimentadores_ das_ bases de
bibliográfico; registrar e cobrar as obras em atraso ou extraviadados gerenilcüldas pela Subsecretaria ·de ÃnáiiSe~ ,-,
das; efetuar a ordenação sistemática do acetvO, zelar pela
sua manutenção e conservação, enviando, quando necessário,
o material bibliográficO Qanificado para restauração; e execuArL 5' O item III do Anexo do Regulamento Administar outras tarefas correlatas.
trativo do Senado Feº~ral, ~em como a !ª9~1~ de distribuição
·· Art.
À Seção de Materiais Especiais compete regisde FuriÇões Gratificadas cJ_a)~ubsecret~ria ~e ~Ii~Hs~. passam
trar e controlar a coleção de jornais, arquivar mapas, inieroa vígorar acrescidas das segUintes funções gratificadas ora criaformas, discos, slides, manter atualizado o arquivo de recortes
das:
e recuperar as informações nele contidas; prestar atendimento
01 (um) Chefe de Serviço- FG-1
às consultas relativasa materiais especiais; e executar outras
01 (um) Cliefe de Seção- FG-2
tarefas_ correlatas.
_ __
_ __
_
03 (três) Assistentes de Pesquisa-'- FG-3
Art.
À Seção de Análise de Documentos Especiais
03 (três) Auxiliares de Controle de Informações-'- FG-3
compete aplicar à política de seleção de jornais e outro-s mate..:
Art. 6" O item III do Anexo II do Regulameiu6 Admiriais especiais, definindo os assuntos que serão objeto de anánistrativ_o do Senado Federal, bem como a Tabela de Distrilise para indexação; indexar artigos de jom_ajs s_elecion~do_s
buição das Funções Gratificadas da Subsecretaria de Arquivo,
e materiais espeCíais; ãlimentar o banco de dados Jornais passam a vigorar acrescidas das seguintes funções gratificadas,
JORN; efetuar o controle da linguagem de indexação utilizaora criadas:
da; e executar outras tarefas correlatas.
04 (quatro) Auxiliares de Controle de Informação À Seção de Reprografia compete executartráArt.
FG-3
balhos de reprodução de texto e outras tarefas correlatas.
_94 (_q_uatr<?) Aux~liar~~ ~~ C<?ntrole I!ltei_no - !:'9__:-4______ _
Art.
À SeçãO de" ConSetvaçãõ é Réstã.uiiçãb âe DoJustificação
cumentos compete conservar, preservar e restaurares livros
e documentos de interesse para os trabalhos legislativos do
A_presente pr9posta tem por objetivo atualizar a esfiUtura
Senado Federal, de acordo com os processos técniCOs' espeCJ- - admillísiiatiVa da Subsecretaria de BiblioteCa.
ficas; e executar outras tarefas correlatas. ••
Pretei:ide-se com este trabalho, adequar- a Biblioteca ao
Art. 2' O iteni III do Acordo do Regulamento Admiprojeto_ôe_- modernização__do Senado federal,_propQsto_ pela
nistrativo do Senado Federal, bem como a tabela de distriatual MeSã Dlretora, dentro de uma nõ-va realidade, visando
buição de Funções Gratificadas da Subsecretaria de Biblioteca
sObretudo, melhorar cada vez mais o atendimento aos nossos
--passam a vigorar acre-sci_das das seguintes funções gratificadas
ora criadas.
A_-e5trutura exi~te_nte ~da_ BiQlio_t~_~ __(or_g_a!lizacional e de_
01 (um) Chefe de Serviço- FG-1
pess_oal)~ enCOntra-se aquém das grandes funções que ela vem
03 (três) Chefe de Seção~ FG2
desempenhando.
11 (onze) Auxiliar de Controle de Informações- FG3
~~ _A_~~~-;::a _ fi~, df!_ cqrr_iiir -~Ssª ~y~_riiu~_Cd~f~~agem; piO16 (dezesseis) Auxiliar de Biblioteca- FGl! põem-se cOm este documento as_seguintes medidas:
Art. 3' O parágrafo único' do art. 201 do Regulamento
____ 1~)- criãÇâ9 ·9q SerVjço de GeranÇiamento da Rede, o qual
Administrativo do Senado Federal passa a- vigorar com a seainda nao formalmente deSCrito nà estrutura ofgariizaciom~.l,
guin_te redação:
-é-fUndamental para o gerenciamento, controle e manutenção
.
~a~ ~fof!!!ªÇ-ª~~ ~liiilel!J~Ii~s-~las_ ~ihliQ!_egi_s participes -dos
"Art. 201.. ....... ·-·-- .... --·-- --·----. -- ................ -·!)ancos de,clªci9Ll:i!Il$.~-P~ERI e_f>LÇ_QN._
! - -- , _____ ------·---·--· ··' ------- -•---·-~-'-----~'·'·-·-·-usuárioS~--
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2~") desmembramento da Seçáo de Materiais Especiais;
criando-se, a partir dessa subdivisão, a Seção de Análise de
Documentos Especiais, tendo em vista o surgimento de novas
funções e a impossibilidade de as Seções então existentes assumirem tãis atribUições, por serem incompatíveis; 3•) desmembramento da Seção de Referência Bibliográfica, criaildo-se a Seção de Circulação, tendo em vista que
a acumulação das atividades de atendimento ao público e
controle de empréstirrio bibliográfico atualmente desempenhadas por uma única Seção, provocou um estrangulamento
no fluxo _de trabalho, que só pode ser definitivamente equacionado mediante a divisão de tarefas.
4"') criação da SeÇão_de Con~rvação e Restauração de
DOCUmentos, o ·qual se encontra em pleno funCionamento,
apesar de não formalmente Qescrito na estrutura 9r_gailiza_- _
cio-nal, e é de grande importância para a Biblioteca e o Senado
Federal.
Com essas medidas a Biblioteca, certamente, atingirá de
maneira mais racional as mestas a que se propõe-e-cumprirá
seus elevados objetivos.

Art. À Subsecretaria d~ Biblioteca compete planejar,
coordenar e controlar as atividad~s de informação vinculadas
ao acervo bibliográfico do Senado Federal~ gerenciar o subsistema de Administração de Bibliotecas (SABI). _
Parágrafo único. São órgãos-da Subsecretari~ çJe Biblioteca:
_
I - Gabinete
II -ServiçO de Gei"encüimento· da Rede de Bi!Jliotecas
III - SeÇão de Administração _
IV- Seção de Seleção e Registro de Material Bibliográfico_V - Seçáo de Processos Técnicos
VI - Seção de Periódicos .
VII- Seção de Indexação
VIII - Seção de Referência
IX - Seção de Circulação
X - Seção de Materiais Especi:i"is
XI -Seção de Análise de Documentos Especiais
XII - Seção de Reprografia
XIII - Seção _de Conservação e Restauraç_ão_ de Pocu·
mentes
Art. Ao Serviço de Gerericfamento- tia R~Qe de Bibliotecas compete coordenar a alimentação dos Bancos de Dados
BIBR, PER!, VCBS e AUTR, pelas bibliotecas que integram
a rede do Sistema de Informação do Congresso=sJCON,
sob os aspectos de qualidade e integridade das iriforril_ações;
proporcionar aos usuários alimentadores treiriã"merito para entrada de dados, quando do ingresso na rede SICON-e sempre
que se fizer necessário; promover reuniões periódícas e extraordinárias com representanteS das bibliotecas alimentadoras do SJCON; manter e controlar os bancos de dadq_s__1:\UTR
(padronização de autores) e VCBS (Vocabulário Controlado
Básico); manter atualízadas as tabelas do Subsist~l');la çl_~ Adrp.inistração de Bibliotecas- SABI; autorizar e contrOlar "paSswords" e níveis de -acesso no SABI; redigir e mant~! ªtualizados os manuais relativQs aos bancos de dados AUTR e
VCBS; manter at~alizados oS ~ânuais de e-rltrada_ de dados
e de recuperação dos bancos de dados BIBR e PERI; colaborar na revisão das bibliografias e boletins bibliográfícos, ou
quaisquer outras publicações que ve-nham a ser editadas ,pela
. Subsecretaria de Biblioteca; executar outras tarefas correlatas.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

3

FG-1
.FG-3

4

FG-4

1

~
~ _
Chefe de Serviço
Auxiliar de ~Controle de Informaçoes
Auxiliar de Biblioteca

Art. À Seção de Materiais EspeciaiS compete registrar
e controlar a coleção de jornais, arquivar mapas, microformas,
discos, slides, manter atualizado o arquivo de recortes e rec_uperar as informações nele contidas, prestar· atendimento às
consultas relativas a materiais especiais; e executar Outras
tarefas correlatas.~
_
_
.
_
. . .
- Art. À Seção de Análise de_ Documentos_ Especiais compete aplicar a política de seleção de jornais e outros materiais
especiais, definindo os assuntos que serão objeto de análise
para indexação; indexar artigos de jornais selecionados e materiais especiais·; alimentar o banco de dados Jornais ~JORN;
efetuar o controle da linguagem de indexação utilizada; e
executar outras tarefas c-orre_Iatas.
FUNÇÓES GRATIFICADAS

1
3
4

FG-2
FG-3
FG-4

Chefe de Seção
. AúXiliar de Controle de InformaÇOes
AUXIliar de Biblioteca
~
·· ~

Art. A Se:ção de Referência compete atender '!-S necessidades de informações dos Parlamentares, servidores do Congresso e do público em geral, orientando-os e auxiliando-os
na utilização dos recursos infomiacionais eXistente-s; realizar
buscas bibliográficas nas bases de dados alimentadas pela Re·ae~do Sistema de Informação âo Congresso'- SICON; elaborar pesquisas bibliográficas; colocar à disposição_ <Y serViÇO
êle Dissemin?ção Seletiva da Informação; sugerii títulos de
publicações; manter intercâmbio de- informações -com -bibliótecá.s-~e oUtras institlliç>ões; sugerif a realização de bibliografias
especializadas; promover exposições; fornecer c6piãs de textos
para consultas; e ·executar outras tarefas correlatas.
Art. A Seção de Circulação compete controlar o empréstimo, devolução, renovação e reservas do material bibliográfico; regiStrar e -cobrar as obras em -atras9_ ou extravia_9a~;
d~tuar a OrdenaçãO sistemática do acer_vo; zelar pela sua ffiaquienção e conservação, enviando, quándo necessáriO, o material bibliográfico danificado. para restauração; e executar
óutras tai:-~fas c~"rrelata~.----

FUNÇÕES GRATIFICADAS
1
3
5.

de

seÇao ~
. ~.
Chefe
Auxiliar de. Controle de InformaÇOes
· AUxiliar de Biblioteca

Art. A Seção de Periódicos compete colaborar na política
de seleção e descarte de periódicos; registrar e controlar os
periódicos adquiridos e encarninh~-los para processamento;
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organizar as coleções nas estantes; realizar periodicamente no Brasil e em outros Países, e que atualmente contém mais
o inventário das coleções; manter atualizado o Banco de Da- de um milhão de registras referenciais e em texto integraL
dos de Periódicos no que se refere ao controle das c_oleções;
Entretanto, o ato que criou a Subsecretaria de Análise
providenciar a encadernação dos volumes; fornecer os dados __ nã_º= previu no órgão a existência fórmal de um setor cCimpeda coleção de Periódicos para o Catálogo Nacional de Perió- tente responsável por atividades de manutenção e controle
dicos; promover a edição do Catálogo impresso da coleção
de rede de usuários alimentadores, as quaiS se caracterizam
de periódicos; e executar outras tarefas correlatas.
cçH_no de maior importância entre as desenvolvidas pelo órgão,
Art. À Seção Indexação compete aplicar a política de já' f:Júe refletem~se na própria capacidade do Poder Legislativo
seleção de periódicos e assuntos que serão objeto de análise
em ter acesso a informações e dados de tamanha relevância
para indexação; indexar os artigos selecionados; manter atualipara suas atividades. Assim, é da maior necessidade instituCiozados o Banco de Dados de Periódicos no que se refere à nalizar, através de Resolução, um Serviço de Gerenciamento
indexação de artigos; manter atualizadas as listagens de con- da Rede para a Subsecretaria e Análise bem como dotá-la
sulta às referências bibliográficas indexadas; promover a edi~
de instrumental administrativo que possibilite a correta capaci·
tação do_ setor.
ção de boletins bibliográficos na área de ciências s-Ociais; e
- Dutro importante setor a ser criadq na Subsecretaria de
executar outras tarefas correlatas.
Art. À Seção de Processos_ Técnicos compete catalogar, Análise diz respeito à criação de uma infraestrutura informacional que permita ao Sen-ado Federal ter acesso e controle
classificar e indexar os livros, folhetos, mapas e materiais
especiais do acervo da Subsecretaria de Biblioteca; manter sobre atas, decisões e legislação relacionados ao Mercado
atualizados os catálogos manuais de autor; título, assunto, do_ Cone Sul (Mercosul) bem como à elgislação seleciona~a
de seus países membros. O acesso e o conhecimento dessa
topográfico e sistemático; ideritificar eXternamente os docudocumentação, bem como a correta atualização da mesm_a,
mentos para colocação nas estantes e enviá~los à Seção de
Conservação e Restauração, quando nc_cessário; preparar os é ~imPerativa paia a operacionalizaçãO do Tratado bem como
para o estudo dos impactos sociais e econôm.icos da integração.
livros para empréstimo; promovei' a edição do catálogo im~
A Subsecretaria de Análise, com a criação de uma Seção
pressa do acervo de livros e folhetos; e executar outras tarefas
especializada, poderá desenvolver as tarefas necessárias, anácorrelatas.
loga~ às já desenvolvidas para a legislação nacional, para a
Art. À Seção de Conservação e Rcstuaraçáo de Doeu~
manutenção, controle e difusão de uma base de dados bilíngue
mentes compete conservar, preservar e restaurar os livros
composta com atos relacionados ao Mercosul e a seus países
e documentos de interesse para os trabalhos legislativos do
membros.
Senado Federal, de acordo com os processos técnicos especí~
Assim, propõem-se a criação, na Subseéfeüifiâ de Anáficas; e executar outras tarefas correlatas.
lise, de uma Seção de Controle de Atas do Mercosul, a qual
instítuciohalizaria o apoio informativo é de sistematização necesSário às atividades relacionadas ao Mercosul e em especial
FUNÇ0ES GRATIFICADASàs desenvolvidas pela Comissão COnjunta-do Mercosui; enti~
dade com a qual a nova Seção manterá um estreito relacio~
Chefe oe Seçlto
FG-2
1
namento.
Auxiliar oe Controle de Inlbl'lÍiaÇOCS
FG-3
2
Senado Federal, 16 de dezembro de 1992.- Mauro BeneAuxiliar de Biblioteca
·
3
FG-4
vides- Carlos DeCarli- Dirceu Carneiro - Márcio Lacerda
Rachid Saldanha Derzi.
Justificação

A Subsecretaria de Análise, criada através da Resolução
58, de 1972 do Senado Federal, tem entre suas competências

formais a de manter e controlar bases de dados nas áreas
da legislação, jurisprudência, pronunciamentos paralmentares
e de uma linguagem documental para indexação e acesso aos
registras existentes- não só nos arquivos acima mencionados,
mas também nas bases de dados através das quais se acam~
panha o andamento dos projetes originários tanto da Câmara
dos Deputados como do Senado Federal.
O desenvolvimento dessas importantes tarefas tem sido
efetivado através da montagem e consolidação de uma rede
de usuários alimentadores que localizam~se em pratícamente
todos os Ministérios, nos Tribúriais Superiores-e em algumas
Assembléias Legislativas. Com- esses usuários a Subse_cretãria
mantém uma estreita relação através da qual fornece treina~
menta em indexação, acompanhamento na implementação
das tarefas documentais, controle da qualidade dos registras
e provisão de orientação tecnológica e contextuai que se faz
necessária.
Esse trabalho resultou na estruturação de um dos bancos
de dados mais completos e volumosos os existentes na área
jurídica, além de ser parâmetro para sistemas desenvolvidos

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 110, DE 1992

Altera o Regulamento Administrativo do Senado
Federal, e dá outras providências.
-0 Senado Federal resolve:
Art. 1' O parágrafo únioo do art. 65 do Regulamento
Administrativo do Senado Feqeral passa a vigorar acrescido
do iriciSo IV com a seguinte redação:
"Art. 65.
Parágrafo único. São órgãos da Representação
do Senado Federal no Rio de Janeiro:
I - ................................ , ......................... .
II - ....................................................."--III- ...................................................... ~- -IV -SerVíço de Apoio Aeroi:>orttiái-io".
Art. 2' Aseção V do capítulo II, do título II, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, passa a vigorar
acrescida dos seguintes artigos, -renumerandq-se os -4emais:
Art. Ao Serviço de Apoio Aeroportuário compete a
coordenação, orientação, cOntrole dos trabalhos referentes
a assistência às autoridades do Senado Federal no embarque
e desembarque nos aeroportos da cidade do Rio de Janeiro,
e nos trabalhos de desembaraço de ~agagens e encomendas
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nos terminais de carga c junto aos órgãos alfandegários, quando procedentes do exterior; manter perfeita interação com
os Gabinetes dos Senadores e com._os SerVíÇóS Au-xiliares
para melhor desempenho dos serviços de sua_ competência;
e executar outras tarefas correlatas.
_
Parágrafo único. São órgãos do serviço de. apoio Acreportuário:
- - -1- Seção de apoio Administrativo;
II - S_eção de apoio Operacional.
Art. A Seção de Apoio Administrativo compete receber,
controlar e distribuir o material de expediente do serviço;
executar trabalhos datilográficos. organizar a consolidação de
dados estatísticos;. proceder ao controle interno ·e- escalas do
pessoal de serviço; e executar outras tarefas correlatas.
Art. À Seção de Apoio Operacional compete a execução
dos trabalhos referentes a assisténcia às autoridades do Senado
Federal no embarque nos aeroportos da cidade do Rio de
Janeiro executar os trabalhos necessários ao desembaraço de
bagagens e encomendas nos terminais de carga c junto aos
órgãos alfandegários quando procedentes do exterior; e executar outras tarefas correlatas.
ArL O item III, do Anexo II do Regulamento Administrativo do Senado Federal, bem como a tabela de Distribuição
das Fuções Gratificadas da Representação do Senado Federal
no Rio de Janeiro passam a vigorar acrescidos das s_eguintes
__ .
funções gratifcadas_, ora criadas:
I (um) Chefe de Serviço FG-1;
2 (dois) Chefe de Seção FG-2; e
5 (cinco) Auxiliares de Controle Interno FG-4.
Art. 49 A Subsecretaria de Administraçâo de Pessoal
republicará o Regulamento Administrativo do Senado Federal
a fim de compatibilizá-lo com o disposto nesta Resolução.
Art. 59 Esta Resolução entra em vgor na data de sua
publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições-em contrário.
Justificação
Por sugestão do Exm" Sr. Senador Saldanha Derzi, é
submetida ao exame desta Comissão; minuta de Projeto de
Resolução em que se propõe criar, na Representação do Senado Federal na cidade do Rio de Janeiro, o Serviço de Apoio
Aeroportuário.
_ _
_ ___ _
- A proposta tem por objetivo organizar, na estrutura formal daquela representação,as tarefas de apoio aeroportuário
que efetivamente já vêm sendo prestadas no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, às autoridades do Senado Federal.
Trata-se, portanto, de_ se formalizar pela v.ia legislativa
um serviço prestado de longa data e favoravelmente avaliado
pelos seus usuários, razão por qUe opinamos seja submetido
_
,_
ao Plenário.
Senado Federal, em 16 de dezembro de 1992. -Mauro
Benevides - Carlos DeCarli - Beni Veras - Mareio Lacerda
-- Rachid Saldanha Derzi - Iram Saraiva.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• III, DE 1992
Transforma cargos efetivos, vagos, no Quadro de
Pessoal do Senado Federal, e dá outras providências.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 Ficam transformados em cargos da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo - Área de Telefonia, 12
(doze) cargos efetivos, vagos, da Categoria Funcional de Téc---- nico Legislativo- Área de Artesanato.
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Art. zo A Categoria Funcional de Técnico L~gislativo
- Área de Telefonia e a Categoria Funcional de Técnico
Legislativo - Área de Artesanato passam a vigorar com 27
e com 260 cargos, respectivamente.
Art. 3" A Subsecretaria de Administraç~o 4t:= _P~ss~al
republicará o Quadro de Pessoal do Senado_ Federal C}HI) .~s
alterações_de_çorrente df;sta Resolução.
. _
. _
Art. 4o Esta Resolução entra em vigor na data_ _de sua
publicação.
Art. s~ Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 16 de dezembro de 1992._-Mauro Benevides - Dirceu Carneiro - Márcio Lacerda - Rachid Saldanha Derzi - Meira Filho - Lavoisier Maia - Beni Veras.
Justificação
. -·Trata o presente Projeto de Resolução da transformação
de cargos efetivos, vagos, da Categoria Funcional de Técnico
Legislativo -Área de Artesanato para a Área de Telefonía.
-·
Não haverá aumento de despesa, já que não se cogita
da criação de cargos.
A área de telefonia do Senado Federal conta com um
número de servidores aquém das necessidades d3. Casa~ aPenas
15 cargos, enquanto que-a área de artesanato possui 272 cargos, suficientes para atender a presente transformação.
O Senado Federal. em convênio com a Universidade O.e
Brasília·, iealizou concurso- públic-o para a área de telefonia_
-e nomeou 8 (oito) dos candidatos habilitados e, se aprovado
O prese-fite Proje-to de Resolução, nomeará, entre os·-_concursados, outros 12 (doze).
Diante do exposto, submetemos ao exame e aprovação
dos dignos pares o presente Projeto de Resolução.
Sala da Comissão Diretora,
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• II2, DE 1992 Altera o Regulamento Administrativo do Senado
Federal e dá outras providências.
O Senado Federal resolve:
Art. I" A Subseção II da Seção VII do Título II do
Livro I do Regulamento AdminiStratívo do Senado Federal
passa a vigorar "com as seguintes alterações:
"SUBSEÇÃO II
Do Centro de Desenvolvimento de
Recursos Humanos do Senado Federal
Art. 81.
Art. 82.
Art: 83.
Art. 84.
Parágrafo único. São 6rg_!ios da Diretoria Executiva:
I - Gabinete;
II- Coordenação de Planejamento c Avaliação;
III- Coordenação de Desenvolvimento Organizacional;
IV- Coordenação de Execução de Treinamento; e
V--Coordenação de Administração.
Art. 85.
Art. 86. ··········"'"''''"'''' .................................. ..
Parágrafo único. São órgãos da Coordenação de Planejamento e Avaliação:
I - Seção de Acompanhamento e Avaliação;
II- Seção de Elaboração de Projetes de Treinamento;
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III- Seção de Elaboração de Meios lnstrucionais de Enelaborar e controlar ficha de freqüência dos treinandos; emitir
sino.
relatórios inerente a cada programa de treinamento realizado;
À Seção de Acompanhamento e Avaliação comArt.
e executar outras tarefas correlatas.
pete elaborar instrumentos que permitam aferir a- aprendiÀ Seção de Treinamento Exteino compete man~
Art.
zagem dos treinandos e o desempenho dos instrutores_ e/ou
ter cadastro atualizado de entidades, públicas e privadas, pro.institUições promotoras de programas de treinamento; promomotoras_ de treinamento; manter cadastro atualizado de espever acompanhamento do desempenho dos servidores egressos
cialistas autónomos para exercer instrutoria nos programas
de programas de treinamento em seus órgãos de origem; e
de treinamento no Senado Federal; promover o encaminhaexecutar outras tarefas correlatas.
. ... -~ ___ _
mento de servidores para treinamento fora das dependências
Art.
À Seção de Elaboraç~o de Projetas de Treinado.senã:do .Federal, de acordo com a regulamentação vigente;
acompanhar e controlar -O andam~nto dos servidores que se
mento compete identificar as necessidades de treinamento
nas áreas legislativa e administrativa do Senado Federal; plaencontrem em treinamento e/ou missão de estudos, fora do
nejar, a partir das necessidades detectadas, programas de deSenado Federal, inclusive aqueles que participem de cursos
senvolvimento de recursos humanos; elaborar projetas de treie/ou missão de duração superior a 6 (seis) meses, no País
namento definindo objetivos, conteúdo programático, meto-·
ou no Exterior, de acordo com a regulamentação vigente nos
dologia, carga-horária, instrumento de avaliaçãu; e executar
casos específicos; emitir relatório inerente a cada programa
outras tarefas correlatas.
de treinamento realizado; e executar outras tarefas correlatas.
Art.
À Seção de Elaboração de Meios Instrucionais
À Seção de Apoio e Acompanhamento TécnicoArt.
de Ensino compete promover estudos, pesquisas sobre meios
Instrucional compete prestar orientação técnico-pedagógica
instrucionais de ensino; elaborar, em conjunto com a _seção
aos instrutores; elaborar, em conjunto com a Seção de Elabode Apoio e Acompanhamento Técnico-lnstrucional,_da Coorração de Meios Instrucionais de Ensino, da Coqrdenaçáo de
denação de Execução de Treinam-cOto, apostilas, álbuns seria- -Planejamento e Avaliação, apostHas, álbuns seriados, planejados, planejamento de cursos, planos de aula e demais meios
ment_o _de cursos, planos de aula e demais meios necessáiios
necessários à execução de cursos de treinamento; e executar
à execuÇão de cursos de treinamento; analisar e opinar sobre
proposta de treinamento interno e- externo; e executar outras
outras tarefas correlatas.
tarefas correlatas.
Art. 87. . .............•....... ··············--········~~« ........ .
Parágrafo único. São órgãos da Coordcnaç-ãude DesenArt. 89. . ............................ ~ .. ···················-·······
volvimento Organizacional:
Art. 90. . ......................................................... ..
I - Seção de Análise e Pes_quisa;
Parágrafo. único. São órgãos da Coordenação de Adffií~
I I - Seção de Planejamento, Execução e Avaliação de
nístração:
Desenvolvimento Organizacional;
I - Seção de Controle;
III- Seção de Desenvolvimento Gerencial.
I
I - Seção de Planejamento de Concursos;
Art.
À Seção de Análise_e Pesquisa compete elaborar
III - Seção de Execução_de Processos Seletivos; e
pesquisas na área gerencial e organizacional, manter atualiIV- Seção de Administração.
zado os dados referentes ao processo de Desenvo!~_iffiento
Organizacional e Gerencial; mant"er atualizadõs os dados refeA Seção de cqntrole, compete elaborar relatório
Art.
rentes à literatura atual na área gerencial e organizaciOnal;
semestral/anual do órgão; controlar, através de projeções,
manter intercâmbio com outras organizações que utilizem de~
os dados estatísticos das atividades desenvolvidas; elaborar,
senvolvimento organizacional e/ou gercncial; e executar outras
consolidar e controlar o orçamento do órgão; controlar os
tarefas correlatas.
processos de cursos, seminários; congressos e palestras, no
Art.
A Seção de Planejamento, Execução e Avalia- País e no Exterior.
ção de Desenvolvimento Organizadonal compete dar consulÀ Seção de Planejàmento de ConcU.isos compete
Art.
taria na elaboração dos diagnósticos organizi:lcicirüiis, ria elabo- , elaborar instruções e programas de concursos internos e exterração dos projetes de Mudança Planejada, no acompanhanos; baixar editais fixando locais e datas de realização, identifi-'
mento e avaliação de equipes de trabalho; e executar outras
caÇão e vistas de provas; determinar. mediante análise _de
atribuições dos cargos do Senado Federal, requisitos mínimos
tarefas correlatas.
À sessão de Desenvolvimento Gcrencial comArt.
indispensáveis para elaboração de provas; artiCUlar-se com
pete desenvolver e implementar programas de Desenvolvios órgãos competentes quando da elaboração das instruções
mento Gerencial; elaborar, j"untanl.ente éom os órgãos de treide concursos, com o objetivo de fazer cumprir as exigências
namento planos de treinamentos gerencial, dar consultaria
legais ou regulamentares atinentes ao exercício de determina área gerencial, programas, seminários na área organizanadas ati vidades profisSíOnais; estudar e Sugerir a-conveniência
cional; e executar outras tarefas correlatas.
e oportunidade de prorrogação dos prazos de validade de;
Art, 88. . .........:......... ,.: .......................... ~ ......... ~ concursos; sugerir e convocar examinadores para a organl~
Parágrafo único. --São 6rgãos da Coqrdenação d~_ Execu- zação, execução e julgamento 'de provas; e executar outras
ção de Treinamento:
tarefas correlatas.
I - Seção de Treinamento -Interno;
·
Art.
À Seção de Execução de Processos SeletivoS
II - Seção de Treinaméntõ Externo;
compete executar os. concursos de provas;. e-.:títulos; manter
III -Seção de Apoio e Acompanhamento TécniCo_
registro atualizado do processamento dos concursos, em suas
Art.
À Seção de Treinamento Interno compete recrudiversas fases; divulgar as datas de abertura de inscrição, realitar, dentre os servidores_da Casa, instrutores para desenvolver
zação-, identificação e vista de provas, ·os resultados parciais
programas de treinamento interno; manter cadastro atuali- Ie finais dos concursos_ e abrir, encerrar. aprovar e cancelar
zado de servidores que desempenhem ativídades de instru- -inscrições, baixando os respectivos editais; orientar os caiidi- toria; elaborar cronograma ·de _utilização das salas de aula;
dates no sentido de que a inscrição se processe cOrri ~ obser-
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vância das respectivas instruções; e executar outras tarefas
correlatas.
Art.
À Seção de Administração compete controlar
a assinatura do ponto do pessoal, requisitar, receber, distribuir
e controlar material de .expediente; executar serviços datilográficos e mecanográficos em geral; recebere controlar processos; controlar bens patrimoniais; providenciar assinaturas de
jornais e revistas especializadas na área de recursos humanos;
proceder ao controle interno do pessoal do órgão; encaminhar
informações ao SiStema de ProCC:Ssamento de Dados, de acordo com os manuais de procedimento pertinentes; e executar
outras tarefas correlatas."
Art. 2Q Inclua-se a Seção seguinte após o art. 286 do
Regulamento Administrativo do Senado Federal:

Dezembro de 1992

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 113, DE 1992
Altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal e reestrutura a Subsecretaria Técnica de Eletrónica e o Serviço de Telecomunicações.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 A Subsecretaria Técnica de Eletrônica -_SSTEL,
passa a denominar-se Subsecretaria Técniça- de Eletrônica e,
Telecomunicações, englobando o Serviço d~ Telecumuni~
ções do Senado Federal, e ficando _subordinada à Secretaria
de Serviços Especiais.
Art. 29 O art. 263 _do Regulamento Administrativo do
Senado Federal passa a vigorar com a seguinte redação, renumúando~s_e os demais:
Art. 263. À Subsecretaría-Técnica de Eletrôni_ca e Telecomunicaç_ões compete a execução-; coordenação, operação
"SEÇÃO ...
e manutenção em todo o sistema de som, imagem, telefonia,·
Dos Chefes de Coordenação
telex e telefax do Senado Federal, elaborar estudos e projetas
Art.
Aos Cbe_fes de Coordenação incumbe coqrdena_r
para atualização do Sísterna e aquisição de novos equipae controlar a execução das atividades compreendidas nas li~
mentos.
nhas de competência de suas unidades administrativas; manter
Art. 3Y O parágrafo único do Art. 263 do Regulamento
informado o Diretor_ imediat_o _sobre as atividades da CoordeAdministrativo do Senado Federal passa a vigorar acrescido
nação; observar e fazer observar ãS-det.erminações.dó_ D.ii·eioidos incisos V e VI, com a seguinte r~dação:_ _
_ ___ _
imediato; comunicar ao Diretorimediato os problemas admiPrágrafo único. São órgão~ da Subsecretaria Técnica ele
nistrativos dos servidores imediatamente subordinados; e deEletrônica e Telecomunicações:
sempenhar outras atividadcs peculiares à funÇão."
l-Gabinete
Art. 3~ O art. 432 do Regulamento Administrativo do
II -::Seção de Controle de Instalações e Projetes
Senado Federal passa a vigorar com o seguinte áciésdmó_:· ·
III......:.... Seção de Administração- - "Art. 432. ····-·~·--~-----··v•~··-•·-.---~···
IV- Serviço Técnico_ de Produções de Vídeo
I - ............. ,... _.. ...................... ....; ..... , ..... ,~·•••«•-~·~·····
V -Serviço 'i'éCníCõ-ae Coordenação de-Áudio ·
vr- Serviçg Técnico de Telecomuriicaçôe_s _ Vlll- ..... c ......................- .............................. ..
Art. Ao Gãbinete da SubSecretaria TécniCa- de E1etrô~
VliiA- Gabinete do DiretorExecutivo do CEDESEN: _
-riiCa e Telecomunicações compete providenciar sobre Oexpe1 Assistente Técnico - FG 1
-·
diente,_ as audiências e a representaÇ.ãõ de seu titular; executar
2 Secretários de Gab_inçte- FG-2
. , _.
ãSfar'efas de suporte -adminiStratiVo e-téCnico \ifnCUlada á com.2 Auxiliares de Controle de lofu_rroações -:- FG·3
petência do órgãO; auxiliar e assessorar o seu titular no desem2 Auxiliares de Gabinete - FG-4
penho de suas atividades.
2 ContínuoS
IX- ...... "~.............~........ ~ ..~~~~- ........... . ___ ~:;\rt. À Seção de Controle de Instalações e Projetes comPete elaborar projetes cte instalação, modificaÇãO ou exp3.-fisãÕ
Art. 49 A Tabela de DistribuiÇão das Funçõe$ Gfafifi- dos sistel!las de Audio, Vídeo e Telecomunicações; promover
cadas, constante do item III do Anexo II do Regulamento à a"tiia:lizã.ÇãO dos equipamentos; emitír pareCeres téCnicos-;
prestar suporte técnico à manuténçao -dos equipamentos inStaAdministrativo do Senado Federal, passa a vigorar com os
ladC?s_; estabelecer ~orn:tas de procedimentos operacionais e
seguintes acréscirri_ós_;_
de manutenção dos equipamentos de todo o sistema; IõrriC:cer
especificações
técnicas parã a elaborãç-ão de Editais de Con~
"11-06.00 Centro de Desenvolvimento de
cotrência; atualizar plantas e diagramas das instalações eletrôRecursos Humanos do Senado FederaJ
nicãS e· telefônicas da Casa.
26 Auxiliares de Controle e Informação- FG-3;
Art. À Seção de Administração compete coordenãf as
18 Auxiliares_ de Gabinete - FG-4
atividades de apoio administrativo do Departamento, bem
1 Assistente Técnico - FG~ 1
como receber, distribuir e controlar o material de expediente;
2 Secretários da Diretoria Executiva - FG-2
organizar dados estatísticos; preparar relatórios e a progra4 Che[es de Coordenação - FG·l
mação financeira do Departamento; preparar escalas de plan~
13 Chefes de Seção - FG·2"
tões.e férias; preparar e encaminhar mensalmente a frequência
Art. s~ A Subsecretaria de Administração de Pessoal
de pessoal; encaminhar informações ao sistema de processarepublicará o Regulamento Administrativo do Senado Fedemento de dados de acordo com os manuais de procedimento
ral. compatibilizando-o com as disposições desta resolUção.
pertinentes e executar outras tarefas correlatas.
Art. 6'-' Esta resolução entra em vigor na data de sua
_ ~rt. Ao Serviço Técnico de Produções de Vídeo compete
publicação.
a produção, transmissão e distribuição das gravações de vídeos
Art. 7n Revogam-se ·as diSposições em-contrário.
de todas as atividades parlamentares do Senado Federal, bem
Senado Federal, 16 de dezembro de 1992. _:Mauro Benecom a operação e a manutenção dos equipamentos constantes
vides- -Carlos De'Cadi- Dirceu Carneiro- Márcio Lacerda
do sistema de vídeo.
- Meira Filho - Iram Saraiva - Lavoisier Maia - Racbid
Parágrafo único. São óigãoS do Serviço Técnico_de Prod~
Saldanba Oerzi.
ções de Vídeo:
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I - Seção de Administração
II - Seção de Almoxarifado
III- Seção de Operações de Vídeo
IV- Seção Técnica de Produção
V - Seção de Engenharia
Art. À Seção de Administração compete receber, controlar e distribuir o material de expediente do serviço; executar
os trabalhos datilográficos; organizar a consolidação dos dados
estatísticos; proceder o controle interno do pessoal do serviço

e estabelecer escalas de plantões e demais tarefas correlatas.
Art. À Seção de Almoxarifado compete atender aos serviços de produção de vídeo, no que se refere à guarda, cadastramento, distribuição e controle de material elétrico-eletrõnicõ de reposição e corisunio; efetuar O contfole do estoque
de material; realizar o balanço anual do material estocado
e utilizado e o levantamento físico-fin8.nceifo mensal; prever
as aquisições neCessáriaS; fazei ãrmazenam-entcfem -condições
de temperatura e umidade controladas do material gravado;
compilar o ·arquivo de som e imagem dos eventos historicamente relevantes da Casa e executar outras tarefas correlatas.
Art. À Seção de Operações de Vídeo compete elaborar
e controlar a escala de plantão de operadores; solicitar e providenciar transporte, credenciamenio, alimentação e hospedagem, quando for o caso, para o peSsõál envolvido iia cobertura
técnica· de eventos extetnos; atender as nessecidades técnicas
de edição da área de jornalismo; veicular a programação fornecida pela produção no sistema de distribuição de vídeo dos
gabinetes e executar outras tarefas correlatas.
Art. À Seção Técnica de Produção compete programar
os eventos de produção como mesas-redondas, entrevistas
e pronunciamentos; efetuar a produção de vídeo dos eventos;
produzir informativo, gravar e fornecer cópias de programas;
programar e produzir periódico de acordo com os interesses
da Casa; promover as condições técnicas- e de pessoal para
produção; tais como iluminação do estúdio, operação de câmeras, direção de imagens, operação de áudio e geração de caracteres, recorrendo_a áreas competentes e executar outras tarefas
__
_ __
correlatas.
Art, À Seção de Engenharia compete efetuar a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos eletrónicos,
elétricos e de refrigeração do Serviço Técnico de Produção
de Vídeo, instalados ou Cstocados; providenciar suporte técnico e logístico às necessidades da produção, programação e
operação em eventos gerados ao vivo, para a cobertura do
externa Plenário de grande suporte e outras; manter em perfeitO_ funcionamento _o sisterria de distribuição de vídeo dos
gabinetes, o sistema de recepção de satélites os elos'de ligação
desse sistema com o Controle de Produção; providenciar a
eventual distribuição de sinal à Embratel ou a emissora de
"broadcasting''; promover à atualização de equipamentos;
emitir pareceres técnicos; írtüiistrat cursos de adestramento
específico e estabelecer normas de procedimento operaciónal
e de manutenção dos equipamentos e executar tarefas correlatas.
Art. Ao Serviço Técnico de Coordenação de àudio compete promover a execução das .atividades de sonorização e
gravação -do se:ruido-Feâerar e--manter- em perfeito -runclc,-rü:t.:
menta os respectivos e·quipameritos eletrônicos; elaborar programas para atualização do sistema de som e efetuar estudos
para aquisição de equipamentos.
.
Parágrafo único. São órgãos do Serviço Técnico de Coordenação de Àudio.
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I -SeÇão de Administração;
II- Seção de Manutenção;
III - Seção de Operações;
IV- Seção de Material; e
V- Seção de Projetas e Instalações Eletrônicas.
Art. À Seção de Administração compete receber, controlar e distribuir o material e o expediente do Serviço; executar os trabalhos datilográficos; organiZar a consOlidaç-ão --âos
dados estatísticos; proceder ao controle interno-do pessoã.l
do Serviço e estabelecer escalas de plantões; encaminhar informações ao Sistema de Processamento de Dados, de acordo
com os manuais de procedimento pertinentes, e executar outras tarefas correlatas~
Art. À Seção de Manutenção compete manter em perfeito "funcionamento os equipamentos eletrônicos de Vídeo
e Áudio instalados na Casa; proceder a manutenção preventiva no sistema de som e executar outras tarefas correlatas.
Art. À Seção de Operações compete controlar as operações e o material em serviço, arquivar as fitas gravadas para
fornecimento aos órgãOS têcnícos da Casa e aos Senadores;
verificar a qualidade das gravações, das operações e transmissões e executar outras tarefas cnrreJatas.
Art. À Seção de Material compete guardar. cadastrar
e distribuir o material permanente e de consumo do órgão,
manter estoque máximo e mínimo do material, encaminhar
ao Chefe do Serviço, o-balanço anual do material estocado
e utilizado, prever as aquiSiçõeS necesSáifas e exeCutar Outras
tarefas correlatas.
Art. À Seçãn de Projetas e Instalações EletróniCaS-coinpete desenvolver projetes; promover a atualização dos equipamentos de áudio; emitir pareceres técnicos; efetuar medição
de circuitos eletrónicos; prestar· apoío técnicO de manutenção
àoficiria técnica; elaborar normas e procedimentos para manutenção de equipamentos; fornecer' especificações técnicas paia
a eleboração de Editais de ConCOrrência; atualizar plantas
e diagramas das instalações eletrônicas da Casa.
A.rt: Ao Servfço Técfl.i-co de TelecolnU:fliCaÇÕes compete
receber e transmitir, de acordo com normas estabelecidas pela
Comissão Diretora, mensagens por intermédio do Sistema
de Telex, Telefax e Telefonia; marifér -o co"ntrole das mensagens recebidas e expedidas; controlar e executar ligações telefónicas; proceder a manutenção dps serviços e coordenar as
atividades de sua competência. como manter contato com
as Empresas Públicas de Telecomunicações e executar outras
tarefas correlatas.
Parágrafo único. São órgãos ôo Servíço TéChico de Telecomunicações:
I - -Seção de Administração;
II -Seção de Telefonia;

III- Seção de Telex;
IV- Seção de Transmissão; e

V - S,eção de Engenharia e Pro jetos.
Art. A Seção de Administração compete receber, controlar e distribuir o material e o expediente do serviço;-executar os trabalhos datilógráfos; organizar a consolidação dos
dados estatísticos; proceder ao controle interno do pessoal
do Serviço; estabelecer escalas de plantão e distribuição dos
locais de trabalho; e executar outras tarefas correlatas.
Art. À Seção de Telefonia compete a execução e controle
d_e toda a rede interna e externa da Casa, bem como as instalações de ramais, controlando as comunicações telefônicas e
e3:ecutando outras tarefas correlatas.
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Art.A Seção de Telex compete a execução e controle setor técnico com um supoi:'"te _que dê segurança e fundõri3- das comunicações de telex, o controle dos operadores da Cen- lidade a todo o sistema. Assim entendemos sensato e positivO
integrar à estrutura supracitada o Serviço Técnico de Telecotral, das máquinas de telex, transmissores e máquináStelefómunicações. Isto porque, sendo ambos os setores eminennicas, bem como a manutenção dessas máquinas e executar
outras tarefas correlatas.
_
, - temente técnicos, e-specializados na área de eletrônica, não
Art. A Seção _de TransmiSsão cOmpCte a manutenção se justifica mantermos no_Se_nado Federal dois setores distintos_
dese:mpenhando, resguardadas pequenas peculiaridades, a·s
da Centrãl Telefônica e o controle por meio de medidas de
mesmas atividades.
todos _os equipamentos cm poder das telecomunicações do
Não é plausível termos orgãos técnicos diversos, compleSenado Federal e .executar outras tarefas correlatas.
Art. À Seçãó de Engenharia e Projetes compete -projetar tamente desvinculados e independentes, para atuar em área
comu_m.
_
e controlar a- execução de todas as instalações realizadas e
A unificação da Subsecretaria-Técnica de Eletrórlfea com
a realizar no Senado Federal, mediante supervisão e coordeo Serviço- de Telecomunicações, justifica-se acima -de tudo,
nação das atividades das diferentes Seções do Serviçó, efetuando a previsão e o controle dos serviços de engenharia neces- p_ela necessidade de;: c~t:üraHzar em _ll:!P órgão técnico, e altasários à instalação, -modificação ou expanÇâo das instalações mente especializado, a execução, operação e manutenção dos
sistemas de comllnicação e de informação do Senado Federal,
e equipamentos exiSfeõ.tc-s c exeCutar outras tarefas correlatas.
abrangendO-de uma só Vez-todOs os sistemas de Áudio, Vídeo
Art 4" O Cargo de Dirctor da-Subsecretaria Técnica de
e telecomunicações. Sua nova estrutura seria a seguinte:
EletrôniCa e Telecomunicações, código SF DAS-1013, fica
transformad_o cm código SF DAs-101.4
I-"'""""" Gabinete;
Art. _5_"_ A tabela de distribuição de funções gratitificãdas,
II - Seção de Controle de Instalações e Projetas;
constante do_ Anexo II do Regulamento Administrativo do
III- Seção de Administração;
Senado Federal, passa a vigorar acrescidas das seguintes funIV -Serviço Técnico de Produções de Vídeo;
ções gratificadas:
-v:.......: SerViÇO Técilicõ de Coordenação de ÁUdio;- e
VI- SerViço_ Técnico de Telecomunicações ...
Vale ressaltar que os dois órgãos estão inStalados pratica11 04 04 Su"""""'taria Técnica de
illente no mesmo espaço físico, havendo uma grande interação
EletrOõlca e TelecomunicaÇoes
entre o pessoal técnico das duas_áreas.
Desta forma, seria criado nesta CaSa Um órgáo- especialSfmbolo
Denominação
N" de Função
mente técnico responsável pela operação e manutenção de
FG-1
Assistente Técnico
todos os equipamentos eletrônicos envolvidos nas atividades
01
FG'2
Ghefe de Seçao
de_sonorizaçã.O- e grãvação dO Se-nadO-Federal; pela Produção,
01
Auxiliar de Contr. de Informação FG-3
transmissão e distribuição- das. gravaçOes de_ víde_o de todas
14
FG-4
- Auxiliar de Controle Interno
as ativi9ades parlamentares desenv_olvidas; e também, da_ ope06
ração e manutençclo de todo o sistema de telefonia, telex
e telefax. E para operacionalizar todas essas atribuições, que
Art. 6' A Subsecretaria de Administração de Pessoal
podem ser visualizadas através dos 4.100 pontos de som, que
republicará o Regulamento AdminiStrativo do Senado Fedenecessitam de manutenção, espalhados estrategicamente por
!3-l, compatibilizando-o ~9_!!1 ó d_isposto nesta ~_esolll:ção. _
todo o Senado Federal, _ou dos sistemas de sonoriz_ação e
Art. 7" Esta Resolução entra em vigor_ na dat~ ~e sua
gravação dos diversos plenários-, estúdios e auditórios· desta
publicação
Câmara Alta; -Ou ainda, dos 2.500 ranlais telefónicos e 840
Art. 89 Revogam-se a_s_ dispOsições em ~n~rá!"~o.
aparelhos que atendem a todos os seus s_etores, é necessário
um coeso e eficiente corpo téciliCó -para lidar com toda e_ss_a
maquinaria eletrônica, que está distribuída por toda a ca-sa.-Justificação
Essa necessidade de afinado gerenciamento em recursos
humanos já provocou uma reestruturação informal na SubseVisa o presente projeto dinamizar a co_mposição da Subsecretaria -Técnica de Eletrônica, justificada pela impotência
cretaria Técriica de_Eletrónica, corrigindo distorções e desvios,
formalizando a estrutura de fato existente, en_fim-, dõtando -eineliciênda do modelo existente: Modelo esse, que provoca
o Senado Federal de. um se to r téçnico m_a_is ~p-restativo, ágil _a, insatisfaçáõ e _o_ desinteresse ·pela atividade exercida por
seus_ técnicos, que''asSumem responsabilidades incompatíveis
e eficiente. Tenta adequar as atuais necessídades Çe comunicom as funções exercidas.
cação interna e externa da CaSa, melhorando a qualidade
Situação semelhante experimentam outros se tores da Cados serviços de áudio, vídeo e telefonia, ag11izando, modernisa;- ·que por permanece-rem atados a organizações arcaicas e
zando e racionalizando dessa forma os meios _de __çQ_munj~ção
ultrapassadas, labutam com as mesmas dificuldades, e seguem
e informação do Senado Federal.
o mesmo caminho da SSTEL. Como exemplo recentíssimo,
A estrutura_dess_a Subsecretaria renlonta ao ano de_l988,
temos a Subsecretaria de_ ,ft.s_sis!ência .Méclica_e Sç.cial - __
quando através da Resolução n" 191188_ atribuiu_:-se vig~ncia
SSAMS, que foi reestruturada por idênticaS razões. Portanto
à presente organização. Hoje, sua disposição está conij)oSta
_.a. própria Alta Administração desta Casa Legislativa também
dos seguintes setores:
já reconhece esta necessidade.
I -Gabinete;
II- Seção de Administração;
A criação de funções gratificadas justifica-se pelo próprio
III ~Serviço Técnico de Produção de Vídeq; e
funcionamento dessa futura. estrutm::a, que cqny~r~ com aproIV - Serviço lécnico de Coo-rdenação de Áudio.
ximadamente 160 servidores ~_ny_olviQ.o~,_A.t_ual:rne_Q.:t~Jara
um perfeito funcionamentO, existem várioS setores info-rmalDevido a velocidade do desenvolvimento tecnológico na
mente criados como por exemplo; cabine de som do Plenário
área de eletróriica, necessário se faz adequar -e dotar esse
o
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da Casa, cabine de som das sal3.s de Comissões, ·atendimento
a serviÇos de sonorização e gravação externas~ operação do
setor de cópias de gravação que atende a TaqU:igra_fia- é _a
um grande números de-Senhores Senadores, operação no estú-

dio de gravação da Voz do Brasil, operação na cabine de
som do Auditório Petrônio Portella, etc., que logicamente
necessitam de responsáveis e técnícos especializados para oeeração e manutenção dos cquipanienlos eletr~nicos sob ·sua
guarda. Desta forma, corrigiremoS--desvios_ de furição ~ntre
aqueles que exercem atividades dcsass_ociadas de suas legítimas funções. Resolveremos um problema atual e comum nessa
administração que é a figura da "responsabilidade delegad~",
onde o servidor assume responsabilidade ex~r_avag_~!lt~, 9_1}.
seja, além daquela para a qual foi contratado, e da qual não
percebe a correspondente e justa remuneração.
.
Pelo exposto acima somos pela aprovaç~9 do presente
Projeto, o que com certeza, acarretaria uma grande melhora
funcional c operacional aos serviços técniCos especializadoS,
prestados por estes dois Órgãos da Casa aos trabalhos desen~
volvidos pelos Senhores Senadores.
Senado Federal, 16 de dezembro de 1992. -Mauro Renevides - Meira Filho - Carlos De 'Carli - Márcio Lacerda
- Iram Saraiva- Lavoisier Maia- Beni Veras.
·o
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ITI ~ServiçO de Apoio AdmínistnúíVó.
Art. Ao Gabinete compete providenciar sObre o expediente, as audiências do titular, e _ituxiliá~lo _no_ exercício das
atlibuições no desempenho das atividades inerentes à sua
representação.
Art. Ao Serviço de Apoio Técnico cOmpete Oriernar,
coordenar, controlar e promover a realização de atiVidades
de _análiSe e acompanhamento de dados orçamentários e aexecução de suporte técnico e sistémico necessários à realização dos trabalhos de assessoramento técnico de que trata o
art. 3"' desta Resolução.
Art. São órgãos do serviço de Apoio Técnico:

e

I - Seção de Normas e Legislação";
II ·--Seção de Análises e Acompanhamento dos Dispên~
dios Públicos;
·
III - Seção de Análise e Acompanhamento dos Recursos
Públicos.
Art. À Seção de Normas c Legislação compete coletar,
organizar e preparar normas, legislação e elementos informativos específicos da área e necessárias às atividades de assesso~
ramento a planos, orçamentos públicos e fiscalização.

Art. Á Seção de Análise e Acompanhamento dos Dis-·
pêndios Públicos compete coletar, organizar e preparar eleme]ltos informati~os para a análise e acompanhamento dos
PROJETO DE RESOLUÇÁON• 114, OE f992
dispêndios p!l.blicos, necessários â execução dos trabalhos de
assessoramento técnico;
Dispõe sobre a criação da Assessoria Técnica a Planos, Orçamentos Pnblicos e Fiscalização; altera o ReguArt. À Seção de Análise e_Acompanhamento dos Recurlamento Administrativo do Senado Federal, e dá outras
sos Públicos compete coletar, organizar e prepara: r elementos
informativos pafa a análise e acompanhamento dos recursos
providências.
O Seriado Federal resolve:
~ _ ~~ ~· ~ públicos,_ necessários à_ execução dos- trabalhos dé assessora- melitO= técniCO:
-- ·
Art. 1"' É criada, na estrutura adminiStrativa do Senado
Art.
Ao
Serviço
de
Apoio Adlninistrãtivo compete
Federal, a Assessoria Técnica a Planos, Orçamentos Públis:o_s
orientar. coordenar, controlar e executar as atividades de
e Fiscalização.
- - -- apO-io ãdrTlinistradvo. publicações e informações técnicas e
Art. 2o O art. ~. do Regulamento Administrativo do
-de
recursos humanos necessários à execução dos trabalhos
Senado Federal, passa a vigorar com a seguinte r6da"çá0:
-de assessoramento de que trata o art. 3o desta Resolução
"Art._ 9" São órgãos de Assessor_aiT!:ent~ Sup~e dos derna!~ órgãoS da Assessoria Técnica; e,
rior:
Art. À Seção de Administração e Recursos Humanos
I -Secretaria-Geral da Mesa;
compete providenciar a execução de programas de treinaII -Assessoria;
mento e aperfeiçoamento dos servidores da Assessoria TécniIII- Secretaria de Corriui'licaçâo Socfal;
dar apoio a seminários, simpósios e eve:ritos. semelhantes,
ca,
IV- Consultaria-Geral;
além de executar outras tarefas correlatas, observadas as norV - Auditoria;
VI -Assessoria Técrüca a- Planos, Orçamentos· mas e diretrizes do Centro de Desenvolvimento de Recursos
Hum~nos do Senado Federal- CEDESEN; receber, controPúblicos e Fiscalização.''
l~r e djstribuir_o material e o expediente do serviço; proceder
Art. _3_o Após o art. 47, fica o Regulamento Adm_inis- _ M_-con_trole_i_oterno_ do pessoal da Assessoria Técnica; esi:ibe~
trativo acrescido dos seguintes artigos, renúriteraildco-$_e os
!t?Ce! es_c_~as=e distrjbuiç~9 d_ç locais de trab_a_l_ho;
demais: _ - Art. À Seção -ele Mecanign;fia e Reprografia compete
" Art. À Assessoria Técnica a Planos, Orçamentos Públi~
executar
os trabalhos datilográficos e oS- de reprodução de
cos c Fiscalização compete o assessoramento técnico na área
textos e executar outras tarefas correlatas."
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, à Mesa, àS
Comissõ_es _e_ aos SenadOies, no desempenhO, no âmbito do
Art. 4"' São criados 10 (dez) cargos de Assessor de PlaCongresso Nacional, das suas funÇões legislativa, parlamentar
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, SF-DAS-102.4, de
e fiscalizadora, consistindo na elaboração_ de estudos técnicos
provimento em comissão e 1 (um) cargo de Diretor-Adjunto
sobre matérias de interesse institucional do Senado Federal da Assessoria Técnica a Planos, Orçamentos PUblicas e-Físcaiie do Congresso Nacional, na preparação -de proposições, r_elazação, SF-DAS~l01.4, de provimento em comissão, na. parte
tórios c documentos t~cnicos atinentesao exercício das funções
permanente do Quadro de Pessoal do Senado Federal, e vincuconstitucionais do Senado Federal e do Congresso Nacional.
lados à Assessoria Técnica a Planos, Orçamentos Públicos
Art. São órgãos da Assessoria Técnica a Planos, Orça- e Fisc~Iização.
mentos Públicos c Fiscalização-:
P_arágrafo único. O cargo em comissão de Direfor da
I - Gabinete;
Subsecretaria- de Apoio Técnico a Orçamentos Públicos, SFII- Serviço de Apoio Técnico;
DAS~101.4, fica-trãnsformado em cargo em comissão de Dire-
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tor da Assessoria Técnica de__ PlanoS, OrÇamentos Públicos_
e FiscalizaÇão, SF-DAS-101.5.
c·.-.
Art. 5• Após o ar!. 286, fica o Regulamento AdmmiStrativo acrescido dos seguintes arts~ renulherando-se os demais:
"Art. Ao DiretOi' da Assessoria Técnica_a_ :Plan_os, Orçamentos Públicos e Fiscalização iricuni.be planejar, supervisionar e controlar a execução de atividades compreendidas nas
linhas de competência do órgão e de suas unidad~s administrativas; designar servidor para participar de atividades de
treinamento ou aperfeiçoamento .de recursos humanos; firmar
contrato, quando autorizado pelo Presidente do Sena?o Fe~e
ral em caráter excepcional, para assessoram ente técmco especídco na área de planos, orçamentos públicos e fiscalização,
com entidades ou pessoas; opinar sobre o provimento de cargos em comissão de Diretor-Adjunto da_ P---ssessoria Técnica
a Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização e A~~s~o_res
de Planos, Orçamentõs Públicos e Fiscalização; sohct~ar ao
Prinl.eiro-Secretário _a designação cru dispensa de servtdores
do exercício de função gratíficada e ao Diretor-Geral a lotação,
nos servíços de_as_s_es.soda_de orçamentos públicos, de seri{idores de sua escolha; observar e fazer observar, no âmbito
das unidades administrativas do órgão, as determinações da
Comissão Diretorà~ âO Presidente e do Primeiro-Secretário;
impor p-enalidades nos limites do Regulamento ~?ministra
tive do SeDado Federal, e desempenhar outras·attvtdades peculiares ao cargo, de inicíalíva:-própria ou de ordem superior.
Art. Ao Diretor-Adjunto da Assessoria incumbe supervisionar as atiVidades administrativas do órgão e exercer outras
furições que lhe sejam atribuída~ pelo DiretOr da__Assessoria.
Art. Ao Dir_etor-Adjunto da Assessoria Técnica a Planos, Orçamentos PUblicas e FiscalU:açâo i.ncu~b~, auxiliar_ o
titular na supervisão das atividades admimstrattvas·do órgao
e exercer outras funções que lhe sejam atrib'-;lídas pelo Regimento Interno do órgão ou pelo titular da Assessoria Técnica.
Art. Ao Assessor de Planos, Orçanientos_Públicos e Fiscalização compete o assessoramento à ComiSsão Mista Permanente de que trata o § 1~ do art. 166 da Constituição Fede~al,
bem como à Mesa, às Comissões Permanentes e Temporánas,
aos Senadores, às Lideranças e demais órgãos do Sen_ado Federal e do CárigresSá Nacional, quando sollcitados; e_laboração
de estudos opinativos_ e informativos,-e- na-preparação de esclarecirrientos técnicos, atinerites ao exercidO âaS- fUnções constitucionais do Senado Federal e d.o COrigiesSo Nacio9al, sob
a orientação e superVisão do titular da Assessoria Técnica.','
Art. 6~> -A tabela de Fnnções GratifiCãdas di Assessoria
Técnica a Planos, OrÇamentOs Públicos e Fiscafu;_ação, por
transformação e aproveitamentO da Tabela de Fu.~~~es Grati_ficadas da Subsecretaria de Apoio Técnico a Orça:nientos Públicos da Assessoria do Senado Federal ~extinta na data de
promulgação desta resolução, passa a ter a seguinte estrutura
organizacion~l:
-

15' Assistente de' Planos, Orçamentos Públicos e Fiscali:
zação ... FG-1
2 Chefe de Serviço ... FG-1
5 Chefe de Seção ... FG-2
2 Secretário de Gabinete ... FG-2
2 Encarregado de Pesquisa ... FG-2
2 Auxiliar de Gabinete ... FG-4
5 Mecanógrafo-Revisor ... FG-4
.
.. .
Art. 7~ Após o art: 297, fica o Regulamento Adminis~
trativo acrescido do seguinte artigo, renunierando-~e os de~
mais:
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"Art. Ao Assistente de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização incumbe auxiliar Q Titular e o Oiretor-Adjunto
da Assessoria Técnica a Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização; na área _de sua e~pecialidade prestar assistê_~ci~s _aos
A-ssessores de Orçamento no desempenho de suas atnbmçoes;
promover a realização_ de pesquisas e auxilia~ ?s órgãos da
Assessoria Técnica no desempenho de suas ahvrdades, e desempenhar outras atividades peculiares à função, sob a orientação e supervisão do titular da Assessoria Técnica."
Art. 89 O funcionamento da Assessoria Técnica a Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaçização será estabelecido
pelo seu Regimento Interno, aprovado por Ato da Comissão
Diretora, obedecido o disposto nesta Resolução e compatível
com o funcionamento da Comissão Mista Permanente-de que
trata o § 1• do art. 166 da Constituição Federal.
§ 1~ O assessoramento técnico far-se-á por áreas temáticas, ficando os Assessores d_e Pl_ªnos, Orçamentos Públicos
-e Fiscalização vinCulados diretamente ao titular da Assessoria
Técnica ã Planos, Orçamentos Púb1fcos e FisCalização.
§ 2~' Os cargos de Diretot e'Diretor-Adjunto da Assessoria- Técnica a Planos, OrçamentoS Públícos e Fiscalização
são privativos de servidores de nível superior do Senado Federal que possuam comprovada experiência na área de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
_
_
Art. _9~- _O provimento dos_ cargos em Comissão de Assessoramento de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
dar-se-á por Ato do Presidente do Senado Federal, dentre
os servidores do Senado Federal, que possuam formação superior adequada: à área de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização e comprovada experiência.
Parágrafo _únicO. _Fica o Centro Gráfico _9o Senado Federal- CEGRAF e o Centro de Informática e Processamento
de Dados do Senado Federal - PRODASEN autorizados
a criarem na estrutura administrativa de cada órgão; ouvido
o Conselho de Supervisão respectivo, até 3 (três) eargos de
ASsessor de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, providos na forma estabelecida no caput deste artigo e· com as
a_ti_vidades constantes do artigo desta resolução.
Art. 10. A Tabela de Distribuição de Cargos em Comissão do Grupo Direção e Assessorame_nto Superiores (Anexo
II) do Quadro de Pessoal do Senado Federal::- Parte Permanente, passa a vigorar com a segumte alteraçao e acréscimos:
1 Diretor SF-DAS-101.5
1 Diretor-Adjunto SF-DAS-101.4
_
-iú Assessor de Planos de Orçamentos Públicos e Fiscalização
SF-DAS-102.4
.
Art. 11. A Tabela de Distribuição das Funções Gratificadas (Anexo II) do Quadro de Pessoal do Senado Federal
- Parte Permanente, passa a vigorar acrescida do ~ódigo
11.06.00, com aS seguintes funçOes, suprimindo-se o códigO
06.02.00:
· 2 Chefe de Serviço FG-1
15 Assistente de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
FG-1
5 Chefe de Seção FG-2
·z Secretário de Gabinete FG-2
2 Encarregado de Pesquisa FG-2
2 Auxiliar de Gabinete FG-4
5. Mecanógrafo-Revisor FG-4

Art. 12.- O Parágrafo úllic.o do- art. 79 _dQ Regulamento
Administrativo do Senado Federal passa a vigorar com a segUinte alteração:
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"Art. 79. ··~-·-··································--·~·'-···ü-··--": ..
Parágrafo único. São órgãos da Diretoria-Geral:
V -Serviço de Administração.

Art. 13. O art. 101 e seguintes do Regulamento Administrativo do Senado Federal, passam a vigorar com as seguintes redações:
"Art. 101. Ao Serviço de Administração incuffibe as
atividades de apoio administrativo do Gabinete do DiretorGeral; controlar, receber, ~.distribuir o material e o expediente
da Diretoria-Geral; encaminhar informações ao Sistema de
Processamento de Dados; organizar a consolidação dos dados
estatísticos; pi-eparar, com o apoio da Assessõri"ã da-OiretOriãGeral, o relatório anual das atividades administrativas do Senado Federal, executar os serviços relativos à obtenção de
passaportes, ao controle e distribuição das requisições de passagens aéreas, à emissão e controle de cotas de correspondências, inclusive de encomenda urgente, e à hospedagem;
proceder o· controle interno do pessoal do órgão; executar
os trablaho datilográficos e de reprografia, e outras tarefas
correlatas.
Parágrafo único. São órgãos do Serviço de Administração:
I - Seção de Apoio Administrativo; e
I I - Seção de Atendimento Externo e Expedição.
Art. A Seção de Apoio Administrativo compete receber,
controlar e distribuir os processos administrativos da competência da Diretoriã-Geral; eilcaminhar informações ão sistenia
de Processamento de Dados, de acordo com os manuais de
procedimento pertinentes; organizar e controlar os arqurVos
e o estoque de material de expediente; o despacho e a procuração dos documentos administrativos; executar os" trabalhos
datilográficos e de reprografia do Gabinete, e outras tarefas
correlatas.
Art. À ~eção de Atendimento Externo e Expedição compete receber e conferir a documen~ação necessária para requisição da emissão e revalidação de passaportes, diplomáticos
e de serviço; preparar e encaminhar os expedientes ao Ministério das Relações Exteriores para a obtenção de passaporte
e das competentes anotações diplomáticas; providenciar a obtenção de visto junto às representações diplomáticas; rrià.ótêr
as fichas de dados pessoais dos Senhores Senadores e familiares permanentemente atualizadas e a guarda de documentos
pessoais que lhe forem confiados~ preparar e distribuir as
requisiç6es de passagens aéreas dos Senhores Senadores e
as que forem determinadas pela autoridade competente; conferir e atualizar os preços das cotas de passagens aéreas emiti~
das e a emitir; proVidenciar as reservas para a hospedagem
dos Senhores Senadores e familiares, em Brasília, bem como
das autoridades e convidados que forem determinadas _pela
administração competente do Senado Federal; erriitif-ã.s-aU:torizações para a expedição de correspondências e encomendas
urg~ntes, bem como exercer o controle diário de saldo de
quotas; conferir e atestar as faturas referentes às despesas
postais do SenadO Federal e preparar relatórios mensais; e
executar outras tarefas correlatas.
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·--Art. 106. À Seção de Controle e Recuperação de Informação compete ementar e autuir os processos administrativos; manter o controle atualizado da movimentação dos documentos administrativos; bem como acompanhar a sua tramitaç_ã9- nos vários órgãos da administração, e _exequtar outr~s
tarefas correlatas.
Art. À Seção de Adrnistração compete fe_cebef, cOntrolar e distribuir o material e o expediente do Serviço; remeter
documentos,_devidamente relacionados, após encerrado o seu
trâmite administrativo ao órgão competente; proceder Olevantamento e preparar relatório dos processos administrativos;
orientãr e assistir o pessoal dos 6rgãos da adminisúaÇiío para
o acesso e a utilização do Sistema de_ Controle e Acompanhamento de Documentos~ enviar informaçó~s ao Sistema
de Processamento _de Dados, de acordo com os manuais de
procedimento pertinente; organizar e consolidar dados estatís~
ticos; proceder o 'controle interno do pessoal do Serviço; exe~
cutar trabalhos datilográficos, e executar outras tãrefaS correlatas."
Art. 14. O Capftulo I, do Tftulo III, do Regulamento
Administrativo do Senado Federal, fica acrescido da seguinte
Seção:
SEÇÃO
Do Chefe de Gabinet~ do Direfor-Geràl
Art. Ao Chefe de Gabinete do Diretor-Geral incumbe
diiigir, controlar e coordenar as atividades administrativas
do gabinete e dos órgãos a este vinculados; supervisionar e
coordenar os trabalhos da Asssessoria da Diretoria-Geral;
exercer outras funções que lhe sejam atribuídas pelo DiretorGeral; e desempenhar outras atividades peculiares ao cargo.
Art. 15. Os art. 296 e 308 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, passam a vigorar, respectivamente,
com as seguintes redações:
"Art. 296. Aos Assessores da Diretoria-Geral incumbe
auxiliar o titular do órgão no estudo dos processos e assuntos
administrativos de sua compêtência; afividades de assessoramenta em matéria adminiStrãtiva, juiídica e ecOnômica-financei~a; analisar, permanentemente, a organização e o fun~
cionamento dos serviços e atividades do Senado Federal e,
desigmidos pelo Díretor-Geral, examinar quaisquer proble-mas, propondo medidas tendentes a aumentar a eficiência
e produtividade dos trabalhos administrativos -do Senado Federal com a adoção de novos métodos; consolidar o relatório
anual; e desempenhar outras atividades peculiares ao cargo,
que lhe sejam atribuídas pelo Diretor-Geral."
"Art. 308. Ao Secretário do Conselho de Administração incumbe executar as tarefas de apoio adminis_tra_tiy_o ao
órgão, providenciar sobre o expediente; e desempenhar outras
atividades peculiares à função."
Art. 16. A Tabela de Distribuição de Cargos em Comissão do Grupo Direção e Assessoramento SuperioreS (Ãriexo
II) do Quadro de Pessoal do Senado Federal -Parte Permanente, passa a vigorar com os seguintes acréscimos:

-4 (quatro) Assessores da Diretoria~Geral
_D_AS-102.3 .
.
~
-1
(um)
Chefe
de
Gabinete
do
Diretor-GeralArt."104. . ................ «•••••••·• .. ·•·•···················-"--··
Parágrafo único. São órgãos do Serviço de Protocolo . DÀS-101.4
Art. 17. A Tabela de Distribuição das FunçÕes GratifiAdministrativo:
- -- cadas (Anexo II) do Quadro de Pessoal do Senado Federal
-: P~rte Permanente, passa a vigorar, na parte indicada, com
III - Seção de Administração.
a seguinte redação:
".' .... • • • • " " • • • • • • • .. •• • • " " • • • • • " • • •• •
• • • ••-• • • •""' •• ••
~ ~•<>

o·rr~·~- rrr:-•~••
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"11.00.00 Diretoria-Geral

1 Subchefe de Gabinete- FG-1
2 Assistente TécnicO- FG-1
3 Chefe de Serviço - FG-1
10 Chefe de Seção- FG,2
...
2 Secretário de Gabinete -.FG-2
.
6 Auxiliar de Controle de Informações - FG-3
8 Auxiliar de Gabinete~ FG-4"

...d

•

''11.01.00 Secretaria Admini!óitrativa

1 Chefe de Serviço - FG-1
Assistente Técnicó - FG-1
Secretário de Gabinete ~- FG-2
Chefe de Seção - FG-2
·
.
-_ ,
Auxiliar de Controle e Informação- FG--3
Mecanógrafo-Revisor- FG-4
Auxiliar de Gabinete - FG-4'~.
..
.
Art. 18. O Inciso VIII do art. 432 passa a VIgorar com
a seguinte redaçãq:

1
2
3
8
4
2

"Art. 432. .. ..................................................... ..
Vlll -Gabinete do Diretor-Geral:
1 Chefe de Gabinete .do Diretor'Gerid- DAS-101.4 .
'1 Subchefe de Gabinete -FG-1
2 Assistentes TécnicOs- FG-1
2 Secretários de Gabinete -' FG-2
3 Cheies de Serviço- FG-1
10 Cbefes de Seção - FG-2
·
.
6 Auxiliar de Controle de Informações - FG-3
8 Auxiliares de Gabinete - FG-4
4 Contínuos
2 Motoristas"
Art. 19. A função de Encarregado de Secretaria constant~ das Tabelas de Gratificações do Anexo II, do Quadro
de Pessoal do Senado Federal, passa a denominar~se "Secretário do Conselho de AdminiStração", Símbolo FG-1.
Art. 20.- As funções gratificadas de Oficial d"e Gabinete
e de Auxiliar de Gabinete têm os seus s(rilbolos retributivos
alterados, respectivamente. de FG-3 para FG-2, e de FG-4
para FG-3.
ParágrafO" único. ---A lotação dos Gabinetes do Presidente, do_s Membros da Mesa Diretora, dos Líderes, dos Vice-Líderes e dos Senadores, fica acrescida de 2 (dois) função gratificada de Oficial de Gabinete - FG-2.
_
Art. 21. A função de Mecanógrafo passa a ser retribuída com o símbolo FG--4, e a integrar e a lotação dos Gabinetes estabelecida no art. 432do Regulamento Administrativo
do Senado Federal.
Art. 22. A lotação dos Gabinetes dos órgãos constantes
nos Incisos VIII a XVI do art. 432 do Regulamento Administrativo do Senado Federal ~ FG-4, vigorando, igualmente,
a alteração prevista no art. 10 desta Resolução, para o Auxiliar
de Gabinete.
An. 23. O Serviço de Sele_ção e Recrutamento de Pessoal e as Seções de Planejamento de Concursos, d: Execuç_ão
de ProcessOs S~letivos e de Treinamento e Aperfeiçoamento,
constantes dos artigos 122, 124, 125 e 126 do Regulamento
Administrativo passam a integrar a estrutura do Centro de
DesenvolvimentO de Recursos Humanos _9o Senado Federal
-CEDESEN.
.
_
Art. 24. A Seção de Avaliação de Desempenho. constahte do art. 123" do Regulamento Administrativo passa .a
integrar o Serviço de Cadastro Funcional da Subsecretaria
o_

•

•
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de Administração de Pessoal, com a mesma competência
atual.
ArL 25. O Serviço de Registro da Subsecretaria de Administração de Pessoal, constante do an. 113 e parágrafo único, do Regulamento Administrativo, fica transformado no
Serviço de Apoio Parlamentar, com a seguinte competência
e-estrutura:
Art. 113. Ao Serviço de Apoio Parlamentar compete
organizar os assentamentos individuais dos_Senadores; expedir
documentos e_caneiras de identificação de Senadores; elaborar atos de nomeação_e de dispensa do pessoal de apoio parlamentar; promover o cadastramento do pessoal de _assessoramente técnico e de s_ecretariado parlamentar dos gabinetes
dos Senad9res; ma:nter o registro e controle dos servidores
requisitados; e executar outras taref;is correlatas.
Parágrafo único. São órgãos do Serviço de Apoio Parlamentar:
I - Seção de -Cadastr_o Parlamentar;
_II- Seção de Controle de Pessoal de Apoio; e
III- Seç3.o de Registro e Con-trole de Pessoai _Requi.:
sitado.
Art. À Scção de Cadastro Parlamentar compete ·orgaó.i~
zar, atualizar e controlar os assentamentOs individuais dos
Senadores; confeccionar e controlar a expedição de carteiras
de identidade de Senadores;__ preparar e atualiza~ fichas de
-- dados individuais dos Senador_es; preparar certidões e declarações; manter atualizado o registro de freqüência, preparar
alterações destinadas a elaboração das folh~ de pagamento;
encaminhar informações ao Sistema de Processamento de Dados, de acordo com os manuais pertirientes_;_e executai outrãs
tarefas correlatas.
- - -Art. À Seção de Controle de Pessoafde Apoio compete
promover o cadastramento dos dados curriculares dos _Assessores Técnicos e Secretários Pada-rile"ritares; Cadastrar e manter
a_tualizados os dados funcionais; prestar informaçõeS quarho
aos documentos necessários e os demais procedimentos com
vistas a nomeação e dispensa do pessoal de apoio parlament~;
informar processos-de férias e de abono pecuniário; providenciar o registro e controle da concessão de direitos e vanta--gens regulamentares do pessoal de apoio parlamentar; preparar alterações destinadas a elaboração das folhas de pagamento; encaminhar informações ao Sistema de Processamento
de Dados, de acordo com os_ manuais pertinentes; e executar
Outras tarefaS correlataS.
.
Art. À Seção de Registro e Controle de Pessoal Requisitado compete manter atualizado o registro dos servidores
requisitados de outros órgãos; datilografar ofício~ de solic~
·tação de requisição de servidores de outros órgãos; encaminhar. mensalmente, declarações de freqüência de pessoal requisitado; examinar e inStruír ofícios e processos de servidoies
requisitados e_ outros órgãos; fornecer informações aos demais
da Subsecretaria de Administração de_ P~ssoa.J; tnanter 1 em
arquivo própriO, pastas de_ documentos referentes a servidores
requisitados de outros órgãos; encaminhar informações ao
Sistema de Processamento de Dados, de acordo com os manuais pertinentes; e executar ciutras tarefas correlatas.
_
Art. 2õ. A Seção de Administração da Subsecretaria
de Administração de Pessoal, constante do art. 131 do Regulamento Administrativo, fica transformada no Serviço de Apoio
Administrativo, com a seguinte competência e estrutura: - Art. Ao Serviço de Apoio Administrativo compete
orientar, coordenar e controlar as atividades de provimento
d~. s~rviços e materiais necessários à ·ex~cução dos trabalhos
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Art. À Seção de Controle de Programas Sociais compete
promover o controle da concessão de auxílio-creche, auxílio~a~
lirnentação e auxfiio~tn\nsporte dos Servidores do Senado, cadastrar e manter atualizadosos dados referentes aos servidores _
beneficüidos pelos prognlmas sociais e do Senado; prestar
informações quanto às solicitações dos aUxilias; encaminhar
ao Serviço de Administração de Pagamento de Pessoal a relação dos servidores beneficiados; e executar outras tarefas cor~
relatas.
Art. 30. Fica criada, na estrutura do Serviço de Controle de !nativos e Pensionistas da Subsecretaria de Adminis~
tração de Pessoal, a Seção de Revisão de Proventos e Altera··
-ções, com a seguinte competêOcia:
- - Art. À Seção de ReviSão de Proventos e Alterações compete efetuar os cálculos dos proventos; informar, organizar
I -Seção de Administraç_ão; e
e encaminhar ao Tribunal de Contas da União e à Auditoria
II- Seção de Mecanografia, Reprografia e- Expediente.
do S~nado_ Federal, o~ processos_de revisão de aposentadoria;
Art. À Seção de Administração compete recebe-r, con~
informar e organizar processos Oevolvidos ein -diligêncía pelo
trolar e distribuir o material e os serviços necessários aos
Tribunal de Contas da União; manter atualizadas as infoima~
trabalhos da Subsecretaria; organizar e consolidar os dados
ções do banco de dados'através da.Seção de Cildastro; preparar
estatísticos; proceder ao controle interno dQ pessoal da Subse~
as alterações destinadas à elaboração das folhas de pagamento;
cretaria; proceder à distribuição, os registras e acompanhae executai- outras tãrefas correlataS.
mento no CAD, da tramitação dos expedientes e processos
Art. 31. Ficam criadas, na eStrutUra do Serviço de Adsobre assuntos da administração de pessoal; manter e controlar
ministração de Pagamento de Pessoal da Subsecretaria de
arquivo de documentos e normas administrativas gerais e in~
Administração de Pessoal, as Seções de Pagamento de Pessoal
ternas do pessoal do Senado Federal; encaminhar informações
de Apoio Parlamentar e a de Pagamento de Pensionistas,
ao Sistema de Processamento de Dados, de acordo com os · desmembrada da Seção de Pagamento ·de Pessoa_L_!na_tivo!
manuais de procedimentos pertinentes; e executar outras tarecom a segUinte cOmpetência:
·
·
-fas correla!as. ___ _ _ __
__
__
_ ___ __ _ __ _____ _
Art. À Seção de Pagamento de Pessoal de Apoio ParlaArt. A Seção de Mecanografia, Reprografia e Expedien~
mentar compete elaborar a folha de pagamento de pessoal
te compete executar trabalhos datilográficos e de reprografia;
de assessoramento técnico e de secretariado parlamentar;
manter arquivos e controle da recepção e expedição de ofícios
rriãnier- õs reglstrOs- fín3nCeíros;_ e:ncaffiinhar informações 3()
·e documentos; preparar minutas de ofícíos a serem eXpe-didOS; --Sistema de Proct!sSaineitto de-bãdO-s, de acOrao-com·os-m:a--expedir, controlar e manter arquivo de fichas e documentos
nuais de procedimentos pertinentes; e executar outras tarefaS
de carteiras e crachás de_ identifiçaç_ão funcional; encaiPinhar
correlatas.
_ _
informações ao Sistema de Processamento de. Dados, de acor-.
Art. À Seção de Pagamento de Pensionistas compete
do com os manuais de procedimento pertinentes; e executar
calcular os pagamentos felativos às pensões; registrar as altera~
outras tarefas correlatas.
~ . _______ . . ·ções de caráter financeii:O; encaniinhar informações ao SisteArt. 27. Em decorrência da transformação do ServiÇo
ma de Processamento de Dados, segundo oS maituais de prece-:.
de Registro, passam a integrar a estrutura de outros órgãos
dimentos pertinentes; e execUtar outras tard3s correlatas. _
da Subsecretaria de AdministraçãO -â"e Pessoal, as seguintés
Art. 32: Fica incluído no Regulamento Administrativo,
Seções:
-após· o a:rt. 107, parágrafo único, ren~111erando os demais:
Art. Ao Gabinete compete providenciar -sobre o exPeI - Serviço de Cadastro Funcional:
diente, as audiências e a representação do se_u titular, ex_ecuta_r
Seção de Controle de Lotação;
as tarefas de suporte administrativo viriculadas à competência
Seção de Apostila de Títulos.
do órgão auxiliar no desempenho de suas atividades; e exec_u~
II - Serviço de Instrução Processual:
tar outras tarefas correlatas.
Seção de Elaboração do Boletim do Pesso:ll_.
Art. 33. A Tabela de Distribuição das Funções Gratj(!Art. 28. Fica transformada em Seção de__E.egistro; da
cadas (Anexo II), na Parte da Subsecretaria de Administração
estrutura do Serviço de Cadastro Funciona\. a,_Sç_ção 9~ _A_p_9sde Pessoal, código 11.01.01, passa·a Vigorar com óS- següihtes
tila de Títulos, com a seguinte competência:
acréscimos: Art. À Seção de Registro compete providenciar otegis:.:.
2 Assistentes_ Técnicos FG-1;
tro de gratificação adicional por tempo de serviço; controlar
1 Chefe de Serviço FG-1;
e manter atualizado o cadastro de concessão de fériiti; in(or.4 Chefes dê SeÇão FG-2;
mar processos de solicitação de férias e dç abonp pecuniário;
6 Assistentes TéCbfcos de _Controle _de Pessoal FG~2;
providenciar o registro de concessão de salário-família e de
12 Assistente de Administração de Pessoal FG-3;
outros benefícios regulamentados; preparar alterações desti~
20 Auxiliares de Administração de Pessoal F0~4;
nadas à elaboração das folhas de pagamento; encaminhar in6 Contínuos.
formações ao Siste_ma de P_rocessamento de Dados, de acordo
Art. 34. As atuais funções gratificadas de Assistente
com os manuais de procedimentos pertinentes; e executar
de Controle Interno- FG~3 e de Auxiliar de ContrQle Int~rno
outras tarefas_ correlatas. ..
.
_ ... -· ..... ···~·Art. 29. Fica áiada, na estrutura do Serviço _Qc;_ Çada~~ ·-=FG~4 da Subsecretaria de Administração-de Pessoal, ficam
transformadas em funções gratificadas de Assistente de Admi~
tro Funcional, a Seção de Controle de Programas Sociais,
nistração de Pessoal- FG-3.
com a seguinte competência:
dos demais serviços e aõ funciona-mento- da Subsecretaria;
executar trabalhos datilográficos e de reprografia; expedir carteiras e crachás de identificaçã_O funcional; proceder ao controle interno do pessoal da Subsecretaria; controlar, distribuir
e acompanhar os processos que tramitam na Subsecretaria;
manter e controlar a recepção e expedição de ofícios e documentos recebidos na Subsecretaria; assistir ao Diretor da Subsecretaria no encaminhamento de solicitações rehi.tivas aos
processos de compras, obras e serviços; encaminhar informações ao Sistema de Processamento de Dados, de acordo com
os manuais de procedimento pertinentes; e executar outras
tarefas correlatas.
Parágrafo único. São órgãos do Serviço d_e ApoiO Admi~
nistrativo:
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Art. 35. Ao Título -III, Capítulo (são acrescidas as
seguintes Seções:
--

SEÇÃO.
Dos Assistentes Técnicos

Art. Aos Assistentes TécniCos incumbe aSsistir o titular
do órgão no e:xãme dos assuntos de sua competência, prestar
assistência em matéria legislativa, administrativa_. jurfdíca,
económica e fmanceira; propor-medidas tendentes a aumentar
a eficiência e produtividaÇe dos trabalhos com a adoção de
novos métodos; e desempenhar outras atividades peculiares
à função.
SEÇÃO
Dos AssisteDtes Técnicos de Controle de Pessoal
Art. Aos Assistentes Técnicos de Controle de Pessoal
incumbe assistir o titular da unidade no estudo dos processos
e assuntos administrativos, na Supervisão dos serviços afetos
às seções; examinar quaiSquer assuntos referentes a pessoal;
prOpor medidas tendentes a aumentar a eficiência e produtividade dos trabalhos; responder pelo expediente das seções,
quando solicitado pelo chefe do ServiçO; desempenhar outras
atividades peculiares à função.
SEÇÃO
Dos Assistentes de Administração de Pessoal

Art. Aos Assistentes de AdminiStração- de- Pessoal incumbe auxiliar o titular do órgão no ~t_udo _de processoS e
assuntos administrativos de sua coinpetêncfa; piesiàr assistência em matéria administrativa e jurídica; analisar a organização
e o funcionamento dos serviçós da Subsecretaria; propor medidas tendentes a aumentar a eficiência e a pi-ôautivídade dos
trabalhos; er ~xecutar outras tarefas correlatas.
SEÇÃO
Dos Auxiliares de Administração de Pessoal

Art.. Aos Auxiliares de Administração de Pessoal incumbe executar as tarefas de apoio administrativo; pesquisas solicitadas; implantar e autualizar informações no Sistema do processo de .dados; operar equipamento sob a sua respõnsabilidade; executar trabalhos datilográfico_s_ e de digitação; e desempenhar outras tarefas correlatas."
Art. 36. AS -d·e-spesa"s decorrentes da execução desta
Resolução correrão à conta das dotações próprias do Senado
Federal.
Art. 37. A Subsecretaria de Administração de Pessoaf
republicará o Rcgulainento Administrativo do Senado Federal, com as alterações nele introduzidas por esta Resolução,
renumerando os artigos, seçóes e subseções modificãdas e
atualizando o número e a distribuição das funções gratificadas
ora criadas e transformadas.
Art. 38. Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
.
. --.
Art. 39~ Revogam-se as dispisiçõeS enl-Cõõtfário, especialmente o artigo 34 do Regulamento Administrativo-do Se~
nado Federal, aprovado pela Resolução n' 58, de 1972 e §
49 do art. 5fO~Contido no aft. 1~ da Resolução n9 210, de
1988.
Senado Federal, em
Justificação
As modificações que- a _presente Resolução ·pretende in- t~c:'duzir ao Regulamento Admin!strativo do Senado Federal,
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de natureza estrutural, fazem parte de um conjunto de medidàs com finalidade de atender a crescente exigência administrativa da Casa.
- Nesta etapa, visulizou-se a necessidade premente de sanar
pontos críticos da atividade funcional de apoio administrativo,
ora transformando encargos, corrigindo desfunções e departamentalizando setores, noutras preenchendo lacunas e omissões.
Não tem esta proposta a pretensão de corrigir conjunto
de distroções organizacionais oriundas da estagnação e que
a evolução do processo legislativo permanentemente exigia.
Ela resgata pontos de estrangulamento, setores saturados que
estão a comprometer o desempenho da atividade parlamentar.
Numa avaliação desatenta, a teor e dimensção do texto,
pode-se suscitar dúvidas e discussões que o cotidiano, o exercício das atividades, responde prontamente.
O" presente Projeto de Resolução, que a Comissão Diretora encaminha à apreciação do Plenário do Senado Federal
decorre, também, da necessidade de adaptar a estrutura administrativa do Senado Federal no que diz respeito ao assessoramenta técnico específico à ComissãO Mista Permanente de
que trata o § 1~ do art. 166 da Constituição Federal.
O Senado Federal apesar de contar com uma Assessoria
que atende àS diversas Comis.sões do Senado Federal e do
Congresso Nacional, não passui nessa estrutura um corpo técnico especifico a orçamentos Públicos, muito embora conte
com pessoal com formação e experiência comprovada na área
que efetivamente vem desempenhando as atribuições de assessoramento à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização, sem o amparo-regulamentar de de uma estrutura formal e com funções estabelecidas que dêem aos referidos servidores o respaldo institucional, o que muitas vezes
tem criado situações de embaraço e constrangimento aos mesmos no desempenho de tarefas em conjunto com outros servidores da Câmara dos Deputados que prestam o mesmo tipo
de assessorâmento téCiiíco.
A presente Resolução visa sanar a Ínexis~ênci~_ ~e u~a
estrutura administrativa de assessoria técnica específica e nos
mesmos níveis existentes na Câma:ra dos Deputados, que possibilite um assessoramento equâriiiile aos Senhores Senadores
no que diz respeito aos Planos, Programas, Orçamentos, Créditos Adicionais e demais matérias relacionadas com as áreas
de politicas públicas e de aplicação de recursos dos Orçamentos da União.
Assim sendo, submetemos esta proposta ao exame e à
aprovação urgente dos dignos pares como forma, ainda que
modesta, promover a reorganização administrativa que nos
proPomos em nome da modernidade _do Poder Legislativo.
Senado Federal, 16 de dezembro de 1992.- Mauro BenevJdes - Carlos de Carli - Dirceu Carneiro - Mareio Lacerda
- _Racbid Saldanha Derzi- Beni Veras.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Os
pr_ojetos de resolução que acabam de ser lidos permanecerão
Sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias, a fim de receberem emendas, nos termos do § 1~ do art. 401 do Regimento
Interno. Findo esse prazo, serão remetidos à comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) --.,.A Presidência informa à Casa que, na sessão de ontem, foram eleitos
Senadores que integrarão a Comissão Representativa do Congresso Nacional. Hoje, a Presidência recebel:' a relação dos
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integrantes da. Câmara dos Deputados. Fica, assim,
tuída a referida comissão:
COMISSÃO REPRESENTATIVA_DO
CONGRESSO NACIONAL

con~ti

REPRESENTANTES DO SENADO FEDERAL
Titulares
Mauro Benevides
Márcio Lacerda
Odacir Soares
Aureo Mello
Valmir Campelo
Magno Bacelar

Suplentesi PMDB

Iram Saraiva
Irapuam Costa- Júnior
PFL
Dario Pereira
PRN
Ney Maranhão
PTB
Affonso Camargo
PDT
Pedro Teixeira
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Os Si:s. Senadores- que ·o ap-r6vani qoeíiàm permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

A matéria a qUe se- refere figurará na Ordem do Dia
'clii-Se"gU:ndá seSsão ordiilária Subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Há
oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aluízio Bezerra.
(Pausa.)
S.Ex~ não se encontra presente em plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lavoisier Maia.
(Pausa.)
S.Ex• não se encontra presente em plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar.
. (Pausa.)
S.Er não se encontra presente em plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira.

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PDT -DF. Pronuncia o
REPRESENTANTES DA CÁMARA DOS DEPUTADOS
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Suplentes _ _ ____
_ _ Srs. Senadores~ como o meu Partido, o PDT, está eM dieta
Titulares
Antonio Hollanda
BL<?CO 1 (PF'!-/!T~~RN/P~_C) _governamental, evidentemente não estamos muito preocuHumberto Souto
Aldir Cabral
pactos com as 'frituras' das autoridades, porque não temos
Antonio Mo_x:imQtQ___
_as nossas banhas para passar por essas manobras e alquimias
Manoel Castro
Délio Braz
culinárias sobre as quais vimos aqui discutindo: POr outro
Nelson Ttad
Freire Júnior
lado, temos a preocupação do homem magro, o homem mais
Adelmo Leão
Derval de Paiva
Osório Adriano
sofrído, que não tem banhas para fritar- porque já fritaram
Luiz Carlos Santos
PMDB
todas as suas banhas- e que precisa ser tratado com carinho.
Euler Ribeiro
Foi nesse sentido que hoje, pela mallhã, na Comissão
José Thomaz Nonô
Neuto de Conto
de Constituição, Justiça e Cidadania, te-ntávamos introduzir
Aércio de Borba
Ubiratan Aguiaruma emenda que pudesse vir ao encontro das necessidades
Vasco Furlan
PDS
do homem mais humilde e mais carente. É sobre essa emenda
Vital do Rego
Maria Valadão
que verso o nosso pronunciamento.
Sigmaringa S~íxas _
Osório Malta
Sr. Presidente, Srs. Senadores, os benefícios sociais que
Maria Laura
PDT
as empresas participantes de licitações· públicas apliCassem
B.Sá
Pedro Novaes
Clovis ASsis
em prol de seus empregados e dependentes seriam considePSDB
r_~dq~ elernep.tos signific~tivo} parã avaliaçãO do julgamentO
Valdemar Costa
_4as propostas.
Osmânió Pereira
PT
A valorização do homem passaria a ter melhor atenção
Jaques Wagner
_da& grandes empresas, como no caso da emenda que apresenBLOCO 2 (PTRIPST)
tamos esta manhã à Comissão de Constituíção, Justiça e CidaLeopoldo Bessone
dania do Senado tivesse sido inserida no Projeto de Lei da
PDC
Câmara, com substitutivo do Senador Pedro Simon, que estaSérgio Britto
belece normas gerais sobre licitações e contrato administraPL
tivo.
Diogo Nomura
Salientamos, na oportunidade, que não encont"râvam.os
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldada Derzi) - Não há no projeto original ou no substitutivo nenhuffia emenda que
tives~e o hom,_em_como essência, não obstante os textos legais
matérias a serem apreciadas na Ordem do Dia_,_
referenciados já tenham avanços substanciais, em especial paPassa~se à votação do_ Requerimento n~ 960/92, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Resolução nQ 94, ra se evitar manobras escusas de todas as naturezas, em espe_cj.al ~uperfaturamentos e outros pontos que póssam ensejar
de 1992.
a· corrupção, a concortêncià desleã.l e fatos dignos de susEm votaçãO.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer peição.
sentados. (Pausa.)
Nossa emenda não se vinculava diretamente_ ao objeto
Aprovado.
·da licitação, mas sim como mero elemento de avaliação.
A matéria a que se refere figU.i"ará ria Ordem do Dia
Os benefícios sociais a se considerar são ta"rribém extenda segunda sessão ordinária subseqüente.
- sivos aos dependentes dos empregados, na forma de habitaO SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Pas- ção, escolas, creches e muitas outras modalidades de assistênsa-se à votação do Requerimento nQ 959192, de urgência, lido cia social, que, a nosso ver, não só merecem cõmo devem
no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n° 11, de ser incentivadas e estimuladas pelo poder público. Dessa foima, aquela empresa que se tivesse preocupado com uma condi1991.
_-Çâó de vida çijgna para se~s ~mprega~os e suas_ famü~as teria
Em votação.
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que ter esses fatos considerados pela comissão julgad_ora nã

avaliação das propostas apresentadas.
A emenda mencionava que as empresas que se dedicam
a atividades, tais como _desenvolvimento florestal, cultura da
seringueira, informátfCa, peco.âtia- téin ou já tiveram incen~iV_ós
ou benefícios por parte do Estado~ com a f!nalidade de estimular aquelas atividades.

Frisamos que grande fcm sido a at~nção dos legisla~ores_,
quando o objetivo primordial da lei se volta para o estflnulo
à produção, e à geração de riquezas quase s_empre mal distri-

buídas.
E O Homem, Sr. Presidente"? Achamos injusto_que o

homem se torne o ·eterno esquecido; ele, que nas palavras
do grande filósofo francês, Teilhard de Chardin, é o "eixo,
é a flecha da evolução". "Não há o mesmo tratamento por
parte do Estado no sentido de estimular tal procedimento."
Acrescenta o autor da emenda, para concluir, "asseverando
que o nosso ordenamento trata a questão social como um
mero encargo imposto, sem nerihurita contrapãrtida''.
Na verdade, na assentada da discussão, o que pretenw
díamos - ainda que fôssemos deixar mera pista, mero resíduo, para depois, através de legislação específiCa, regu1amenw
tarmos ____;. é que também o homem contasse ponto na hora
de uma concorrência pública. Neste Brasil, investewse no boi,
na pecuária, -no reflorestamento; para tudo isso~ há incentivo;
não o há, na hora de se investir no homem.
Felizmente encontramos, naquela comissão, uma sensibiw
lidade por parte do eminente Relator Pedro Simon. S.EX' considerou que, por uma questão de estrutura, essa emenda não
deveria ficar inseríáa naquele contexto, no que contou com
o aplauso e O- apoio dos eminentes Sena~ores _Cid Sabóia
de Carvalho e Josaphat Marinho_.
O mais imporfante de tudo é" que estamos preocupados
com o capital social da empresa, com o poder aquisitivo,
com obras construídas. Porém, nunca pensamos se você ou
a empresa tem algum bepe_fício social, ou se tuc;Jo é por conta
do Estado?
Não estávamos querendo, na verdade, que isso pesasse
especificamcrite na hora de deteririinar a matéria sem efeito:
Pode haver apenas um estreitamento com a questão. Contudo,
vamos supor que houvesse um empate entre duas empresas
que estivessem pleiteando o mesmo objetivo; a empresa A
com uma preocupação-de ter escolas, colégios, hospitais, enquanto a empresa B não tivesse essa- inquietação s6ciâ.l. Por
que não estimularmos as empre~as que também se preocupam
com o mais humilde e com o mais necessitado?
Sr. Presidente, acabamos retirando a emenda, mas na
certeza de que, através de uma legislação própria, contando
com os subsídios dos luminares que ali nos aconselharam,
poderemos atentar - c· esta Casa, também - para O fato
de que o ''homem é a essência de tudo_". E relembrando
aqueles ve~hos refrões: "Estava nu e me vestiste, estava enfermo e me visitaste, estava com sede e me deste de beber.
Todas às vezes que fizeste isso a um dos: meus pequeninos,
a mim o fizeste".
É preciso cuidar do homem pequeno; é preciso que aquele
que ganha legítima e justamente também sejã. incentivado_.
Não se trata de investir somente na cultura e na pecuá.ria,
mas também no princip:il, ou seja, no homem. nos seus dependentes e na sua própria felicidade. Assim o fazendo, por certo,
desobrigaríamos o Estado de ficar envolvidO em -tantas questiúnculas, que as próprias empreSas teriam, talVez, até o prazer
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de faZê-las, para esse_ intercâmbio do bom relacionamento
entre o empregador e o empregado.
_ _ Esse_é o QO$SQ ~pelo, Sr. Presidente. Voltaremos à matéria através deu~ projeto comum.
Pedimos que seja inserido nos Anais -conforme c_ópia
que _entregaremos à taquigrafia - o- teX~o da nossa emenda
para que-façã parte do presente pronunciamento.- -Era O que-nós tfnharilos a dizer. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. PEDRO
TEIXEIRA EM SEU DISCURSO:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA
. N' 59, DE 1992
(Senador Pedro Teixeira)
Dessa forma, aqu~la _empresa que tenha se preocupado
com uma condição de vida mais digna para os seus empregados
e suas famílias terá que ter esse fato r considerado pela Comissão Julgadora na avaliação das propostas apresentadas.
Sob ou_tro aspecto, as empresas que se dedicam a atividaw
des, tais como_,_ o desenvolvimento florestal, a cultura de serin~
gueira, a- exportação de produtos manufaturados, a informática e a automação. têm ou já tiveram incentivos ou benefícios
por parte do Estado com a finalidade de estimular aquelas
atividades.
_
Como se vê, grande tem sido a atenção do legislador
quando o objetivo primordial da lei se volta para o estímulo
à produção e à geração de riquezas_,. estas quase sempre mal
distribuídas.
No entanto, quando se investe diretament_e _no homem
-este que nas palavras do gr~nde filósofo francês. _Tei_lhard
de Cardin, é o "eixo e flecha da Evolução"_-- _não há o
mesmo tratamento por parte do Estado no sentido de estimular tal procedimento. Pelo contrário, o nosso ordenamento
trata a questão_ social como um mero encargo imposto sem
nenhuma contrapartida, comO a que ora propomos, por interffiédio da presente emenda.
PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N' 59, DE 1992
(Senador Pedro Teixeira)
Acrescente-sei: § 19 , re11umerando-se os demais, ao art.
43 do Projeto de Lei _da Câmara n" 59, de _1992, com a segui_nte
redação:
"Art. 43. . ............................................... .
§ 19 A concessão de benefícios sociais· pelas em~
presas concorrentes, aos seus empregados e dependentes desses, será, da mesma forma, considerada fator
de avaliação das propostas no julgamento das licitações."
Justificação

e os inc_i;os do art. ~B do ProjetO de J_.ei da
Câmara n" 59, de 1992, tratam dos fatores: relativos ao objeto
da licitação, a serem levados_ em consideração no julgamento
das pr~postas..

O caput

Ao propormos o acréscimo de parágrafo primeiro ao art.
43 do pro_jeto. temos em vista ser levado em consideração,
pela Comissão de Julgamento das licitações, mais um fatOr
de -ªvali_ação das_propc::rstas, sem relação direta, todavia, com
o objeto da licitação.

.•'
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Trata-se dos benefícios sociais concedidos j)elas erripfeS3s
licitantes áos scu-s·empreg'ados e dependentes desses, na forma
de habitação, escolas, creches e muitas outras modalidad_es
de assistênda social qúe, ao nosso ver,
só merecem como
devem ser incentivadas e estimuladas pelo Poder Público.

naõ

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Dúzi) :.._. Concedo_Jl_palavra o nobre Senador Márcio Lacerda.
O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB.::.. Mi". Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"~ e Srs_. Senadore~,
transformou-se trufsmo afirmar que a agricUltura-brãsileíra
é penalizada, razão por que o Brasil, país de dimensões continentais, ainda não rompeu a barreira da pr<?_d~-~~? _a_~ual de
?O milhões de toneladas. Efetivamente, embora reconheçamos
que a agricultura é o único sctoi da economia em condições
de dar resposta a· curto prazo, nenhum governo, até hoje,
revelou a necessária sensibilidade para estabelecer uma política agrícola consistente.
Desestimulado, o nosso produtor rural, em sua maioria
de pequeno e médio porte, é obrigado a enfrentar todo tipo
de dificuldades para garantir razoável produção e sobreviver.
O custo dos financiamentos continua muito ã.lto para uma
atividade de alto risco como é a agricultura. Agora mesmo,
acabo de receber notícia do presidente da Organização das
COoperativas de Mato-Grosso. Anton Huber, que quando
da assinatura dos contratos de pré-custeio, as taxas pactuadas
eram de 18,6%, ainda que seu custo tenha se reduzido para
12% quando da definição dos Valores Básicos de Custeio..
Na verdade, o Banco do Brasil, para surpresa dos produto-res
ruraiS, nãO vem pratic"artdo aquela redução.
Como bem adverte o presidente da entidade representativa das cooperativas de meu Estado, Senhor Presidente,
Senhores Senadores, 12% já é uma taxa altíssima- qiiãndo
se trata da produção de alimentos. Causa estranheza que o
Banco do Brasil não esteja advertido de que a cobrança da
taxa de 18 6% _inviabilizará a produção de alimentos através
das coope;ativas. Se há uma experiência que ffierece-ria fado
o amparo governamental é o da cooperativa, instru-mento de
defesa de estímulo aos pequenos e médios produtores.
Vale a pena recordar que, enq_uanto o Brasil_ trata tr~d~
cionalmente com pouco caso a agncultura, esta e um~ ahvldade altamente protegida pelos países desenvolvidos. Os Estados Unidos, a Europa Ocidental e o Japão criaram vários
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-rosfatãdos mais baratos porque a indústria naciorial preSSiona·
o Governo contra a redução nas alíquotas, que deveria ter-se
situado em torno de 10% em o~tubro,_mantendo-se, até hote,
_
effi-torno de f5%.
_Os f<ibricantes de matérias-pdmaS nacionais estão empenhados em uma grande campanha com o objetfvo de- elev~r
as alíquotas de importação para 25%-, o qUe -c-onstitUi uln
absurdo. Envolvem-se nesse conflito de interesse três-grandes
__ grupos, ~cada qual apresentando legítimas razões - os fabricantes de matéria-prirria--pãra- fertilizantes, as indústrias misturadoras de adubo e a classe produtora rural. Só a indústria
de matéria-prima assume posição contrária à redução das alíquotas de importação, segundo se depreende de documento
que a Organização das Cooperativas de Mato Grosso recebeu
do SINDIADUBOS (Sindicato da Indústria de Adubos e Corretivos do Paraná).
Este setodndustrial argumenta que necessita de vultosos
investimentos para promover sua adequada modernização,
etapa que- tem sido inviabilizada em face da forte retração
de consumo provocada pela recessão eCOflômica que castiga
o País, aliada às altas taxas de juros praticadas pelo sistema
bancário. Alega, ainda, que a atual produção agrícola brasileira, em torno de 70 milhões de toneladas, deveria dobrar
ou triplicar para que as indústrias brasileiras, não apenas de
fertilizantes, como dos demais insumos, máquinas e implementes agrfcolas tivessem escala de produção e de comercialização para competir no mercado internacional.
_ ___
Lembra o presidente da Organização das Cooperatrvas
do Estado de Mato Grosso, Anton Huber_, que a classe produtora está atravessando sérias dificuldades, trabalhando praticamente com déficit, não tendo condições de suportar a concessão de mais subsídios à indústria de base. ainda que não conteste a necessidade de proteção a esse importante segmento
do nosso parque fabril. Se o Governo julgar que, do ponto
de vista estratégiCo, é convenh~nte subsidiá-lo, que o faça
com outros recursos, que não atrancados aos sofridos produtores rurais.
St. Presidente, Srs. Senadores, manda o bom- senso que
se lembre a necessidade de que todos os interessados neste
assunto de tamanha impo-rtância para o País se sentem em
volta de uma ·mesa para negociar com transparênCia e objetividade as linhas fundamentais de uma política agrícola que seja
abrangente e consistente para o país. Se o Governo instituiu
uma câmara setorial para tratar dos problemas_ da indústria
automobilística, por que não dedica a mesma atenção ao desprezado setor agrícola?
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi ) - Concedo a palavra ao nobre_Senador Jutahy Magalhães~

incentivos para aumentar a sua _prodUção agropecuária, de
tal modo que a atitude intransigente adotad_a por seus Governos tem comprometido os esforços de uma negociação na
Rodada Uruguai, do GATT (Acordo Geral de Comércio e
·
Tarifas).
Os especialistas sustentam que o Brasil tem potencialidades para produzir, a curto prazo, três vezes mais do que
O SR. JUTAHY MAGALHÁES (PSDB- BA Pronuncia
produz, desde que revele capacidade e competência para fixar
o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Sr+i_ e Srs. Senadores
uma política agrícola consistente e de longo prazo, a qual não tomei conhecimento de nenhuma pesquisa de opinião
estabeleça mecanismos de estímulo aos produtores rurais. Nu- que tenha sido realizada, pelo menos nos últimos seis meses,
ma fase de recessão económica perversa como a que vivemos, procurando registrar a avaliação popular sobre a política ec:oque conjuga ínflaçãi:falta com estagnação económica, desem- nômica do governo Fernando Collor. Não sobre os efeitos
prego e arrocho salarial, a agricultura-- é o Ú!lico setor em dessa política, pois eles estão aí, sentidos e sofridos por todos
condições de responder a medidas de estímulo.
os brasileiros, de todas as clas~es sociais e em todos os s_etores
Os agricultores são penalizados não apenas pelo alto custo
de atividade. Refiro-me aos objetivos da políttca económica.
do dinheiro·, -que amplia os perigos de uma atividade notoriaPara que essa recessão brutal? Para que a impoSição de
mente de alto risco; Segundo comunicado subscrito pelo presisacrifícios tão pesados sobre um povo, que há tanto-tempo
dente da Organização das Cooperativas de Mato Grosso, os
vem·sofreD_do a~ conseqüências de planos econô~ICOS SUce-sSiprodutores rurais não têm acesso -â ímpOrtãÇão- de adiiOOS . Vimente fracassados? Todos eles têm em comum a pretensão
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para o exterior, infirinam o argumento do Presidente do Banco
de combater a inflação como objetivo prioritário. Mas ela
Central. Além do mais, todoss_abem que os_japoneses s~g
resiste e acaba desmoralizando todas as políticas, todos os
mestres na arte de negociar com paciência, de vencer o_u empaplanos_. Quem rião resiS1e-mais é O povo brasileiro, cansado
tar a queda-de~braço pelo cansaço. Os americanos que o di~
de ver suas esperanças frustradas, seu dinheiro desviado, quanM
gam.
do não mal aplicado, s-eu voto desperdiçado e traído. _
O que fazer? Essa é a pergunta que a maioria dos brasiO quadro, portanto, é desanimador e des_esperador. Talw
leiros procura responder hoje desesperadamente._ Cada um
vez neste sentido se possa até compreender o desespero· do
terá a sua resposta, provavelmente.
Sr. Gros. Ao mesmo tempo, é pof af que-, embora lamentando,
Tomo -aqui dois exemplos que leio no noticiário recente se compreende também a expatriação da poupança do setor
e neles descubro algumas dessas respostas.
produtivo instalado no Brasil.
Uma primeira notícia dá conta de que as autoridades
De outra parte, Sr. Presidente, Srs. SenãdOres, não se
da área económica estavam preOcupadas com a fuga de exprespode esquecer que as maiores baixas ocorridas nessa econosivos recursos- do setor produtivo privado, com significativa
mia,_ que não é de guerra mas de guerrilha, St;! verificam do
queda na poupança interna. A preocupação estaria no fato
lado dos trabalhadores. esemprego, demissões em massa,
de o Governo contar com essa poupança como forma de comw.
mercado de trabalho restrito. E esse o quadro. São hordas
pensar a redução da poupança estatal (hoje négativa, de acorde desempregados nas ruas, procurando sobreviver como podo com informações disponíveis) e a suspensão do ingresso
dem. Camelôs e ambulantes improvisados, disputando o minde investimentos externos.
guado dinheiro dos que ainda tem. Nessa situação, se maniA notícia se completa com a seguinte informação, que
festa o famoso jeitinho brasileiro, (!._ criativ1dade que propicia
aqui reproduzo.
o- surgimento de um tipo de evasão fiscal, que não se pode
'"O destino do dinheiro retirado da poupança pri- chamar de ilícita, pois se aproveita das bre_chas que a própria
vada seria o exterior~ seglilldo avaliação preliminar dos legislação contém.
técnicos. Um deles, que acompanha alguns dos maiores
Quero me referii ã uma outra notícia veiculada na imprengrupos empresariais do País, constatou, 3lém da tensa, relativa à venda de cigarros brasileiros, que são exportados
dência de se desfazerem de tudo o que possa significar
com isenção tributária e que retornam ao País, clandestinapoupança no Brasil, outro dado importante: as empremente, a preços bem reduzidos. Os_ cigarros chegam a ser
sas começam a tomar providências pàra ·estabelecer
vendidos a preços 36% ma:is baratos do que os encontrados
cortes nos investinicnfos de produção. A frente a área
em bares e_tabacarias.
de recursos humanos, incluindo af até mesmo aS-CõiisUlEssas notícias demonstram a que ponto chegamos. A
torias, tradicionalmente utilizadas com mais fre(Jüência
apatia que resulta da polítiCa económica sem objetivos, que
pelas empresas em momentos de dificuldades, como
o Governo anterior adotava, gera essas distorções em todo
é o caso da atual crise".
-o- processo económico. Distorções que passam a _ser vistas
com naturalidade, como mecanismos legítimOs de defesa da
Ora, será que as autoridades que comandaram a área
sociedade na desorganização da economia que o próprio Góeconómica nos últimos anos não poderiam imaginar que isso
viesse a acontecer no Brasil, exatamente como resultado deSsa -verno induzia.
A ilegalidade, o contrabando de mão dupla abertamente
política desastrosa?
praticado no País,, a falta de perspectiva para os jovens recémA razão principal que explica essa fuga de recursos, que
saídos das universidades ou recémwchegados ao mercado de
a rigor_ num paJs- de economia estáVel deveria ser reinVestida
trabalho, a marginalização da infância e da juventude, o empono própriO país, é muito simples: falta confiariça-. Quem podia
brecimento da classe média, tudo isso interage para que o
assegurar o que iria aContecei daqui a um, dois, três_ meses
País se eS_facele.
no BraSil? Se no prazo curto o cenâfíó é incerto, -imagine-se
A triste realidade era esta: o Governo se coloCava contra
a médio prazo ou a longo prazo? Trabalhar com cenários
a sociedade, que por sua vez se posicionava contra o GovernO
alternativos de curto prazo, além de rapidamente esgotar o
e, nessa luta, desfazia-se uma Nação.
limite da paciência e da tensão, implica urit elevado custo
Nes_sa_situação, quem é mais responsável, quem é o prinadicioilal. Por isso mesmO, as tradicionais coilSultorias e_stão
sendo dispensadas. São caras e também trabalham com o- cipal culpado, quem pratica o maior crime, quem deve ser
verdadeiramente punido?
dado da imprevisibilidade.
Se a resposta a essas questões não estiver ao alcance
Recentement~ li declaraçõe_s atribuídas_ ao então Preside
nossa
certeza como representantes do povo, que aguardente do Banco Ceri.tral, Sr. Francisco Gros, que revelavam
uma certa irritação dessa autoridade com j~poneses que negow -demos então o resultado de uma pesquisa de opinião a respeito.
ciavam possíveis inveStiiDentos no Brasil. O Sr. Gros teria
Este pronunciamento tem como cenário o passado recen~
achado_ os japoneses demasiadamente cautelosos e complite. Baseado em notícias, declarações e informações_de poucos
cados no processo de decisão. É que eles consideraram, além
meses atrás é feito para que ilós-, Senadores, não nos esqueda instabiliÇade da economia brasileira, o risco que repreSenta
çamos
do que há poucos dias discutíamos e criticávamos: e
a taxa dita "estãvel" de 25% de inflação ao mês. O argúmentó
não passemos a imaginar que a área económica tinha uma
da autoridade brasileira é de que eles deveriam saber decidir
política que pudéssemos aplaudir.
entre a certeza de uma remuneração do capital em torno
Os_ aplausos vinham dos bancos internacionais e de uma
de 4% reais ao &-n-o num país como a SuJça e a incerteza
elite que cada vez concentrava uma maior parte da riqueza
de ganhos reais infinitamente superiores, em prazo menor,
naci9:n~l em suas mãÇ)s. São estes que hoje criticam a preocuo que justificaria correr o risco-.-pação que o Presidente Itamar demonstra com o quadro social
Só que os exemplos dados no próprio País, por brasileiros
e estrangeiros que estão indo embora, ou mandando o dinheiro- brasileiro. Estão vendo que as decisões_ estão sendo tomada~
o_
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para minorar, o quanto-for possível, as desigu-aldadeS sociais.
Do discurso passou~se·à ação c isto apavora oS privilegiados.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente_.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Senador José Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB - AC. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. SeiiadoreS;os
cinco anos de meu governo marcaramMse, na política externa,
pela independência c a defesa de uma ordem mundial mais
justa e sem as diferenças regionais "que"
-in~úlifêsi:ani rias
disparidades entre as economias do Norte e do Sul.
Durante o me_u mandato na Presidência da República,
o Brasil não transigiU na defesa dos seus princípios c interesses.
Pela primeira vez na História recente da política externa brasi~
leira, estimulou~se o relacionamento mais_ p_r9fundo corri os
países irmãos latinoMamericanas. Aprofundamos essas rela~
ções o máxirrio possível, por termos a -c6nsdênda clara de
que é a América Latina o nosso solo, e são os latíno~ame
ricanos os nossos irmãos e, por conSeqüência, osnossos nlelhci~
res parceiros.
Foi, portanto, com alegria qUe vi esse desempenho de
meu governo na área externa premiado pelo convite do ex-Primeiro~ Ministro Helmut Schmidt para fazer parte do Conselho
·cto Intcraction Council, com sede em Nova Iorque.
O Interaction Council foi criado em 1983, é composto
de 35 ex-Chefes de Estado de países do mundo inteiro e proM
move reuniões anuais para avaliação da situaçãO política e
económica mundial. Nos últimos anos, voltou-se para três
áreas principaiS: Paz c Segurança; ReVitalização dà Economia
Mundial; c Solução dos Problemas de Desenvolvimento, Po~
pulação e Meio Ambiente.
Convidado para integrar o Conselho de lllteraç-ão, tive
oportunidade de participar da reunião anual, realizada em
Querétaro, México, ocasião em que fiz Um p-f0iluri-ci3ilú!iúo
a respeito da nova ordem mundial, da posição do Brasil e
da América Latina em relação a esse contexto.
O Relatório final, aprovado pelo Plenário. está consubs~
tanciado em recomendações que serão entregues a organismos
governamentais, Chefes de Governo e entidades utliversitá~
rias.
A íntegra da declaração final, devidamente traduzida,
é a seguinte, que fará Parte deste pronunciamento, para que
fique nos Anais do Senado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
JOSÉSARNEY EM SEU DISCURSO:
~

se

CONSELHOINTERAÇÃO
Conclusões
10~ Sessão
Qucrétaro, México
28 a 31 de maio de 1992
L EM BUSCA DE UMA ORDEM MUNDIAL
1. Com o fim do confronto da Gue_rra Fria. o mundo '
chegou ao limiar de novas oportunidades. Uma nova ordem
mundial é uma idéia estimulante para o futurO mas, fias cir~
cunstâncias atuais, esse é um objetivo demasiado ambicioso.
O que na verdade é necessário é o de.o;;envolvimento de novas
regras para a constelação internacional em processo-de trans~
formação. A esse respeito. o Conselho lntei:'aÇâO endossa ple~
namente o relatório de autoria do Sr. Helmut Schmidt sobre
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as _conclusões e recomendações de um Grupo de Ãiio NíVel~
cujo tema foi "Em Busca de uma Ordem Mundial: Os Pr-oblemas de Sobrevivência".
O COntrole e a Proliferação -de Armas
2. O fim da Guerra Fria oferece _uma oportunidade úni~
ca para a reiVindicação de uma drástica redução de arma~
mentos. Oferece, tamb~m. novos perigos de prõlíferação nuclear e, paradoxalmente, novos pretextos para a inação. O
mundo bipolar inaugurado por Yalta, que tanto dominou as
relações internacionais durante os últimos 45 anos, cedeu lugar
a um período de volatilidade e imprevisibilidade, exacerbadas
pela dissoluÇão da União Soviética e pelas incertezas a respeitO
das conseqüências quanto à segurança. Longe de justificar
uma postura vacilante, esses evento"s tornamo de-Sarmam-enr.o
cada vez mais imperativo. Pois sem essas medidas, a "rationale" que sustenta a proliferação será fortalecida.
3. No mínimo. o Tratato de Não-Proliferação (TNP).
cuja revisão está prevista para 1995. deverá ser ampliado e
-prorrogado por mais 25 anos, além de ser impfemenTa-do em
sua totalidade. O cumprimento do artigo II, sob o qual os
países que não possuem armamentos nucleares comprome~
temMse a não possuí-los, desenvolvê-los ou transferi-los, deve
ser contrabalançado pelo compromisso, por parte dos países
detentores de armamentos nucleares, de honrar o Artigo VI,
sob o qual eles comprometeram-se a encaminhar-se em direção· à meta do desarmamento geral e completo, sob um rigoroso c eficaz controle internacional. Dé fato, no mundo do
sé-culo XXI, o Artigo VI deverá mostrar~se tão importante
para o futuro da não-proliferação quanto o Artigo II o foi
no passado.
4. Para tal, o processo das negociações visando o desarmamento deverá ser revitalizado em todos os seus aspectos.
As transformações por que passa a antiga União Soviética
não devem servir cOino tün preteXto p3ra a iniação. Os estados
que a sucederam devem não apenas honrar os tratados assinados pela União Soviética, como também serC-nl-úãzidos para
o âmbito do processo de_ negociação, seja através das Conferências sobre a Redução de Armas Estratégicas (START),
-seja por m-eio do Tratado sobre as forças Convcricionais EUro~
péias (CFE). O processo de negociações deve igualmente ser
ampliado de modo a abranger o desenvolvimento de novas
armas.
5. Os atuais acordos firmados entre os Estados UilidOS
e a- Comunidade de Estãdos Independentes (CEI). quando
plenamente postos-em prática; deixarão ainda em seus arsenais
de 15 ã. 20 mil ogivas, com outras milhares em poder de outras
potências nucleares. Já é tempo de esses_países colocarem
em pauta, publicamente, a questão de se a segurança não-nuclear diz respeito apenas aos países não~detentores de armas
nucleares, ou se já não é tempo de se tratar da eliminação
total das armas nucleares, em escala mundial.
6. A curto-prazo, os países detentores de armas nucleares deverão assinar um tratado comprometendo~se a não se~
rem os primeiros a fazer uso de armas nuCleares, subscrevendo
o princípio de uma proibição completa do uso de armas nucleares e o princípio de proibição total dos testes nucleares. Como
objetivo a longo-prazo-, os estados detentores de armas nucleares devem, de forma clara, assumir o compromisso de eliminar
todas as armas nucleares, sob um rigoroso e eficiente controle
internacional.
7. Como mostra a situação atualmente e-nfrentada·pela
CEI. a destruição e o desmonte das armas .nucleares irá exi.gir
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14. Desde a Segunda Guerra Mundial, o comércio internacional tem sido o motor do crescimento. O Conselho Interação conclama todos os líderes políticos a romperem o impasse
a nível internacional.
da Rodada do Uruguai do Acordo Geral de Comércio e Tarifas
(GA TI). É preciso que se chegue a acordos a respeito de
8. As medidas destinadas a banir as armas_ biológicas
reduções drásticas de subsídios e outras medidas protecioe químicas deverão ser intensificadas.
nistas, principalmente, mas não exclusivamente na agricultura.
9. Apesar do fim da Guerra Fria, o tráfico de armas
Essa é uma questão da maior urgência.-está atualmente em expansão. Tanto os países desenvolvidos
quanto os em desenvolvimento têm culpa nesse fato. A responTodos os países membros da OCDE, em particular os
Estados Unidos, as Comunidades Européias e o Japão, devem
sabilidade moral e política de pôr um fim ao tráficõ âe armas,
no entanto, pertence aos cinco membros permanentes do Conabrir os seus mercados para os produtos agrícolas e têxteis
selho de Segurança que, ao mesmo tempo, são os maiores
do mundo em desenvolvimento, o que poderá vir a incentivar
crescimento sustentável de parte a parte.
exportadores de armamentos. São esses_ países que devem
tomar a liderança em impor restrições severas à exportaçãO
O mundo não pode arcar com as conseqüências das zonas
de livre comércio que estão atualmente sendo criadas (por
de armamentos e pór um fim à exportação de armas para
as áreas de conflitO armado.
exemplo. a Comunidade Européia, a Zoria de Livre Comércio
da América do Norte e tentativas semelhantes na América
10. Os gastos mifítãres, em eScala nii.mdial, somam agoLatina), transformem-se cm fortalezas de comércio, prejudira cerca de 1 trilh<io de dólares anuais. Ao longo desta década,
cando o sistema de comércío multilateral. O atingimento de
devem ser envidados esforços no sentido de reduzir à metade
um acordo amplo na Rodada do Uruguai, com base na minuta
esse _total, por meio de cortes no arsenal nuclear e convensendo negociada, resultará em crescimento em escala global
cional e de reduções nos gastos com defesa por parte dos
e abrirá a oportunidade de novas negociações sobre o comércio
países desenvolvidos e cm desenvolvimento. Essas verbas detanto de bens quanto de serviços.
verão ser destinadas, com clareza, ao combate à pobreza.
15. Para alcançar um aumento de recursos significativ-o,
Para esse fím, as -ínstitüições financeiras internacionais, espeos p"rincipais países industrialiuidos deverão adotar políticas
cialmente o Banco Mundial e o_Fundo Monetário Internaque visem a um acentuado aumento da poupança do púhlico.
cional (FMI) e os países doadores de Auxílio Oficial ao D_esenAs agendas políticas nacionais deverão ser redirecionadas no
volvimento deverão deixar bem claro que o esforço de redução
sentido de um crescimento sustentado, aliado a maiores taxas
de gastos militares por parte de cada país em desenvolvimento
ôe poupança. Em especial, a Alemanha deverá -retornar à
terá influência sobre o fluxo de assistência financeira a ser
sua situação de exportadora de capitaL Por fim, os Estados
recebido. O Auxnio Oficial ao Desenvolvimento deverá ser
Unidos terão que encontrar uma solução para seu déficíf e
condicionado à redução dos gastos. militares pelos países recireverter seu crescente endividamento. De alguns anos para
pientes, a nível iguais ou inferiores a 2% do PIB.
cá, o mundo vem convivendo com a bomba-relógio repreA Economia Mundial
sentada pela dívida norte-americana. O perigo de uma explosão está sempre presente.
11. A economia mundial enfrenta uma assustadora pau16. Os países da CEI, bem como outros países que até
ta de ações que se fazem necessárias: próteção do meio-amo presente viveram sob uma economia Centralizada, foram
biente, auxílio ao desenvolvimento, corrióate à pobreza, reobrigados a voltar-se para uma economüi. de tipo ocidental.
construção dos pafscs da Europa Central e Oriental, bem
Suas expectativas quanto a um substancial apoio fínanceiro
como daqueles que faziam parte do território da antiga União
por parte dos países da OCDE. destinado a sua reconstrução,
Sm,iética, desativação de armas nucleares, químicas e biolósão pouco realistas. tendo em vista a esCassez de crédito em
gicas, conversão da produção militar, desmonte de usinas nutodo o mundo. Seria melhor que eles confiassem mais em
cleares estruturalmente perigosas. Essa lista está longe de
seus próprios recursos e em sua própria capacidade, como
ser exaustiva. Todos esses desafios requerem vultosos recursos.
uma base mais confiável e inevitável para seu processo de
Uma cooperação mais ampla e mutuamente vantatransição.
12. Ao mesmo tempo. verifica~se um crescimento" ecojosa entre os países da CEI c todas as outras regiões do mundo,
nómico lento, muito aquém das potencialidades, além de reincluindo os países anteriormente membros do Conselho para
cessão. Oportunidades de crescimento permanecem inexploAuxílio Econômico Mútuo (CMEA), poderia consistir na meradas. Capacidades ociosas e a desindustrialização das econolhor
ajuda ao seu desenvolvimento.
mias centralizadas resultaram cm níveis crescentes de desem17. Nos tempos atuais, praticamente todos os mercados
prego e a conversão das economias militares _para objetivos
e especialmente os mercados financeiros, tornaram-se internacivis, processo esse extremamente complexo, poderá resultar
cíonalizados. Mas os controles ou acordos globalizados sobre
em um desemprego ainda mais acentuado.
padrões comuns para as operações financeiras são insuficien13. _E, além de todo esse processo crítico de transição,
tes. Conseqüentemente, houve um aumento sem precedentes
duas das três mais poderosas economias do mundo, os Estados
da corrupção e dos escândalos financeiros em todo o mundo.
Unidos e a Alemanha unificada, permaneceram ou tornaOs órgãos nacionais de supervisão devem ser fortalecidos.
ram-se importadoras de capital, enquanto a fila dos que busOs mercados financeiros internacionais precisam de supercam capital vem se tornando impressionantemente longa. Os
visãO-internacional.
Esta tarefa pertence principalmente aos
interesses e os progranlas de ação nacionais fizeram com que países da OCDE.
os recursos de auxilio fossem desviados dos seus recipientes
18. Este século estabeleceu o princípio da cooperação
tradicionais, por exemplo, o Tcrcdro MundO. A escassez de
econômica c monetária or_g_anizada principalmente através de
recursos disponíveis devida à diminuição da poupança no munum sistema de rnultilateralismo. Mesmo que este princfpio
do como um todQ_a_cahará por resultar cm altas taxas de juros
esteja agora defrontando-se com seu_ principal desafio, ele
reais nos mercados financeiros, num futuro preVISíveL
cooperação internacional tanto nos aspcctt1s técnicoS quanto
nos financeiros. A cooperação científica na pesquisa sobre
novos processos de desativação deve também ser incentivada
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25. A conclusão de três convenções internacionais efeti~
permanece válido, deve ser mantido e suas aplicações devem
vas no Rio - sobre aquecimento global, biodiversidade e
ser corajosamente ampliadas.
desmatamcnto global, que estão interligadas- teria sido Um
População-- Meio~ Ambiente - Desenvolvimento
indiCador para a energia sustentável e as políticas económicas.
Embora o encontro do Rio pareça ter falhado nestas áreas,
19. O mundo volta·se com expectativa para_~- Cúpula
da Terra. no Rí6. Os lídei'es polítiCos tém uma rara oportuum processo de conscientização global pode muito bem ter
nidade histórica" de lançar a humanidade por
Ef!:!~'tiJ!l_lO -- _$ido __çl~slanch~do 0,_ Contudo, em todas as áreas, uma ação de
de sobrevivência susiei1táVcl que adentfc o pi'óxirflo século.
aceleração deve seguir-se. O estabelecimento de uma Comissão Mundial sobre Florestas, com um calendário bem definido,
Pelo bem das gerações futuras, todos os países devem dorapoderá contribuir para as medidas práticas em algumas destas
vante observar o princípio da
áreas.
auto-disciplina demográfica c ecológica c, para tal fim, forjar
um novo pacto global baseado em compromissos inequívocos
26, Desde meados da década de 80, o Conselho Interação
e passíveis de supervisão e _de execução_ por parte de todos
tem enfatizado as implicações de políticas ambientais e populaos· interessados.
cionais ineficazes, e desenvolveu diversas recomendações de
20. O crescimento populacional, a degradação ecológica,
políticas concretas. Pretende avaliar os resultados da confe~
o aquecimento global, as necessidades energéticas, os padrões
rência do Rio com o objetivo de melhor desenvolver o conteú~
de produção e de consumo, a pobreza e o nível de desenvoldo de suas recomendações.
vimento estão indissoluvelmente ligados. Contudo, a questão
Instrumentos e Instituições
crucial da população não recebe o destaque que merece na
agenda da Cúpula.
27. A Comunidade ínternaCional necessíta de lnstituiçõe"s,
21. Se a população atual do mundo, de 5,5 bil~ões de
mecanismos e_ instrumentos legais eficazes. Todas as medidas
pessoas, continuar a crescer neste ritmo, dobrará a cada 40
acima mencionadas permanecerão abstratas a menos que seanos. Se esperamos que as gerações futuras tenham pelo mejam apoiadas por providências práticas e institUcioriaís.-Ê evinos as mesmas oportunidades que a geração atu~l. ser~o necesdente que na era do pós-Guerra Fria, a tarefa principal das
sárias estratégias de dCscnvolvímCnto inteiramente- OoVas, se
Nações _Unidas continuará a ser o papel de manutenção da
quisermos evitar forçar o plan~ta além dos limites críticos.
paz e_ de execução das ações determinadas pelo Conselho
No mundo em desenvolvimento, mais de um bilhão Çle pess9as
de Segurança.
já vive em condições de pobreza absoluta. __
28. No campo do meio ambiente, população e desenvol22. A não ser que o crescimento populacional seja estabivimento, não há nenhum fórum internacional especificamente
lizado no mundo em desenvolvimento, a pobreza vai torn~r-se
dotado de capacidade de tomada de decisões no nível multilacada vez mais aguda. Se a assistência ao ~_eSenv_olvimen_~o
teral. Diversas propostas já foram apresentadas, inclusive a
não for significativamente elevada acima dos níveis atuais,
de reestruturação do Conselho Económico e Social (ECOmais tarde ela se tornará irrelevante. Cada pafs em desenvolSOC), de encaminhamento de tais problemas ao Conselho
vimento deve:
de_Segurança, ou até mesmo à Corte Internacional de Justiça.
-assegurar o acesso ao controle da natalidade, à educaO Conselho Interação insta os governos a atribuíram estas
ção e aos _serviços a ele relativos. bem como aos métodos
áreas a um órgão forte dentro das Nações Unidas, ou a criarem
voluntários de contracepção;
uma nova organização fora do sistema da ONU.
- estender a educação de todos os jovens até a idade
29. Há um ano, em sua declaração final em Praga,- o
de 14-16 anos;
Conselho Interação solicitou " ... que todo esforço fosse feito
-dar maior ênfase aos direitos da mulher e a suas oportupara prevenir a tragédia desnecessária e evitar o derramanidades de trabalho, e melhorar os serviços básicos de assistênmento de sangue na_lugoslávia''. Desde então, a Iugoslávia
cia médica.
desintegrou-se e novos estados independentes foram estabele23. Nos casos em que os pãJses em desenvolvimento decidos, três dos quais são membros da ONU. Dois deles estão
rem prioridade ao planejamento familiar no contexto de seus
sendo sujeitados_ a agressão militar que viola os princípios
próprios recursos orçamentários, os países industrialízados,
da Carta das Nações Unidas, os Acordos de Helsinque e os
por sua vez. devem fornecer uma assistência adicional signifí-'
preceitos dos documentos da Conferência sobre Segurança
cativa.
e COoperação na Europa (CSCE). O Conselho Interação con24. Para reduzir o aquccímcnto global. os países indus- voca todos os governos a implementarem as decisões do Contrializados devem buscar medidas de economia de energia selho de Segurança, ao mesmo tempo que continua a insistír
e padrões ecologicamente menos prejudiciais na produção em negociações urgentes e incondicionais entre as partes em
_
_
e consumo de energia. Devem também comprometer-se com conflito.
um programa de colaboração na pesquisa e dese_nvolvimento
II. CRISE E MUDANÇA NA AMÊRlCA LATINA
de recursos energéticos renováveis, tais cofio a enefê.a -sÔÚr/
fotovoltaica, a biomassa e a energia eó!Jcà. Devem ser facili30. ·A América Latiria- c.erca de 450 milhões de· pessoãs
tadas as providências para a transferência de__tecnQJogiàs adê- representando mais de 8% da população mundial -tem pas-quadas ao meio ambiente para os países em desenvolvimento.
sado por uma crise política, económica e social. Apesar de
um rejuvenescimento democrático, os sistemas democráticos
Por sua vez, os países em desenvolvimento devem comprometer-se com padrões menos prejudicias da e_~o9uçª=o_e cons~ estão passando por pressões extremas como resultado dos
mo de energia, Os países inâustrializãdoS -devem forn,ecer re- probll?mas, decorrentes do processo de transição política e
cursos novos e adicionais para auxiliar os páíses em desenvol-- económica. Os instrumentos ou abordagens de polfticas tradicionais não são mais suficientes. Já _está em curso uma nova
vimento na busca de políticas de desenvolvimento sustentanestratégia de desenvolvimento da América Latina. Esta estrado, como foi declarado pelos ministros da OCDE cm um
comunicado cm dezembro de 1991.
tégia objetiva atíngir-o desenv01vimerlio suste-ntado. Baseia-se

um
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no aperfeiÇoamento das fi'!_t~nças públicas, na aberturà da economia, na reforma do Estado, em abordagens renovadas no
que se refere aos problemas ambientais e sociais, c na reafirmação do respeito pelos direitos humanos. Para o exame deste
assunto, o Conselho Intcração analisou um relatório da S~
Maria de Lourdes Pitasilgo, contendo os resultados e as recomendações de um Grupo de Especialistas de Alto Nível, por
ela presidido, a respeito da "Crise e Mudança na América
Latina", relatório este totalmente endossado pelo Conselho.
31. Esta nova estratégia de desenvolvimento deve abranger a batalha contra a pobreza, a devida atenção às questões
ambientais e às políticas de população, levando em conta
a qualidade de vida e a liberdade e a dignidade dos indivíduos
e da vida farriiliar.
32. A batalha contra a pobreza na América Latina é
um desafio social, económico e político da maior importância
para todos os governos. Não há soluções prontas e de curto
prazo. Os líderes deVem abordar esta questão com a mesma
intensidade e compromisso dispensados à recuperação econô~
mica e â inflação. A pobreza ameaça lacerar o tecido das
sociedades. Suas fontes básicas são:
- a distribuição desigual de renda, que está ligada à
distribuição da terra e dos meios de produção;
- a ausência de reformas agrárias, que cria umã grande
população rural empobrecida;
- a implementação de programas de ajustes macroeco~
nômicos durante a década de 80, que causou uma 9rástica
redução dos gastos sociais, suportada basicamente pelos seg~
mentos mais pobres da sociedade.
___ ___
_ __
33. A pobreza os- problemas sociais não po-dem _~er
abordados sem um ambiente macroeconômico estável. O crescimento económico, fundado na previsibilidade de· políticas,
permanece como uma pré-condição para o sucesso "duradouro
na luta contra a pobreza. Uma política fiscal sólida dey~_-~om
bater a inflação e reduzir os déficifs- orçamentárioS; Porém,
as políticas fiscais devem talribém buscar realocar fundos para
amplos investimentos sociais de longo prazo naqueles _setores
de extrema necessidade, quais seja, educação, saúde e nutrição. Isto será impossível sem a solução da crise da_ dívida,
que continua a ser o problema mais grave para muitos países

e

latino~americanos.

34. Para reduzir os gastos e gerar r~nda, os governos
devem livrar-se da propriedade de empresas que vivem em
constante prejuízo e 3.dotar sistemas fiscaiS e mecanismoS de
recolhimento mais eficazes. Devem ·ser feitos ·esforços reaispara aumentar substancialmen\C a taxa de poupança interna
mediante a modernização dos sistemas financeiros e a elevação
da produtividade e da competitividade.
35. Os gastos militares da América Latina devem ser
reduzidos drasticamente e redirecionados para a educação,
a assistência médica e outros serviços sociais.
36. Para corrigir a iO.juSta distribuição de renda, devem
ser abando:nados as políticas protecionistas._ O 3.lfvio da pobre~
za nas áreas rurais certamente só poderá ser alcançado me~
diante uma reforma agrária eficiente e um sistema: adeQUado
de posse da terra, evitando-se ao mesmo tempo os latifúndios
e os minifúndios improdutivos, alocando-se mais recursos-patã
o crédito e a assistência té"ciliCa, e-inõdemizando~se as práticas
e os padrões de produção.
37. A luta contra o tráfico e a dependência de drogas
deve ser uma prioridade para toda a comunidade mundial,
viStO que estes fenómenos solapam a e~tabilidade social e
a segurança política, provocam distorções nos processos eco-
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nómicos e rep-resentam- um enorme risco ·para a saúde físiCã.
e mental dos povos. A responsabjli~~de não pode ser colocada
somente sobre os ombros dos países latino-americanos. A
produção de drogas não será refreada sem que a demanda
seja drasticamente restringida, especialmente nos países desenvolvidos. Em conjunto, as nações produtoras e consumidoras devem formular objetivos claros e passíveis de super~
visão! para estabelecer um programa internacional efícaz no
combate ao tráfico de drogas em todos os seus_estágios: produção, refino, comércio e consumo. Convocamos todos os governos e as Nações para incluir o problema das dorgas em seus
esforços para a manutenção da paz.
-.-- 3.8. A pobreza tem ori_gem na ignorância~ e Um de ~e1,1s
principais fatores de contribuição é um sistema educacional
j.nade,quado. A administração eficaz do sístema educacional
é fundamental para todos os países em desenvolvimento. A
_eficiência interna da educação deve ser assegurada, e a relação
custo-eficácia global do sistema de ser incrementada. Os países
terão que fazer mais com menos.
39~ .Os eforços na área da educação devem concentra-se
em dois aspectos:
a) o aumento significativo da qualidade da educação primária, de preferência mediante a elevação da qualidade dos
professores primários;
b) o investimento na educação superior, dada a relação
díreta entre a qualidade desta e_o__nível de desenvolvimento
de um país.
Os governos devem também concordar em estabelecer
centros regionais de excelência. Devem também criar um mercado comu~ para a cultura. sem tarifas ou qualquer outro
tipo de restrição.
40. A democracia e o respeito pelos direitos humanos
foram restaurados ou aperfeiçoados em muitos países do continente. Todavia, isto coincidiu com o declínio econômico. Com
os níveis atuais de analfabetismo e pobreza, as soluções populistas podem to"rnar-se atraentes, colocando em perigo qualquer estabilidade a custo obtida. Eis pór qu-e o progresso
na democracia deve seg~ir lado a lado com a re_cuperaçáo
económica, a erradicação da pobreza absoluta e uma ordem
social mais equitativa.
41. Além do aperfeiçoamento da democracia representantiva e da proteção dos direitos humanos, deve ser incen-tivada uma democracia mais participativa. São necessái-ios
a modernização dos partidos políticos, a participação eficiente
de diferentes humanos, deve ser incentivada uma dempcracía
mais participativa. São necessários a modernização dos partidos políticos, a participação eficiente -dá diferentes tipos de
organizações da sociedade civl e uma mediação adequada e
descentralizada entre o poder político e os movimentos soci3:ís.
42. A atual redefínição do papel do estado deve enfatizar
a govemabilidade e reforçar a legitimidade, apoiando-se no
setor privado e na sociedade como um todo. A_ utilização
crescente dos mecanismos de mercado deve s~r_acompanhada
de uma regulamentação eficierife por parte do Estado, com
o fim de alcançar o equilíbrio social adequado, as prioridades
ambientais e os objetivos de desenvolvimento de longo prazo.
43. Se, por um lado, deve ser evitada a recorrência da
intervenção excessiva do Estado na administração direta da
economia, por outro, a privatização das empresas públicas
não pode ser um objetivo por si só. Os monopólios públicos
não devem ser substituídos pelos monopólios privados, ou
pelo predomínio dos interesses estrangeiros.
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44. A posição cada vez mais frágil da América Latina
nara economia mundial torna fundamental a busca a integração com vistas a aumentar a competitfVidade e a capacidade
do Continente para -penetrar nos mercados internacion~is.
QUalquer integraçãO acarreta-a redistribuição de poder polí~i
co, soCial e económica entre os diferentes grupos da s~ci~da'!~
e entre os diferentes níveis do governQ, _-bem como entre os
diversos pafses. A Soberania é desta forma ampliada, no interesse do desenvolvimento do continente.
45. O proce·sso_de integração ora em andamento evoluirá
a partir de acertos crescentes entre os grupos sub-regionais
já estabelecidos_. Gradualmente, estes acertos convergirão para um processo de integração de todo o contine~_~e._:ral int~g~a
ção permitirá uma melhor poSição de barga"õha frente a outros
grupos regionaiS. auxíliaúdo, portanto, a dar forma a uma
nova ordem internacional.
Foram os seguintes os participantes--da sessão de Querétaro:
I. Membros do Conselho Interação
Halmut Schmidt (República Pedral da Aiemanhã), Presidente
Maria de Lourdes Pintasilgo (Portugal), Vice-Presidente
Andries van Agt (Holanda)
Kamal Hassan Ali (Egito)
Oscar Arias SancheZ (Costa Rica)
Kirti Nidhi Bista (Nepal)
Miguel de la Madrid Hurtado (México)
Jenoe Fock (Hungria)
Gerald Ford (Estados Unidos)
Malcolm Fraser (Australia)
Kurt Furgler (Suíça)
Selim Hoss (Líbano)
Olusegun Obasanjo (Nigéria)
Misael Pastrana-Borrero (Colômbia)
Mitja Ribcíc (Iugoslávia)
José Sarney (Brasil)
.
.
.
Shin Hyon-Hwak (República da Coréiã)
Pierre Elliott Trudeau (Canadá)
Manuel Ulluoa (Peru)
Ola Ullsten (Suécia)
II. Convidados Especiais
Takako Doi (Japão)
Huang Hua (China)
William P. Laughlin (Estados Unidos)
Emile van Lennep (Holanda)
Robert MacNamara (Estados Unidos)
Isamu Miyazaki (Japão)
Taro Nakayama (Japão)
Horst Schulmann (Alemanha)
Ronald Roskens (Estados Unidos)
.
Sheikh Ahmed Zaki Yamani (Arábia Saudita)
Seiken Sugiura (Japão)
Vadim Zalgandin (Rússia)
DI. Jornalistas convidados
Jorge Hermandez Campos (México)
Flora Lewis (Estados Unidos)
Edward Martimer (Reino Unido)
Laurent Mossu (França)
.
_
Enrique Ruiz GarCía (México)
Jan Urban (República da Tchescoslováquia)
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Notas:
1. Além do Sr. _Schmidt, os seguintes membros do Conselho Interação participaram do encontro: Andries Van Agt
(Holanda), Lord Callaghan of Cardiff (Reino Unido), Miguel
·de la Madrid Hurtado (México), Daniel M. Lisulo (Zâmbia),
Olusegun Obasanjo (Nigéria), Maria de Lourdes Pitansilgo
(Portugal), Pierre Elliot Trudeau (Canadá), bem como as
seguintes personalidades de alto escalão: _Sune Bergstrom
(Suécia), Takako Doi (Japão), Bronislaw Geremek (Polónia),
François Herisbourg (França), Huang Hua (China), Henry
A. Kissinger (Estados Unidos), William P. Laughlin (Estados
Unidos), Emile van Lennep (Holanda), Vladimir Lukin (Rússia), Jim Macneill (Canadá), Taro Nakayama (Japão), L G.
Patel (Índia), Annemaie Renge (Alemanha), Nafis Sadik (Paquistão), Helga Steeg (Aiamanha), Ahmed Zaki Ynamani
(Arábia) Saudita) e os seguintes jornalistas convidados: Na.ga-haru Hayabusa (Asahi, Tóquio), FJora Lewis (New Kork Times, Paris), David Marsh (The Financial Times, Londre~).
Elizabeth Pond (John D. And Catherine T. MacArthur Fellow), Walter Stutzle (The Tegespiel, Berlim).
.
2. Além da Sfl' Pintasilgo, os seguintes membros do Conselho Interação participaram do encontro: Miguel de La Madrid Hurtado (México), Misael Pastrana Borrero (Colômbia),
Pierre Ellit Trudeau (Canadá), Manuel Ulloa (Peru), bem
como as seguintes personalidades de alto escaldão: Diego Cor-dovez (Equador), Richard Feinberg (Estados Uriidos), Aldo
Ferrer (Argentina), Walf Grabendorf (Alemanha), lvaHead
(Canadá), Enrique lglesias (Uruguai) Hélio J aguaribe de Mattos (Brasil), Carlos Perez dei Castillo (Uruguai), Augusto
Ramirez Ocampo \Colômbia), Guadalupe Ruiz-Jimiriez (Espanha), Jesus Silva Herzok (México), Rodolfo stavenhagen
(México), Kaoru Hayama_(Japão).

o SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Coo-.
cedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedek_in. __
·· · o SR- NELSON WEDERIN (Pr::rr _:_ se_ Pronuncia o
-S!!guinte discurso.) -_-Sr. PreSidente, Sras. e Srs. Senadores,
não é' novidade o descaso com que as-elites brasileiras sempre
trataram a educação. Apenas em raros momentos da vida
nacional esse problema, cuja solução é fundamental para que
o País chegue à prosperidade desejada, foi tratado adequadamente. Entre analfabetos absolutos e funcionais, temos um
passivo de cerca de 50 milhões de pessoas. Não é à toa que
não conseguímos_.sair do atoleiro em que_ nos _encontramos.
Nunca é demais repetir que nenhum país desenvolvido,
d~ qualquer quadrante do planeta, chegou a essa condição
sem o alicerce sólido de um sistema educacional público. No
Brasil, fazemos a inovação às avessas: quase toda a pré-escola
é privada; 13,65% dos alunos de 19 grau freqüentari:J. a escola
particular; 66% dos egressos do 29 grau vêm de ~scolas nã'?
públicas e 61,5% do ensino de nível superior é privado. Isso
é o que conseguimos construir no País, sob a bandeira de
um falso liberalismo, que visa apenas ao bem-estar de alguns.
Mas não é desse absurdo que desejo falar a V. Ex~ Quero
abordar o grave problema que vem ()OOrrendo~!O ~ta_do_ de
santa Catarinã, oilde o goveriio VilsOn Kleinübing coagiu,
a _partir de 1991, os 260 municípios do Estado a acolher, nas
- sUas- redes de ensino, toda~ as escolas isoladas, reunidas e
grupos escolares; a pretexto de um programa de municipalização do ensino fundamental.
_
CondicJq_naQ99 ~ libe_raçãQ_de .r:_ecurs_os para os-municípios
- à-adesão aO convênio de municfpalização, o governo do Estado
fez o que a propaganda oficial classifico!J como algo novo, _
o

.'
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próprio da modernidade, palavra muito em voga à época.
Na prática, o que se verifiCOu foi que mais da metade das
escolas estaduais, situadas, na grande maioria dos casos, em
áreas de difícil acesso e destinadas a atender à população
rural de longínquas e esquecidas localidades,foi-trãnsferida,
· " · ·
à força, para as aUministraçõeS·münicipalS.
Preocupado com o ass-unto, o ConselhO Estadual de Educação realizou _reuníão' -especial em 15 d_é seteinbro ·paSSadO,
com a particí{façfõ ·ue representantes da Federação Catarinense de Municípios, -da Uníão -dos Dirige"rites- MuniCipais
de Educação c do Sindicato dos Trabalhadores em Educação,
para avaliar·o processo de municipalização.
No encontro, chegou-se à constatação de graves problemas nesse processo·realizado a toque de caixa. O primeiro
deles foi a óbvia verificação de fálta de discussãO prévia- do
assunto com os municípios e, principillmenfe;-com a-popoJação. Também não há cronogramas de repasses de r~curs9s
aos municípios-, baseados em planos e orçamentos plurianuais,
e, mesmo que houvesse, parece que não adiantaria muito:
o governo estadual tem atrasado a liberação de recursos previamente acertados com os municípios. Finalnlente, diegou-se
à conclusão de que é urgente avaliar o proCesso d_e munic~p~
lização adotado, com a participação de todOS OS segmentosenvolvidos.
Este é, Sr. Presidente, Sro~ Senadoras e Srs. Senadores,
mais um daqueles crimes que, lamentavelmente, nos aco"stumamos a assistir, praticados por governantes mais preoCupados em resolver os seus própriOS problema-S que os da :População pela qual foram eleitos.
Não é por outra razão que educadores, lidúanças Políticas, sindicatos de traball:t~dorcs, associações de: pais de alunos
e o movimento estudantil do Estado estão se levantando contra
essa barbaridade que se perpetrou contra o ensino de }9 grau
· =-=-=-- - - -~em Santa Catarina. - ' ~ ·
Se a municipalização do ensino fundamentai é dlretriz
estabelecida pela Carta de 1988, -não podemos ·nos- éSquecer
de que ela tambéll] preconiza o regime de c6faDOração entreUnião, Estados, Distrito Fed~r_al e Municípios_ ila organizaÇão
dos seus sistemas de ensino. Nã_o pode o Estado_simplesmente
transferir suas responsabilidades para os Municípios de qualquer maneira, açodadamente e _sem cumprir. sequer, seus
compromissos de natureza financeira, decó!fentes desse processo, apenas para fazer a demagogia da modernfdadeliberal.
A sensação_ que fica para quem ObsCrva a realidade educacional em Santa Catarina é a de que o gOvefnó eStãdúãJ quiS,
apenas, "livrar-se d_o_ ab~caxi", se V. Ex~~ me perdoam a expressão.
Municipalização do ensino fundainental certamente não
é nada disso, e nem- é invenção do Governador Vi!Son Kíeiri~
hing ou de seus assessores, como podem c:juúer faúr parecer.
Essa antecipação intempestiva à nova Lei de Diretrízes e Bases
da Educação, ora· e·m_ discussão neste Cong~esso_ Nac~onai,
obviamente não é saudável e parece ignorar a idéia de federalismo cooperativo pre~is!a na ConstitU:iÇá:o, -Cop-1 a participação_
do município como um ente federativo._ A criaç_~o_ de um
Sistema Nacional de Educação, como prevê o Projeto Jorge
Hage, certamente ensejará condições muito m~lhoi-es ,d~ _coO,.
peração entre as diferentes esferas de governo, dandO b3SeS
sólidas para a ação prioritária do município no ensino fundamental, conforme previsto na Carta de 88.
-Vale lembrar também as experiências dos países desenvolvidos, nos quais, segundo o professor Wilsqn_S_chnlidt, do
CentfO de Ciências da EducaçãO da UniverSidade Federa-l
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de Santa Catarina, "a descentralização só aconteceu na busca
dii rileihor qualidade, quando se tinha alcançado a universaliz_a_ção- do atendimento. A descentr(!}ização, nesses_ pafses,
c.omeçou por fortalecer as próprias instâncias regioriais e locais
do poder central. Ao contrário, em Santa Catarina a __implan-fitçãô da muiücipatizaçclo coincidiU Coffi a extinçãô dessas üls_tàncias - as UCREs_ (Unidades de CoordeJlaÇáÇI Regional
da Educação) e as CLEs (Coordenações Locais de Educação)".
Ao que saiba, ainda não se atingiu a universalização do
ensino fundamental no Estado de _Santa Catarina para c)ue
__Q governo esteja: em busca da qualidade atrayé~ da municípalização. A extinção dos seus órgãos locais_e regionais é reveladora da falta de compromisso dess_e governo com a população.
E se desejava induzir os municfpios a uma atuação prioritária
no campo educacional, cabe a pergunta: por que o governO
_estadual não pressionou aqueles prefeitos que não gastam
os 25% dã reCeita de impostos e de transferêndas em e_ducação, conforme previsto pela Constituição, a fazê-lo, carreando
mais recursos para o ensino público no Estado?
Faltou seriedade, Sr. Presidente, Sr~s Senadoras, Srs. Senadores. Infelizmente, no Brasil os governantes agarr~ffi-se
a palavras, como "municipalização", por exemplo, para criar
- mistificações e Hudir a população, como- se municipalizar o
ensino não fosse um proces-so difícil e cOmplexo, Só possível
com intensa particíp3çâó das auto-fid-ãdes estaduais e mediante
um planejamento sério e rigoroso, acompanhado pelo necessário aparte de recurs_os.
Assim, desfralda-se uma bandeira, apregoa-se o liberalismo, acionasse a propaganda oficial para divulgar a chegada
da mo,dernidade e acredita-se que os problemas estão resolvidos. E hora de acabar com esses ilusionismos e começar a
trabalhar de verdade. A crise em que o Brasil está mergulhado
não.comporta mais falsas_ soluções. Se a questão __é-municipalizar o ensino fundarriental, ·estude-se o assunto, faça-se
oplanejamento adequado e_ a necessária previsão de recursos,
tãnto -esta~Uªis :quanto muniCipaiS.
Um Plano Estadual de Educação, articulado com planos
municipais, é indispensável. Maior atenção para os municípios
mais pobres, especialmente no que diz re_speito à assistência
técnica e financeira, é fundamental para o sucesso de uma
einpreiüida dessa natureza. A disCUssão permanente do proc~sso entre autoridades_ estaduaiS~ _111uniçipais tem que -ser
o ponto alto de uma ação dessa lnagllítude. __ _
Os municípios catarinenses têm demonstrado vontade política _de estabelecer uma gestão educacional compartilhada.
. Exemplo claro disso é o transporte esColar de 30 mil alunos
da zona rural para as escolas estaduais, feito desde 1988 pelos
titU:OicípioS, com particfpaçáo incipiente e irregular do governo
do Estado.
Curiosamente, os convênios de municipalização ·sequer
mencionaram o asSUntO. O fato revela uma atitude do tipo:
bem, se eles já resolveram a situação lá no município, res.olvido
es~á, não·varnos nos preocupàr com isso; por parte do governo
do Estado. Essa_ati~ude combina com a idéia g~ral de "livrar-se
do abacaxi" - eu novamente peço desculpas a V. Ex~s pela
. vulgaridade.
_
_
- Entãõ, Sr Presidente, Sr•s Senadoras, Srs. SenadOres, Como se vê, a intenção não é melhorar as condições de vida
da população, aprimorando escolas ou o transporte escolar.
A preoCupação, lameiltãvelmenie, não é com ã cOnstrUçã-o
de um sistema eduçacional sólido, de caráter permariente e
de reconhecida eficiência. O que se__deseji é pãssar o problema

Dezembro de 1992

. Quintacfeira 1T 1052f

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

adiante, "na marrã'', mediante coação para assinaturas de
convênios de municipalização, que tirem do governo eStadual

parcela de suas responsabilidades.
Um bom governo· depende, naturalmente, de boas leis
e da existência de recursos, mas mesmo dispondo desses dois
elementos, há um número enorme de más administrações em
todo o- País, pelo elementar motivo de que falta o principal:
a intenção séria do governante em resolver os problemas da
população qUe o elegeu, aliada à competência para encontrar
as soluções necessárias.
_
É preciso lembrar e reiterar que a atual crise pOlítica,
econômici, sociál e moral que o País atravessa não comporta
mais Soluções demagógicas. Faz~se necessáriO_ 3dvertlr os liberais de que o liberalismo estará desacreditado muito em breve,
pelo mau uso que se vem fazendo de seu nome. Liberalismo
·não é libertinagem nem administ~ação do bem público em
proveito próprio. Nos verdadeiros estados liberais o património público é tratado com respeito e o gove-rno--cumpre
suas funções Com seriedade e eficiência. Quando n_ão, os dirigentes são inexoravelmente apeados do poder.
Chega de artifícios. S~ não houver uma urgente mudança
de atitude, que impulsione o Brasil em direção a soluções

verdadeiras, calcadas em traÇalho sÇij.o~ _a crise nos tragará
a todos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzil -APresidência convoca- Sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
17h, com a seguinte
ORDEM DO DIA
-l-

REQUERIMENTO N' 862, DE 1992 Votação, em turno úniCo, do Requerimento n"862,
de 1992, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos regimentais, a ttansciição, nos Anais
do Senado Federal, do editorial do Jornal O Globo,
edição de 26 de novembro de 1992, sob o título .. De·
safio de gerações".
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Nada
mais havendo. a tratar, declaro encerra-da a sessão. (Lev~:mici-se a sessão ãs 16 horas e 55 minuros.)

Ata da 2a Sessão, em 16 de

de~embro
·.

de 1992

sa Sessão Legfsla1ivã~~raordinãria,di49~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs. Rachid Saldanha Derzi e Aureo Mello
ÀS 17 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
.
~

Affonso ca~rgo..: Albano Franco -'~Alfredo Çampos
- Almir Gabriel ..: Alvaro Pacheco - Amir Lando - Antonio
Mariz - Aureo Mello - Bello Parga - Benl V eras -cartas
De'Citrii- cartas Patrocínio~CésaTDías-.:: ChagasROdd,
gues - Qd Saboia de Carvalho -Dirceu Carneiro - Divaldo
Sutuagy - Eduardp Suplicy - Elcio Álvares - Esperidiao
Amin - Eva Blay - Garibaldi Aiiles Fillio - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Humbert.o Lucena - ~Hydekel
Freitas - Iram Saraiva -lrapuan Costa Júnior -. J arbas Passarinho - J oao Calmi>n - J O!lo França ~ Joao Rocha - Jonas
Pinheiro - J osaphat Marinho - José Fogaça c.· J osê Paulo
Biso! - Jose Richa - José Sarriéy- ·Júlio Campos - Júnia
Marise - Jutahy Magalhães - Lavoisier Maia - Levy Dias Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista- Lucfdio Portella - Luiz Alberto ~Magno Bacelar - Mansueto de Lavor
-Márcio Lacerda - Marco Maclel - Marluce. Pinto - Mauro Benevides- Meira Filho- Moist!s Abrao- Nabor Júnior
- Nelson Carneiro - Nelson Wedekin - Ney Maranhão Odacir Soares- Onofre Quinan -Pedro Simon -Pedro Teixeira - Rachld Saldanha Derzi - Raimundo llra ..: Roniin
Tito- Ruy Bacelar- Teotonio Vilela Filho- Valmir Cari:tpe-·
lo - Wilson Martins.

1~

Sobre a -mesa, requerimeritoS que vão ser lidos pelo_ Sr.
Secretário.

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
dQ Regimento Interno, para os Projetes de Lei do Senado
n~ 252, 243, 291, de 1991 e 69, de 1992, que tramitam em
. conjunto.
- - Sala das Sessões, em 16 de dezembro de 1992. -Humberto Lucena --Jonas Pinheiro - Luciano Antena - Chagas
Rodrigues -- Marco Maciel.

REQUERIMENTO N• 962, DE 1992
Requeremos urgência, nos terinos do art. 33-6, alínea· ct
do Regimento Interno, para o PLC o• 69/92.
Sala das Sessões, 16-12-92,--:-:---Humberto Lucena- Cba,..
gas Rodrigues- Ney Maranhão- Louremberg Nunes Rocha
- Esperidião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Os
requerimentos_ lidos serão votados após a Ordem do Dia,
na-forma do.,art. __ 340, II, do Regimento Interno.

. ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -A Iísta
de presença acusa o comparecimento -de 70 Srs. Senadores._
Havendo_ número regimerital, declarO aberta a Sessão.. •
~ob a proteção de Deus. iniciainos nosSós ffáb3lhos.

Item 1:
Vo_tação;em turnO úniCO, do RequerimentO no 862, de
1992, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando, nos
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termos regimentais, a rransCfição, nos .A:náis do Senado Federal, do editorial do Jornal O Globo, edição de 26 de novembro

de 1992, sob o tftulo "Desafio de gerações".
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, será feita a transcriçãO -solicitada.

óezembio de -1992

brasileirOs a um destino cr-uel. O deseÕvolvimento so~ial n~nCa
é desatrelado do crescimento econôniicO--(einbora um não
s~ja conseqüência inevitável do ou~ro). Muitas dã:s amarras
que impedem a retomada da expansão económica dependem
da reestruturação do Estado brasileiro, E não será voltando
para trás que se conseguirá ·sup-eraraS-dificUldades.
-- É precisO prosseguir com os prOgramas de mOdernização,
que resultam em crescimento económico, ao rii.esmo tempo
em que se reformam as estruturas de um Estado que, devendo
supostamente existir para o bem público, acabou por cuidar
sobretudo do seu bem e da sua própria perpetuação~

É A SEGUINTE A MATÉRIA CUJA TRANS:
CRIÇÃO É SOLICITADA:
.
.
DESAFIO DE GERAÇÕES
O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - EsgoO Brasil rural escondeU, por várias décadas, a miséria - tada a matéria constante da Oidem do Diã.
Passa-se à votação do Requerimento n9 961/92, de urgênque hoje se cstanipa nas grandes cidades. Isoladas na ignocia, lido no Expediente, para os Projetes de Lei n<tõ 252, Z43,
rância c distantes dos centros de repercussão nacional, algumas
291, de 1991, e 69, de 1992, que tramitam em conjunto.
gerações de brasileiros permaneceram no c3mpo totalmente
- Em votação.
dcsassistidas, sem usufruir das conquistas da ciivlização.
_ Os Srs. Senado~es que o apro~am queiram permanecer
No Centro-Sul, o café constituiu-se cm oportunidade de
sentados. (Pausa.)
sohrcvivéncia para parti.! dessa pofú.ilaçâO ãté o finãi dOs anos
·-Aprovado.
30, quando o Brasil comcçou_a se industrializar.
" - .' · .
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figuNco Brasil daqueles tempos, cerca de 75% da população
na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseainda morava fora das cidades, praticamente sem escolas, rará
~~
.
.
hospitais, energia clétríca, sanéamento_~ Altos índices de iri'ortalidac.le infantil c baixa expectativa de vida acabaram se tranS_: O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzí) - !'asformando nos fatores naturais de contenção do crescimento sa-se à votação do Requerimento n9 962192_, de urgência, lido
___
_~ _
demográfico.
_
no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n9 69, de
Nos anos 50, começou a grande mígnfÇão do campo pal-a
1992.
a cidade. A industrialização nascente abriá Cspã.ço para a ocu~
Em votaç_ão.
pação de mão-de-ohra sem qualificaçãO no S~to_! ~c s_C~~i~~s
Os Srs, Senadores que o aprovam queiram ·permanecer
ou em áreas como a construção civil.
senta.dos. (Pausa.)
As periferias das capitai!> incharam, ahrigando um grande
Aprovado.
contingente humano desprovido de renda desde a st.iã: origcnr.
',ôprovado o requerimento, a matéria a que se refere figuO retorno ao c:ampo seria impraticável, nãO Só -pela ausencia rará· ria Ordem do Ola da segunda sessão· ordinária subsede_ perspectivas, mas tamhém por que nas cidades, ainda que
qüente.
precariamente. exisfla algum acessoa cducaoçáÇ>, saúde, transO SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Há
porte, informação e lazer _(além do fascínio exercido pelo
oradores inscritos.
_
movimento urbano).
ConcedO a palavra ao nobre Senador Cid SabÓia de cãfO Brasil rural transforrnou-scfno Brasifurbano. Segundo
valho.
o IBGE, cerca de 75% da população já vive; hoje, nã.s cidades.
ô SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMf:lB -'- CE.
e no início do _terceiro milênio" esse índice- Certamente terá
ultrapassado os 80%. Os perci:ntuaiS-serlam cã.té ínaiorCs, não Prõni..mcfa o seguirite-discurso. -Sem revisão dó orador.f :...._
Sr~_ Pres!dente, Sr~. Senador~s. ho)e pela m'anh3., rríantive
fosse a região- Nordeste, onde as zonas ruraís ainda retêm
: contato com o dirigente máximo do "DNOCS, Departamento
40% dos habitantes.
O país avançou sob muitos aspectos- com ã urbaniza-ção Nacional de Obras contra as Se_cas, Engenheiro Luís Marx,
e a industrialização, haja visto os índices de mortalidade illfan- que há pouco era Deputado Federal. Juntamente com S.Ex•
til e a expectativa de anos de vida que se tem hoje e os e_ o Deputado Pinheiro Laildim, Hustre Representante do Estado_do Ceará, discutimos a situação do Nordeste brasileiro,
que existiam há 30, 40 anos. No entanto, essa evolução não
em especial os investimentos qui ali foram f~it<?s _ao long_O
extinguiu a miséria herdada inidil.lmente do campo.
A estagnação da _e_co11omía brasil~irae a inflação cróniCa dos muitós e muitOs ãnos, ao longo de t99.o o_~éculo. _
NO momento, Sr: Presidente, Srs: Sénadores, desenvoltêm feito esta situaçãU:-de miscrahilidã.de se alastrar pelas
ve-se no Pafs, não se sabe se por força fasdsia ou por uma
regiões metropolitanas: em Recife, os gatos passaram a fazer
parte da dieta alimentar de muitos favelados; São Paulo, on·de força mais estranha ainda, uma teoria separatista, que busca
se concentra uma parte cxprc.')siva da riqueza nacional, tem _pg~ o Nordest~~IIJ. Ql~_situação çliante da Federação brasileira.
Alguns esclarecimentos, é evidente, podem ser buscados nas
enclaves de miséria comparáveis aos da África ou da Ási~;
páginas da própria História. Por exemplo, Sr. Presidente.
o Rio vem se tornando uma cidade de mendigos, tal o número
a ponte RiO-Niterói guarda nela investimentos três veze.s-maiode pessoas que dormem (..U vivem pelas ruas.
O cainpo também amarga a secular situação de miSéria, nis do que tudo que, 1-Io século, foi aplicado no Nordeste
como demonstra estudo recentemente divulgado pelas Nações brasileiro. Isso ninguém comenta; ninguém fala sobre isso;
a respeito deste fato nada se_ menciciri-a."- _ _ _-~ Unidas, segundo o qual aproximadamente 73% da população
- ---Tem~se o Nordeste como se ele sorvesse os recursos da
rural brasileira está abaixo da linha de" pobreza.
República sem uma razão. sem uma destinaç~o. ~qmo se o
Esse quadro dra111ático evidencia que o país não tem
Nordeste n-ão tivesse um peso vivo- na --economia mkional e
mais tempo para errar, sob pena de con-deilar milhÕes de
.
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um peso em todos os setorcs nacionais, inclusive sob o aspectO
feitas no Nordeste brasileiro, sem que déssemos_ a elas as
devidas co-nse-qüências.cultural.
O metró de Brasília, Sr. Presidente, cujas obras estão
Deve ter alegrado muito fazer o Açude do Cedro, mas
em curso ....;_ e será construído em tempo recorde - e cujo
não aproveitar as suas águas é, na verdade, uma tristeza.
aproveitamento é tão _discutido, vale também algumas - zes
O Ceará teril-hoje a_ Sua eConomia -redimida em apenas 10%
o investimento programado para o Nordeste ~os ú~~i_!!lt;lS_ai!O~- por força da irrigação. ·Aprovando-se os próximos planos,
Sem se falar no metrô dO Rio de Janeiro, no metrô de São
dobraremos esses 10%, chegaremos a 20% da nossa produção
Paulo; os dólares aplicados nessas obras são bem mais do
agrícola ensejada pela irrigação. E tudo é muito pouco.
que aquilo que se aplica para favorecer a região Nordeste
Precisamos, de imediato, da construção do Açude Castabrasileira.
. nhão e de outras obras, para que seja possfvel dar consePenso que esses dados não são do domínio público. A
qüência a tudo que se aplicou no Nordeste, que não fOí"taiúo.
verdade é que as grandes verbas são aplicadas preferencialComo disse, bastaria a ponte Rio-Niterói para ser maior que
mente nessas obras de grande vulto, obras de grande expressão
todo o gasto do século no Nordeste brasileiro.
e que foram orgulho para este ou para aquele Governo da
Esses dados, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não são coRepública.
nhecidos, mas, por certo, a Nação há de conhecer a contriComparemos o Nordeste, por exemplo, com os investibuiç~o dos Estados nordestinos para- a Federação, inclusive
a contribuição democrátícil.
mentos malucos feitos pelo País no campo nuclear: até hoje
ninguém explicou por qual razão gastamos tanto <::! t_anto no
Ao longo da História do Brasil, sabemos o papel que
setor da energia nuclear. É exatarpcnte nesse se to r que estão
se reservou -·a Estados como o do Ceará: o primeiro, por
sepultados os milhões e milhões de dólares que redimiriam
exemplo, a Ii_bertar os escravos; o primeiro a ter movimentos
toda uma região do País. E toda essa aplicação foi úilica
para que os ~scravos não desembarcassem na nossa terra;
e exclusivamente para criar problemas para o País, Problemas
e outros movimentos tantoS que bem caracterizam a tradição
para a Nação, problemas relativos ao Estado, problema:S relado nosso Estado de uma liderança existida no campo do respeitivos ao povo brasileiro.
to à liberdade humana.
Sei que muito" se fala sobre o nordestino, que, priOcipalQuero, com isso, protestar contra o volume das teorias
mente pelas condições de clima, tem que se_ entregar ao fenôseparatistas.que estão grassando nO Sul do País, às vezes patromeno migratório. Esse fenômeno atinge em chéíO- toda a Recinad<ls por pessoas que mal sabem disfarçar a formação fascisgião Nordeste, e os nordestinos chegam a São Paulo, chegam
ta, qUe é, na_y~tda~!· o grande_l!l_al deste_século e, .quiçá,
ao Rio de Janeiro, como chegam ao mundo.
não atirijã.-0 século que está tão próximo a arrebentar para
Mas nunca entendemos o porquê dessa re}:mlsa ao povo
a -nosSa: juventUde, para a nova geração brasileira; um novo
nordestino. Qual a razão dessa repulsa? Se São Paulo está
séc_ulo que há de mostrar este Brasil rejuven~scido,_ forte_ e_
lotado de japoneses, de italianos; se Santa Catarina tem tantos
reStãbelé"cidO nas -sUaS estruturaS dem0cr4~ica~.
alemães; se o Paraná tem tantos estrangeltoS~ por que se
Era o que tinha a dizer, Sr.-Pn!sidente.
cuida tanto de criar pejorativos para o povo do Nord~ste
brasileiro'? Isso nunca ninguém explicou. Só uma verdade está
Durante o· discurso do Sr. Cid Sabóia de Carvalho,
o Sr. Rachid Saldanha Derzi, 3" Secretário, deixa a
muito clara neste País: há um fascismo que renasce.
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Aureo
Na verdade, as teorias que embalaram ~~t!~i,_Mus~olini;
Mel/o.
as teorias fascistas que levaram a Espanha a momentos trágicos; as teorias fascistas que levaram Portugar a um_ii_:npasse
Durante o discurso do Sr. Cid Scibófa de Carvalho,
político por 30 anos; tudo isso renasce no Brasil qual se fora
o Sr. Aureo Melloo, deixa a cadeira da presidência,
__
uma grande novidade.
.
- que é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha Derzi, Jo Secre~
Sabemos o que antecedeu a campanha eleitoral do Presitário.
dente Fernando Collor de Mello. Para justifiCai sua Campà- ·
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzí)- A Prenha, desenvolveu-se no País uma propaganda. fascista,- inclusidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
siveo com a desmobilizaçãO de toda a dignidade dos setorêS
1Jh15mió, com á seguinte ..
da vida nacional, ora atingindo o Poder Judiciário; ora atiilgiódo o Poder Legislativo, atingindo os políticos em cheio, desacreditando as estruturas sociais, exatamente para justificar
ORDEM DO DIA
a chegada do mísero "salvador da Pátria", o indigesto "salvaREQUERIMENTO W 610, DE 1992
dor da Pátria" que, na verdade, a tudo fez naufragar e a
nada fez salvar.
Votação, em turno único·, do Requerimento n~ 610,
de 1992, de autoria do Senador Onofre Quinan, soliciHá no Brasil, hoje, declarações que não--são compatíveis
tando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento
com o sentido democrático que se consagrou· na Constituição
Interno, ·a inclusão em Ordem do J:)ia do Projeto de
de 1988. E a verdade é que esse separatismo, ao qual muitos
Lei da Câmara n' 56, de 1991 (n' 1.451/88, na Casa
se entregam, é unia manifestação rente ao -çhão~ é. uma mani~
de odgem), que disciplina a criação do Banco de Desenfestação reles que não tem nenhuma expressão que a ela faça
volvimento do Centro-Oeste.
conceder, através do povo, um conceito de respeito e digni- ·
dade.
O SR. PRESIDENTE (Radiid Sàldanha Derzi) -Nada
.
Faço este registro hoje para lembrar que, Do Nordeste,
mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.
ainda nos debatemos com a questão da açudagem, ainda temos
graves problemas sobre a irrigação, porque muitas obras foram.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 14 minutos.)
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Ata da 33 Sessão, em 16 de dezembro de 1992

sa

Sessão Legislativa Extraordinária, da 49" Legislatura
- EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. Rachíd Saldanha Derzi

tando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento
ÀS 17 HORAS E 15 MINUTOS, t\CHAM..SE PREInterno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de
SENTES OS SRS. SENADORES:
Alfonso c.am~rgo - Albano Franco- Alfredo Campos ·~·--·--~Lei da Câmara n' 56, de 199L(n• 1.451/88. na Casa
de origem), que disciplina a criação do Banco de Desen- Almir Gabriel- Alvaro Pacheco- Amir I ..ando- Antpnio
volvimento do Centro-Oeste.
Mariz - Aureo Mello - Bello Parga - Beni Veras - Carlos
De~carli - Cai" los Patrocínio - César Dias -ChagaS RodriEm votação.
gues - Cid Saboia de carvalho - Dirceu carneiro - Divaldo
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Esperidi!io sentados. (Pausa.)
Amin - Eva Blay - Garibaldi Alves Filho - Guilherme Pai- .
Aprovado.
meira - Henrique Almeida - Humberto Lucena - Hydekel
O Projeto de Lei da Câmara n" 56, de 1991, será incluído
Freitas-Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior -Jarbas Passa- na Ordem do Dia oportunamente-.
rinho- João Calmou- Joao·França- João Rocha- Jonas
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - EsgoPinheiro - Josaphat Marinho - Jos~ Fogaça - Josê Paulo
-tada a matéria constante da Ordem do Dia.
Biso! - José Richa - José Sarney - Júlio campos - Júnia
Passa-se à votação do Requerimento n" 963!92, de urgênMarise- Jutahy Magalhães -Lavoisier Maia - Levy Diascüi, lido no Expediente, para o Ofício n9 S/72, de 1992.
Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista- Lucfdío PorEm votação.
tella- Luiz Alberto - Magno Bacelar- Mansueto de Lavor
Os ~rs~ Senadores que o aprovam queiraw permanecer
- Márcio Lacerda- Marco Maciel - Marluce Pinto -Mausentados. (Pausa.)
ro Benevictes- Meira Filho- Moisés Abr!io- Nabor Júnior
Aprovado.
_
_
- Nelson carneiro - Nelson Wedekin -· Ney Maranhão Aprovado
o
requerimento,
a
matéria
a
que
se
refere
figuOdacir Soares- Onofre Quinan - Pedro Simon - Pedro Teirará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subsexeira - Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Ronan
qüente.
Tito- Ruy Bacelar- Teotonio Vilela Filho- Yalmir campelo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Rai:hid Saldanha Derzi) - A lista
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Passa-se à votação do Requerimento n9 9_64/92 de urgência, lido
de presença acusa o comparecimento de 70 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
no Expediente, para o Ofício n' S/74, de 1992.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Ein votação.
Sobre a mesa requerimentos que serão lidos pelo Sr.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
19 Secretário.
.sentados. (Pausa.)
Aprovado.
São lidos os seguintes:
AProvado o reqUerimento, a matéria a que-se-refere fig"U-REQUERIMENTO N• 963, DE.l9!JZ .
rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária _subseNos termos do artigo 336, alínea c, do Regimento Interno! qüente.
requeremos a urgência p3:_ra o OF. S n~' 72, de 1992.
-O SR. PRESIDENTE (Rachid Sald.anha Derzi)- APreSala das Sessões, 16 de dezembro de 1992. - Esperidião sidência conVoca sessão extraordinária- a realizar-se hoje,
Amin- Chagas Rodrigues - Nelson Wedekin- Marco Ma- ás 17h19min, com a seguinte
ciel - Humberto Lucena.
REQUERIMENTO N• 964, DE 1992
ORDEM DO DIA
Nos termos do artigo 336, alínea c, do Regimento Interno,
requeremos a urgência pâra õ"UF S n<.> 74, de 1992~
--lSala das Sessões, 16 de dezembro de 1992. - Nelson
PROJETO
DE
LEI DO SENADO
Wedekin - Esperidião Amin - Marcos Maciel - Chagas
N• 230, DE 1991
Rodrigues - Humberto Lucena.
De autoria do Senador Dario Pereira, que autoriza
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Os
o uso do gás natural como combustível para automorequerimentos lidos s_erão votados_ após a Ordem do Dia,
tores destinados ao uSQ no_ transporte urbano de passana forma do art. 340, II, do Regimento Interno.
geiros,
na segurança pública e no afendimento hospiPassa-se à
talar (dependendo de parecer).
ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Nada
Item 1:
mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.
Votação, em turno único, do Requeimeúto n" 610,
(Levanta-se a sessão às 17h18min.)
de 1992, de autoria do Senador Onofre Qllinan, solici-
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Ata da 4a Sessão, em 16 de dezembro de 1992
5" Sessão Legislativa Extraordinária, da 49" Legislatura
- EXTRAORDINÁRIA Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Rachid Saldanha Derzi
ÀS 17 HORAS E 19 MINUTOS, ACHAM-SE PRE-

SENTES OS SRS. SENADORES:
Affonso Gam~rgo- Albano Franco- Alfredo campos
- Almir Gabriel - Alvaro Pacheco - Amir l.ando - Antonio
Mariz - Aureo Mello - Bello Parga - Beni Veras - Garlos
De'Garli - Carlos Patrocfnio - CéSar Dias - Chagas Rodrigues- Cid Saboia de Carvalho- Dario Pereira - Dirceu carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Álvares
- Esperidiao Amin - Eva Blay - Garibaldi Alves Filho Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Humberto Lucena- Hydekel Freitas- Iram Saraiva- lrapuan Costa Júnior
- Jarbas Passarinho- Joao Galmon - Joao França- Joao
Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Fogaça
-José Paulo Biso! -José Richa- José Sarney- Júlio Campos- Júnia Marise - Jutahy Magalhaes - Lavoisier Maia Levy Dias - l.ouremberg Nunes Rocha - l.ourival Baptista
- Lucfdio Portella - l.uiz Alberto - Magno Bacelar '- Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mário

do Plano de Carreira, posso lhe informar que ainda não foi

lido.
O SR. RONAN TITO- Peço a V. Ex• que, por lavor,
faça chegar às minhas mãos qualquer projeto que trate da
questão salarial e de reestruturação de pessoal, para que eu
possa lê-lo, pois não o conheço. Quando se pede urgência
de um projeto que foi distribuído adrede, o Senador tem
obrigação de conhecê-lo. Sei que projetas dessa natureza estão
circulando na Casa; no entanto, não conheço o inteiro teor

deles.Foi solicitada a minha assinatura, hoje, num pedido de
urgência a um desses projetes, e neguei-me a fazê-lo por
desconhecê-los. Portanto, gostaria de tomar conhecimento
a respeito.

o SR.

PRESIDENTE (Ractild Saldanha Derzlf-'-- Os

projetes foiam apenas lidos, nobre Senador.

O SR. RONAN TITO - Lidos e votada a urgência?
O SR. PRESIDENTE (Rachiâ Saldanha Derzi) - Não

Covas - Marluce Pinto - Mauro Benevides - Meira Filho Moisés Abra.o - Nabor Júnior - Nelson C'.arneiro - Nelson
Wedekin - Ney Maranhão- Odacir Soares- Onofre Quinan

foram votadas as urgências.

- Pedro Simon - Pedro Teixeira - Rachid Saldanha Derzi Raimundo Lira- Ronan 1íto- Ruy Bacelar- Teotonio Vilela Filho - Valrnir Campelo - Wilson Martins.

urgência nesta área?

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -A lista
de presença acusa o comparecim~nto de 70 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declarado aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, inic_iamos nossos trabalhos.
O Sr. Ronan Tito
- Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con-

O SR. RONAN TITO -

O SR. PR~SIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Neste
sentido, hoje não.

O SR. RONAN TITO- Está bem. Agradeço a V. Ex•,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -oSobre
a mesa, requerimento que _serão lidos pelo Sr. 1<:> Secretário.
São lidos os seguintes

cedo a palavra ao nobre senador.

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, encontrava-me em meu
gabinete, quando ouvi que estavam sendo votados diversos
requerimentos de urgência.
Indago a V. Ex+ se o Plénario votou urgência de algum
projeto de reestruturação do funcionalismo da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) ::._ Forani
lidos seis projetas de resolução que alteram o Regulamento
Administrativo do SenadO". ----- --- -- ----- - ------------

O SR. RONAN TITO -Sr. Presidenfe,-follido o número
dos projeto, mas não se leu a ementa. Ouvi do meu gabinete
e vim correndo, para saber se, neste momentO, há algum·
projeto que cuida da reestruturação do pessoal do Senado.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- Foram_
lidos alguns projetas de resolução que alteram o RegulameJ;ItO
Administrativo do Senado. Se V. Ex• se refere ao projeto

Então, não temos nenhuma

REQUERIMENTO N• 965, DE 1992
Requerimento urgência, nos termos do art. 336. alínea

c, do Regimento Interno, para o PLC n• 110/92 do Deputado
José Fortunati.

, , Sala das Sessões, .16 de dezembro de 1992 Suplicy -

Eduar!!l!

Humberto Lucena- Nelsoo Wedek.io- Marco

Maciel.

REQUERIMENTO N• 966, DE 1992
Requerinianto urgência, nos termos_ do art. 336, alín~__a
c~-do Regimento Interno, para o Projeto de Resolução g"
54~ d~ _1992, ''pr'?~e_ o _uso d<?_ :fu~o e seus d~rivados no recintQ
do Plenário do Senado Federal".
, Sala das Sessões, 16de dezembro de 1992. Rodrigues - Eduardo SuplicY - Jonas Pinheiro Lucena - Ney Milranhão - Esperidião Amin.

Chag"ª

Humberto
-

OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma
do art. 340, II, do Regimento Interno.
·
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No que concerne aos táxis, o uso do gás encoJitra .ainda
justificativaS de caráter social, porque é necessário enconfrár
um combustível que possa reduzir o custo operacional desse
Item 1:
transporte de emergência, que tem estado atrelado ao preço
PROJETO DE LEI DO SENADO
do suprimento de derivados de petróleo a veículos individuais
N' 230, de 1991
de passeio. Como o gás natural é um energético que, por
ser formicida pela natureza, praticamente pronto para o uso,
(Incluído em Ordem do Dia, nos teri:nos
tem um custo de produção menor do que os demais combusdo art. 172, I, do Regimento Interno)
tíveis líquidos, pode-se, através dele, encontrar a solução para
De autoria do Senador Daríó Perêira, que autoriZa
esse problema sem o recurso a subsídios.
o uso do gás natural como combustível para automoO suprimento de gás a veículos exige, entretanto, estações
tores destinados ao uso no transporte urbano de passa~
compressoras especiais, de custo _elevado, da ordem de um
geiros, na segurança pública e no atendimento hospimilhão de dólares para o abastecimento de 140 ônibus. Neste
talar. (Dependendo de parecer.)
aspecto, o fornecimento de gás aos táxis pode contribuir para
Designo o nobre Senador Teotónio Vilela Filho para profacilitãr a viabilização do uso do gás em ônibus coletivos,
- ,
ferir o parecer.
Porêjue estes têm que ser reabastecidos durante a noite, en- _
O SR. TEOTÓNIO VILELA FILl!O (PSDB- AL. Para . quanto os táxis podem ser alimentados durante o dia, promoproferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, aprevendo uma melhoria do perfil de utilização das estações comsentou o_ nobre Senador Dario Pereira projeto de lei, com
pressoras.
o objetivo de autorizar o uso de gás natural como combustível
É necessário, entretanto, na fase de implantação do projepara veículos automotores destinados ao uso no transporte
to, que se defina um critério de f1xação de preços capaz de
urbano de passageiros, na segurança pública e no atendimento
viabilizar não só a conversão do veículo para o uso do gás,
hospitalar.
mas também toda a cadeia de agentes envolvidos nesse supriTal iniciativa apresenta profundo sentido económico e
mento, que compreende a produção e o transporte, a distrisocial, além dos aspectos marcantes no campo da ecolo~ia.
buição do gás canalizado e a compressão do gás para abasteApresentado com imediato senso de oportunidade, o Projeto
cimento.
do Senador Dario Pereira, trazido à decisão terminativa da
Como o diesel - que é o comJ:?usgvel_automotivo com
Comissão de Infra-estrutura, merece ser expandido, com o
menor preço -está sendo vendido às empresas de ônibus
objetivo de balizar as ações do Poder Executivo na im'Plemenpor cerca de 7 ,O US$/MMBTU, o gás natural deveria ter
tação da lei, quando afinal decretada pelo Congresso ~aci~
o preço fixado em 4,9 US$/MMBTU. Considerando-se os
nal. Nesse sentido, propusemos fosse o projeto acrescido no
estudos do PLANGÁS que indicaram para o uso automotivo
um custo de produção e transporte situado entre 1,25 e 1,54
que se refere a:
US$/MMBTU, verifica-se haver margem suficiente para que
a) formas de transporte do gás natural;
b) espécies de veículos automotivos autorizados;
_ se estabeleça um preço capaz de viabilizar os investimentos
c) normas para a fabricação de veículos usuários e sua
na distribuição e na compressão do gás natural.
transformação para o uso do gás natural, bem como a cronoUm aspecto importante considerado no projeto é a queslogia para as ações no setor público e ind~~trial com esses
tão da segurança do sistema de alimentação do gás ao motor.
A experiência mundial indica que os veículos a gás natural
objetivos;
d) normas e incentiVos para a inffá-êstruturá de abastecisão muito mais seguros do que os veículos a gasolina, mesmo
mento, bem como a estruturação de preços e outros aspectos.
em caso de acidentes graves. É necessário, portanto, que eles
sejam --adequadamente convertidos para o uso do gás natural,
O Brasil produz atualmente cerca de 18 milhões de metros
cúbicos diários de gás natural e queima em tlare§ 19% da
por empresas especializadas. Em vários países, como Itália
sua produção. Segundo dados da PETROBRÁS, as perspece Argentina, os veículos são, inclusive, obrigados a usarem,
em local visível, um selo de garantia fornecido pelo governo,
tivas são de que as reservas atuais se elevem expressivamente,
colocando_ em disponibilidade para a venda 11 milhões de
para atestar a execução da conversão por oficinas credenmetros cúbicos diários em 1992, 25 milhões em 1995 e 45
ciadas.
milhões no ano 2000.
··
Este projeto procura, assim, atender à demanda de CadA maior parte dessa disponibilidade será de 'gás associater _social e económico da população, ao mesmo tempo em
do' ao petróleo, is~o é, de um gás __que, se não for us~~?-· _ que estimula a utilização adequada de um energético nacional
disponível, sendo sua aprovação de relevante interesse nacioterá que ser queimado.
__ _
E, portanto, necessário que se criem mecanismos áe innal.
centivo ao uso desse _combustível, que praticamente não prejuEm face do exposto, considerando a_relevância do _assunto
dica o meio ambiente, restringindo-se à emissão de dióxido
e a extensão das alterações e adições ao projeto original,
de carbono assim mesmo em níveis bem inferiores aos dos
somos faVoráveis à sua aprovação, oferecendo o seguinte Subs- - -------___ _
demais con{bustíveis.
titutivo:
·
Outro aspecto relevante dã questão reSide no desbalanSUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
ceamento que o óleo diesel pro~ove f1:3 n·<l:ssa matriz de comDO SENADO Ne 230, DE 1991
bustíveiS, o que vem provocando importações desse produto
Dispõe sobre a utilização de gás natural em veículos
e exportação da gasolina que se torna excedente em face
automotivos e dá outras providências.
da elevada produção de diesel.
- O Congresso Nacional decreta:
Assinl, é da ~aior importância estimular-se a utilização
do gás natural em veículos automotivos, principalmente nos
Art. 1"' É autorizado o uso do gás natural em veículos
ônibus nos grandes centros urbanos.
automotivos nos Estados produtores de gás natural e naquel~s
Passa-se à

ORDEM DO DIA
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Passa-se à votação da Requerimento n" 965/92, de urgência, lido no E~pediente, par_a __o Projeto de Lei_da Câmara

gás natural liquefeito- GNL, por meio de cainíilhões, vag6es - n~ 110/92.
ferroviários ou embarcaçôes.
---- ----Os Srs .. Senadores que o aprovam queiram permanecer
§ J<> A autorizaçãO de que trata o presente artigo é ressentados. (Pausa.)
trita:
Aprovado.
I - aos veículos de transporte coletivo;
Aprovado o requerimento, a matéria a qUe -se refertdiguII- aos caminhões de transporte de cargª~ __
rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseIII- aos táxis;
quente-. ry- às !rotas cativas de ~~ículos _oficia!s, _de empresas
0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se à
estatais ou pnvadas, de fund~ç~es e co~pera!I~a-~_.: ________________ votação do Requerimento n" 966/92, de urgência, lido no Ex. § 2<? O uso do gás nat':lral nos ve1çulos a _que se refere
pediente, para o Projeto de Resolução n\' 54/92, do Senador
o Item IV do parágrafo antena r deverá ser prevramente a proLourival Baptista dispondo sobre o uso do fumo no plenário
vado pelas Secretarias de Energia das unidades da Federação
da Casa.
-'
onde os veículos ~or~m utilizados e pelo Departamento Nacio-Os Srs. Senadores que 0 aprovam queiram permanecer
_ __ __ ___
- sen:tãdos. (Pausa.)
nal dos Combustl~e1s.
. Art. 2<? O ~oder E~cutivo cl.aborará um cronograma
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figude ,tmplementaçao _da utl~h~aç~~ ~etcul~r-----:-~S>__gás natu~al ~o
Pats e promoverá, JUnto a mdustna naciOnal de automóveis,
rará na Ordem do Dia da seounda
sessão ordináría subse0
os estf~ulor.s e açõe~ nccess~rios ao cumprimento de _metas
qüente.
de fabncaçao d~os veiculas acionados a gás natural destmados
~ ~ _ SR PRESIDENTE (R· h'd S ld h· D ·)_Há
0 . . .
ao mercado mtcrno.
ac I
a an a erzl
orador mscnto.
.
.
Art. 3" A conversão de motores para uso de gás n~tural
em veículos fabricados origirialmentC para ã UtiliZaç~fo de ouConcedo a palavra ao nobre Senador Lounval Baptista.
tros combustíveis somente poderá ser realizada por oficinãs
O SR. LOURlVAL BAPTISTA (PFL_- SE. Pronuncia
autorizadas pelos fabricantes dos veículos ou por órgãos o fio Seguinte discursO.)- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores,
ciais credenCiados, em cada Estado, pelo Departamento Naapesar do grande desenvolvimento científico na área da Mediclonai de Combustíveis em articulação com o INMETRO. - cina, onde já se usam os recursos mais avançados e de alta
Art. 4Q O.abastecimcnto dos veículos com gás natural
sofisticação das ciências~ a pesquisa e os procedimentos médiserá realizado por empresas especializadas na distribuição de
cos não conseguiram, áiõda, um reconhecido sucesso na cura
d-o câncer. embora já se tenha evoluído muito no que diz
combustíveis líquidos a veículos.
§ r Poderão explorar postos de gá_s n~tural_ para qíxis _ respeíto à sua pievenção, devido a um demorado processo
empresas que estejam implantando, e(etivamente, programas
de investigação em que já se fdentiücou uma longa lista de
de suprimento de gás para ônibus, com dimensão que correselementos e hábitos de afinidade cancerígena.
penda aos níveis a serem estabelecidos pelo Poder Executivo. - Por hábitos de vida que evitem a assimilação desses ele§ 2<? O atendimento aos táxis poderá ser feitO em postos
mentes pelo organismo, associados a atitudes saudáveis. podecomuns de abastecimento de derivados de petróleo, desde
se prevenir as pessoas de contraírem esse mal, embora nem
que estes sejam adaptados, segundo as norrr~:as têçnicas da
~empre. na prática, se possa evitá-lo. Acredito que, brevemente, ainda neste século, a ciência en-contie definitivamente
Associação Brasileira de Normas Técnicas ~ABNT, para
o fornecimento simultâneo de difereiltes_comtiustíveis_a_utQ:-_ a C:Qra do câncer em_grande parte dos casos.
motiVos.
· -Sr. Presidente, fiquei impressionado com o caso do CoroArt. 5" O preço de_ fornecimento do gás natural aos
nel Sizino, corriO -era conhecido o oficial do exército José
Sizino da Rocha, que foi Subchefe do Gabinete Civil da V iceveículos será diferenciado em função do tipo de veículo, segundo a classificação, de sorte a privilegiar o uso do gás nos
Presidência da República, no início da década de 80. Ele
veículos pesados de transporte urbano c táxis, nesta ordem.
exerceu vários cingos em Brasnia. Em Sergipe, foi Seci-efário
Parágrafo único. O preço do gás nãtural para uso em
de Estado da Administração no Primeiro Governo de João
Alves Filho; e, no Governo que lhe suc_e_deu, foi Chefe do
veículos automotivos deverá as~gurar a viabilização de todos
os investime-ntos eiigídos na pfodução e transporte, distriGabinete Civil i Secretário de Estado do Governo.
Ainda no mês de novembro, o Coronel Sizino descobfiu
buição e compressão do gás. O preço a ser pago pelo proprietário do veículo não_ poderá ser superior a 75% (setenta e
que estava com sérios problemas hepáticos. Feitos os exames
complement3.res·, constatou-se ser ele portador de câncer no
cinco por cento) do _valor cobrado pelo combustível alternativo.
fígado, vindo a falecer em menos de uma semana, em 5 do
Art. 6<:" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
çofrente, a_qs 63 anos·; sendo que, até pouco tempo atrás,
ainda era muito saudável.
Art. 7" Revogam-se as disposições em contrário.
É o parecer, Sr. Presidente.
~ -'Registro este fato com pesar, pois foi uma lamentável
o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _ 0 parecer perda para Sergípe e para sua cidade natal, Laranjeiras, onde
gozava de elevado conceito e estima pelas suas qualida-des,
do nobre Senador Teotónio- Vilela Filho conclui favoravelmente ao projeto, na forma do substitutivo que apresenta.
entte as quais, conio registra o Jornal da Manhã, nas suas
A matéria ficará sobre a mesa durante cincç_~e~_§iõe_~ _qr_dj-___ edições de 8 e 9 de dezembro corrente, encontram-se "a sua
- -ec)ucaç:Ao_re~il~ªda,_seu tr~to g~ntH e_ cortês para com todos,
nárias_, a fiiTi de receber emendas.
num comportamento próprio das pessoas civilizadas.''
___ FiilaJizando 1 Sr. Presi9-e_nte, envio, desta_tribuna_ do SenaO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotada
do: as !ninhas condolências aos seus familiares e peço a trans- a matéria constante da Ordem do Dia.

,,
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crição, juntamente como-metrpronunciamcÍltõ, da nota publi-

cada no Jornal da Manhã, edições de 8 e 9 do corrente, sob
o título 'Agenda'.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente;-

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
LOUR/VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO.
Aracaju, terça e quarta-feira, 8- e 9 de dezembi-o de 1992.
--Jornal da Manhã
AGENDA
Coronel Sizino
Foi sepultado no último-domingO, em Laranjeiras, cidade
onde residia e que muito amava, o Coronif José Sizino da
Rocha, figura muitO querida: Por largas cam3das.da sociedade
sergipana e que prestou grande contribuição ao serviço público
estadual, no qual iniciou como secretário de Administfilção
no primeiro GovernO ·JoãO Alves_ Filho. O Governador e a
Primeira Dama Maria do C3rffio dÕ Nascimento Alves foram
acompaTihar o enterro.
Assim que foi i"eformado pelo Exército, o Coronel SiiinO
-como era mais conhecido- foi convidado pelo então ViceM
Presidente da República, Aureliano Chaves, para assumiria
chefia do seu gabinete. Em seguida, retornou a Sergipe, õnde
foi nomeado secretário de Administração pelo Governador
João Alves Filho.

Ata da

sa
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Mais recentemente, o Coronel Sizino exerceu a secretaria
de Governo na gestão do Sr. António Carlos Valadares. O
Coronel José Sízino da Rocha foi um homem de personalidade
marcante, cuja característica principal foi a sua educação refiM
nada, seu trato gentil e cortês para com todos, num comportaM
mento próprio das pessoas civilizadas.
- O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência convoca sessão extraordinária a reaJiZar-se hoje, às
17h30min, com a seguinte
ORDEM DO DIA
-lPROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N• 9, DE 1992
(Incluída em Ordem do Di.i nos túmoS dO- ãrt.
358 do Regimento Interno.)
_
_ __
Dá nova redação ao art. 3(> do Ato das Disposições
Coíi:stitucionà'is Transitórias. (1 ~ ·signatárió·: Senador
José Eduardo.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais
havendo a ~ratar, está encerrada a sessão.
(LevantaMse a sessão às 1_7 horas e 28 minf,ltos.)

sa Sessão, em 16 de dezembro de

1992

Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a LegislaJura
- EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. Mauro Benevides

ÀS 17 HORAS E 30 MINUTOS, ACI-IAM.SE PRESENTES OS SRS. SRNADORES:

Affonso Camargo - Albano Franco - AI fredo Campos
- Almir Gabriel - Álvaro Pacheco - Amir Lando -Antonio

__ O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
Presença acusa o comparedmento de 72 Srs. Senadores.
Havendo número-regimental, dedafo_aberta ã sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1~ SecretáriO procederá à leitura do Expediente.
Sobre a rilesa requerimento que vai Ser lído Pelo Sr. 19
Secretário.
É lido o seguinte:

Mariz - Aureo Mello - Bello Parga - Beni Veras - Carlos
De'C.arli - Carlos Patrocfnio - César Dias - Chagas Rodrigues- Cid Saboia de CãrV.lho ~Dario Pereira- Dirc<;u Carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplícy - Elc1o Alvares
REQUERIMENTO N• 967, DE 1992
- Esperidião Amin -Eva Blay - Garibaldi Alves Fílho -Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Humberto Luc_eRequeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea ..
na- Hydekel Freitas- Iram Saraiva -Irapuan Costa J6nior ",do Regimento Interno. para o OFÍCIO no S-77/92. através
- Jarbas Passarinho -João Calmon -João França - João
do qual o Governo do Estado de Goiás Sólfcita auiorização
Rooha -Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -José Fogaça
para contratar operação de crédito externo, no valor de dezoi-José Paulo Biso! -José Rícha- José Sarney- Júlio Cam- to milhões, setecento_s_ e oitenta e dois mil e_ quinhentos e
pos- Júnia Marise - Jutahy Magalhães - Lavoisier Maia cinqüenta dólares, destinada a financiar o Projeto de DesenLevy Dias - 1.ourcmberg Nunes Rocha - Lourival Baptista
volvimento Tecnológico para o Pequeno ProdUtor em Área
- Lucfdio Portella - Luiz AI berto - Magno Bacelar - Man- de Cerrado.
sueto de Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mário
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 1992, -Jonas PIC.ovas - Marluce Pinto - Mauro Benevides - Meira Filho nheiro - Humberto Lucena - Chagas Rodrigues - EsperiMoisés Abrão - Nabor Júnior - Nelson Carneiro - Nelson dião Amin - Eduardo Suplicy - Ney Maranhão.
Wedekín - Ney Maranhão- Odacir Soares- Onofre Quinan
- Pedro Simon - Pedro Teixeira - Rachid Saldanha Derzi O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requeriRaimundo J.lra - Ronan Tito - Ruy Bacelar --Teotonio Vile- mento lido será votado após a Ordem do Dia, na forma do
la Filho - Valmir Campelo - Wílson Martins.
art. 340, II, do Regimento Interno.
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e o fina'ndame·nto através do- Banco de Desefivõlvim-erttó.

Passa-se à

Quef Ci GoV-efrio -dO meu EStàdo cria(as condições e Os meca-

ORDEM DO DIA.

Item 1:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITULÇÁO .cc.
N" 9, DE 1992 -

nismos necessáriOs- para um grande programa de saneamento
básico naquela região.
-.-- Por isso, Sr. Presidente, é importante ressaltar -e queremos1 neste Pl_Qmento, mostrar isso para todo o Estado de
Minas Gerais - o trabalho sério e responsável do Senado
(Incluída em Ordem do Dia, riOs termoS
do art. 358 do__ Regimento Interno.)
Federal, na conjugação de esforços como$ governos estaduais,
Dá nova redação ao art. 39 do Ato dasDisposições Constl- - -- com as prefeituras ~_unicipais, buscando, assim, com a reSpontucionais Transitórias~ (1" Signatário: Senador José Eduardo).
sabilidade d~ Câmara Alta, envidar também esforços e cpntri- _
Em votação o prosseguimento da tramitaçãO da PropoSta
buir com os mecanismos necessários e legais para propiciar
de Emenda à Constituição n~ 05, de 1992, que antetípa a
as soluções dos problemas que envolvem hoje, na área do
revisão constitucionaL
saneamento básicó, as populações de todo o País.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
Agora mesmo aprovamos um requerimento de urgência
de interesse do Governo do Estado de Santa Catarina•..E
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
outros tantos projetes dessa natureZa-têm sido_ a-provados por
Aprovado o prosseguimento da tramitação, a matérii}. .!_~'t2 C~sa. __~ _!mportante ressaltar que essa aprovação se faz,
será incluída em Ordem do Dia, para o- primeirO- turno --de
in2!~sive, bas~âda efti' reS~luÇáõdO p_iõprió Senado Federal,
discussão.
que busca, com a responsabilidade que tem, norteãr-os goverO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ Es_gotada
nos estaduais na comprovação dos documentos necessários;
primeiro, a aprovação pelas assembléias legislativas, e depois,
a matéria constante da Ordem do Dia.. _
Passa-se ã votaç_ão_do Requerimento 0 n 967192,
u·rgêntodas as certidões e certificados necessários para fazer face
ciá, lido no Expediente, para o Ofício S-77/92~
à aprovação-pelo Senado Federal.
~Erri votação 0 requerimentO.
- Atra_vés deste registro queremos aqui ressaltar a imporOs Srs. Senadores que 0 aprovam queiram permanecer
tância do Senado Federal na conjugação de _ esforços com os
sentados. (Pausa.)
governos estaduais. E, sem dúvida alguma, não apenas o aoAprovado.
vemo de Minas Gerãis, maS- O pOvO ·mineíi"O- tânlbérri, fiais
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figuuma vez, agradece. o Senado Federal e os Srs. Senadores,
rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subsepela importâricia que _esse_ projeto -tein pára o programa de
saneamento de Belo Horizonte.
E~a o que eu tinha a dizer;·sr.-Pr~;id.~ni~.·
qüente.
O SR. PRESIDENTE (MauroBencv.ides) .,..- APresidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoJ·e, às
-~-O SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides)- Não há mais
oradores inscrítos.
17h45min, destinada à apreciação das Mensagens 356 e 368~
A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se
_ ~
referentes à -indicação de_ autoridades.
"hoje,_às 17h45min, com a seguinte
A P residência Jaz _um apelo, a partif deste _momento,
aos Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes para
ORDEM DO DIA
que compareçam ao plenário, a fim de podermos apreciar
-la indicação de autoridades.
MENSAGEM N• 356, DE 1992
A Sr' Júnia Marise -Sr. Presidente, peço a palavra,
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
pela ordem.
Discussão, em turno único, do Parecer da ComisO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo.
Sãb de Relações ExteriOreS e Defesã Nacional sobre
a palavra à Senadora Júnia Ma_rise.
à N!en~sageiii ri• 356, de 1992 (n• 704792, na õrlgern),
A SRA. JÚNJA MARJSE (PRN- MG. Pronuncia q
de 12 de novembro do corrente ano. pela qual o se-nhor
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.}- Sr. Presidente~
Presidente da República submete à deliberação do SeSrs. Senadores, quero apenas r'egistrar a importância do Sena~
nado a escolha do Senhor Lindolfo Leopoldo Collor,
do Federal na confirmaçãO e aprovação de- sOliCítaçóes- do~
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de DijJlorit3.ta~
governos dos Estados, do:; contratos de financiamentos exterpara exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto
nos para aplicação em obras públicas.
à República da Tunísia.
Assim ocorreu com a aprovação, por esta Casa;-do pedido
-2de empréstimo do Governo do Estado de Minas Gerais ao
Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolv.il;nento MENSAGEM N• 368, DE 1992
BIRD -,no valor deUS$ 145 milhões. Esse crédito será ÍllvesEScolha de Autorid~de
tido em programas os mais importantes- e que--têm -SidÕ-o
. _ -· yot~ção, em t~rno único •. do Parecer n~' 446. de
grande desafio da capital mineira, exatamente o saneamento
1992, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadaiiiá
do ribeirão Arrudas e do ribeitão do Onç.a.
. _ ..
sobre a Mensagem n• 368, de 1992 (n' 730/92, na oriEm Várias 6pórtunidades, o Brasíl inteiro assistiu às gran.. ~em), de 20 de novembro do corrente ano, pela qual
des tragédias ocorridas com as-enchentes do ribeirão Arrudas
_ o-~e!!hor Pr~sídente da República submete à delibeem Belo Horizonte. E é para ilnpulsionar a constru_çã() de
ração -do Senado a escolh<i do_ DOutor -José Anselmo
obras de saneamento· capazes de conter esse· processo~ -qu-e
_____ ~ Figue_iredo Santia_go, Juiz ~o Tribunal Regional Fejá causou· tantas vítimas à popUlação de Belo Horizonte, que
deral da P Região, c_?m-sede em Brasília-DF, pa~o Governo do Estádo de Minas Gerais foí buscar os recursos

d'e
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exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal de

Justiça, na vaga-reservada aJuízes dos Tribunais Regionais Federais, decorrente do falecimento do ministro
Geraldo Barreto Sobral.

Dezembro de 1992

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais
havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 44 minutos.)

Ata da 6a Sessão, em 16 de dezembro de 1992
sa Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura

- EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. Mauro Benevides
N' 442, de 1992 (n' 888192, na origem), de 15 do corrente,
referente ao Projeto de Lei no 74, de 1992-CN, que autoriza
o·Poder Executivo a abrir ao Orçamento FiScal da União
~ffons~ Ca~go - Albano Franco - Al(redo Campos
crédito suplementar no valor de Cr$214.577.389.000,QO, para
- Alrrur Gabnel - Alvaro Pacheco - Atnir l.ando -Antonio
os fins que especifica, sancionado e transforiTuldo na Lei n~
Mariz - Aureo Mello - Bello Parga - Beni Veras - C8rlos
_ ._
De'Carli - Carlos Patrocfnio - César Dias - Chagas Rodri- 8.533, de 15 de dezembro de 1992; e
N-443, de 1992 (n' 889192, na órigem), de 15 do corrente,
gues- Cid Saboia de Carvalho- Dario Pereira- Dirceu Carreferente ao Projeto de Lei n~ 77, de 1992-CN, que autoriza
neiro - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Á!várés
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da Uil.Íão
- Esperidiao Amin --Eva Blay - Garibaldi Alves Filho Guilherme Palmeira - Henrique Almeida- HumbertO Luce- crédito suplementar no valor de Cr$10. 700 ..000..000,00, para
os fins que especifica, sancionadO e tranSformado na Lei n~
na- Hydekel Freitas- Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior
8534, de 15 de dezembro de 1992.
- Jarbas Passarinho -João Calmon - João França -João
Rocha- Jonas Pinheiro - Josapbat Marinho- José Fogaça
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe·
-José Paulo Biso! -José Ricba- José Sarney- Jtílio Cam- diente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1~ Secretário·.
pos- Júnia Marise- Jutahy Magalhães- Lavoisier MaiaLevy Dias - Louremberg Nunes Rocha - Louríwil Baptista É lido o seguinte
- Lucfdio Porte!la - Luiz Alberto - Magno Bacelar - ManPROJETO
DE RESOLUÇÃO N_• 115, DE 1992
sueto de Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mário
Covas - Marluce Pinto - Mauro Benevides - Meira FilhoAltera o Regulamento Administrativo do Senado FeMoisés Abrao - Nabor Júnior - Nelson ·carneiro - Nelson
deral, transforma a Auditoria em Secretaria de Controle
Wedekin- Ney Maranhão - Odacir Soares.:. Onofre Quinan
Interno; e dá outras providências.
- Pedro Simon - Pedro Teixeira - Rachld Saldanha Derzi O Senado Federal resolve:
Raimundo Li ia- Ronan Tito- Ruy Bacelar- Teotonio Vile- ..
Art. I• Os arts. 9, 45, 46, 47, 286;298, 354, e 432,
la Filho - Valmir Campelo - Wilson Martins.
inciso XI, e o Anexo II, inCisos I e III, e 3 Ti:tbela de DistriO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de buição das Funções Gratificadas, do Regulamento Administra_tivo do Senado Federal passam a vigorar com a seguinte
presença acusa o comparecimento de 72 Srs. Senadores.
redação:
-·
-·
Havendo número. regimental, decl3.Ju abeita a· Sessão.
Art. 9". São órgãos de Assessoramento SUperior:
Sob a proteção de Deus, iniciamos nosSos: trafialhos.
I - Secretaria-Geral da Me"sa.
O Sr. 1~' Secretário prOcederá à leitura dO Expedlente.
II - Assessoria;
É lido o seguinte
III- Secretaria de Comunicação Social;
IV- Consultaria-Geral;
EXPEDIENTE
V- Secretaria de Controle Interno;
MENSAGENS DO
-Art. 45. À Secretaria de Controle Interno compete plaPRESIDENTE DA REPÚBLICA
n_ejar, dirigir e executar as atividades de.inspeção e auditoria
Restituindo autógrafos de projetos de lef sanCiOiiados:
contábil, financeíra, orçamentária, operacional e patrimonial
do Senado Federal e seus órgãos supervisionados; avaliar o
N'440, de 1992, (n'll83/92, na origem); de 15.do corrente
cumprimento das metas Previstas nos_ programas, projetas e
referente ao projeto de Lei n~ 39, de 1992-CN, que-~autoriz~
atividades administrativas do Senado Federal; verificar a legao Poder Executivo a abrir aos Orçamentos·da União crédito
lidade e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficiênsuple~entar no .valo~ de Cr$3.298.419~000-,()(fpara os fins que
cia e eficácia na gestão orçamentária, financeira e pã!fimoni31
especrfica, sanciOnado e transformado na Lei n~ 8.530, de
do Senado Federal e seus órgãos supervisionados; fiscalizar
15 de dezembro de 1992;
a execução de contr:~~tos, convêilios e oUtros acordos bilaterais;
N' 441, de 1992 (n' 887192, na origem), de 15 do corrente,
referente ao Projeto de Lei n~' 85, de 1992-CN, que autoriza acompanhar e avaliar os processos de tomada de contas dos
ordenadores de c;lespesas e demais responsáveis por dinheiro,
o Poder Executivo a ab~ir ao Orçamento~_FiS-cal da União
bens e outros valores públicos; verificar a prestação de contas
crédito especial _a!é_<,_Hmite de. Cr$330.12i).020.1JOO,OO, pa~a
os fms que especifica, sanciOnado e transformado na Lei n~ do Senado Federal e de seus órgãos supervisionados e sobre
elas emitir parecer prévio; proPor normas e procedimentos
8.532, de 15 de dezembro de 1992;
ÀS 17 HORAS E 45 MINUTOS, ACflAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
-

0
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para aprimoramento dos controles sobre a tos que impliquem
IV- o de Chefe de Gabinete do Presidente, os de Assesdespesas ou obrigações para o Senado Federal; criar condições
~ores Legislativos e os de Assessores da Secretaria-(Jeral_ da
indispensáveis para assegurar eficácia ao -ContrOle exféinO-, -· -1\llesa, dentre os serVidores do ·seriado -Fedérâl qu·e·possUãm
exercido pelo Tribunal de Contas da União; verificar a exatias coildições e qualificações neceSSárias ao 'exercício- do cargo.
dão e sufiCiência dos atos de admissão e desligamento de
Art. 432. . .................................................., ...... .
pessoal e dos atos de concessão de aposentadoria e pensão,
XI -Gabinete da Secretaria de Controle Interno:
emitindo parecer sucinto e conclusivo sobre a legalidade; encaminhar ao Tribunal de Contas da União a documentação dos
atos de admissão e desligamento de pessoal com os respectivos
1 Assistente Técnico ··-··································-··················· FG-1
pareceres emitidos pela Secretaria de Controle Interno;_ elabo- _ 1 Secretário de Gabinete_ ................................................... FG-2
rar Relatório c emitir Certificado de Auditoria sobre-aS-pfeSüi--- -3-AuXifíaf COiitiole -ae-1DforrnaçOes .... ~·-·-·········::.:: FG-3
1 Auxiliar de Gabinete ....................................................... FG-4
çõesftomadas de contas do Senado Federal e seus órgãos supervisionados a serem encaminhados, anualmente, aO Ttibunal de Contas da União, manifestando-se, inclusive, quanto
à avaliação dos resultados da gestão sobre os aspectos de
Art. 29 Ficam incluídos após o artigo 47 do Regulaeficíência e eficácia;
- mento Administrativo do Senado Federal os seguint(;:$__arti_gos,
Parágrafo único. São órgãos da Secretaria de Controle
renumerando-se os _demais:
Interno:
.
Art. À Seção de Auditoria Contábil compete: acompaI - Gabinete;
_nhar e avaliar os processos de tomada de contas dos ordenaII -Seção de Administração;
_dores de despesas e demais responsáveis por dinheiro, bens
III- Seção de Auditoria Contábil;
e outros valores públicos; realizar auditoria contábil nos proceIV- Seção de Auditoria de Programas;
dimentos expostos pela contabilidade analítica e na obserV- Seção de Auditoria de Contratos;
vância dos limites e diretrizes estabelecidos por legislação esVI- Seção de Auditoria de Recursos Humanos;
pecífica, compreendendo, entre outros, os seguiiltes 3specf0s:
exame da prestação ou tomada de contas; exame da documenArt. 46. Ao Gabinete da Secretaria de Controle Intertação instrutiva ou COmprobatória dos atos e fatos contábeiS/
no compete providenciar sobre o expediente, as audiências
e a representação do seu titular; executar as tarefas de suporte
administrativos; análise das demonstrações finariceiras e notas
administrativo- Vinculados à competência do órgão; auxiliar
explicativas; veiificação da eficiéncia dos sistemas de controle
o seu titular no desempenho de suas atividades, e executar
administrativo e contábil; executar outras tarefas correlatas.
outras tarefas correlatas.
___ ArL À Seção de Auditoria de Programas compete: efetuar o acompanhamento físico e financeiro dos programas
Art. 47. À Seção de Administração compete receber,
de trabalho e do orçamento; identificar resultados segundo
controlar e distribuir o material e o expediente da Secretaria
projetes ou atividades; avaliar a adequada propriedade do
de Controle Interno; executar os traBalhos datilográficos e
produto parcial ou final obtido, em face da especificação deterde reprografia; organizar a consolidação dos dados estatísticos;
minada; avaliar resultados alcançados pelos administradores;
proceder ao controle interno do pessoal da Secretariade Confiscalizar a fluidez da realização da receita e da despesa; e
trole Interno; encaminhar informações ao Sísteina de Procesexecutar outras tarefas corte latas.
samento de Dados, de acordo com os manuais de procedimento pertinentes, e executar outras tarefas correlatas.
Art. À Seção de Auditoria de Contratos compete: exerArt. 286. Ao Diretor da Secretaria de Controle Interno
cer o acompanhamento e a fiscalização dos contratos técnicos
incumbe prestar assistência na área de sua especialidade à
especíalizados celebrados no âmbito do Senado Federal e órComiSsão Diretorae às Uilidãdes do Senado Fi::de."iãl, inclusive,
gãos_ ~~pervisión~dos; exercer o ac_c;>mpanhamento e a fiscaliaos órgãos· supervisionados; dirigir, em grau Superior, as atrização dos contratos celebrados no âmbito do Senado Federal
buições de competência da Secretaria de Controle Interno;
e dos órgãos supervisionados, com o objetivo de garãritir maorientar a pré-qualificação e seleção dos servidores do órgão;
nutenção das instalações e equipamentos sob forma de serviços
soliCitar ao Primeiro Secretário a designação ou dispensa de
e/ou fornecimento; fiscalizar a execução de convênios e outros
servidores do exercício de fUnção gratificada e ao Diretor:acordos bilaterais; e executar outras tarefas correlatas.
Geral a lotação nos serviços da Secretaria de Controle Interno,
Art. À Seção de Auditoria de Recursos Humanos comde servidores de sua escolha; observar e fazer observar, no
pete: verificar a exatidão, a legalidade e suficiência dos atos
âmbito da Secretaria de Controle Interno, as determinações
administrativos de admissão de pessoal e/ou desligamento e
da Comissão Ditetora, do Presidente e do Primeiro Secretário;
dos atos de concessão de aposentadoria e pensão do Senado
decidir sobre problemas administrativos dos_ servidores imeFederal e órgãos supervisionados, emitir parecer sucinto e
diatamente subordinados; impor penalidades nos limites esta-_ conclusivo sobre a legalidade desses atos, remetendo-os à
belecidos_ neste Regulamento; e desempenhar outras ativida- apreciação do Tribunal de Contas da União; e executar outras
des peculiares ao cargo, de iniciativa própria--Ou___de ordem
tarefas correlatas~
superior.
Art. 39 Ficam criadas as seguintes funções gratificadas:
Art. 298. Aos AsSistentes de Controle Interno incumbe
auxiliar o titular do órgão, na área de sua especialidade; prestar
····-----·- FG-2
assistência no exame de prestação de contas dos respectivos 4 Cbefe de Seçllo ............
10 Assistente de Controle Interno ......,.........- - - - .FG-3
órgãos; auxiliar nas fiscalizações e inspeções fin~nceiras; e
2 Auxiliar de Controle de Informações ............- - - FG-3
desempenhar outras atividades peculiares à função.
Art. 354. A i'lotneaç·ão para os cargos de provimento
Art. 49 Ficam extintas a-s Seguintes funções gratifiCãdas:
em comissão obedecerá às seguintes normas:

ae-
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Art. 5? O atual ~rgo de Auditor,, correspondente ao
Código SF-DAS-102.3 é transformado em cargo de dirctor,
Código SF-DAS-101.5.
Art. 6" Os itens I -e lll do Anexo II do Regulamento
Administrativo do Senado Federal, bem como a Tabela de
Distribuição das Funções Gnitificadas, Código 11.05.00, da
Secretaria de Controle Interno, passam a vigorar acrescidos
de 1 (um) cargo em comissão, de Diretor, Có_digo SFDAS-101.5, e com as seguintes funções gratificadaS-,- respectivamente;
N" de Funçfto Denominaçllo

11.05.00
1
5
1
10

:i
1

Sflnbolo

Secretaria de Controle Interno
~lstente

Técnico
Chefe de Seçao
Secretário de Gabinete
Assistente de Controle Interno
Auxiliar de Controle de Informaçao
Auxiliar de Gabinete

FG-1
FG'Z
FG-2
FG-3
FG-3
FG-4

-----------__;__~~-----__::..::___;___

Art. 7" A Subsecretaria de Administração de Pessoal
republicará o Regulamento Administrativo do Senado Federal, com as alterações nele introduzidas até a prese-nte data,
renumerando os ·artigos, seções e subseções modificadas.
Art. 89 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 99 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A crescente exigênçia administratiya para com os serviços
da Auditoria tem sido uma constante. Certamente não poderia
ser diferente, pois toda organização moderna tem na Auditoria
o ponto de apoio administrativo para exercer ~a seu controle
geral, a orientação e a fiscaliZação necessários ao bom andamento dos trabalhos.
A atual Constituição Federal na Seção IX - Da Fiscalização Contábil, financeira e Orçamentária, ao conferir certas
atribuições ao Sístema de Controle InternO, determinou que
os seus responsáveis, ao tomarem ~nhecimento de qU3lquer
irregularidade ou ilegalidade, dela 9arão ciêociá ao Tribunal
de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.
No Senado Federal, a Auditoria -aos poucos vem -ocupandO
o seu espaço, razão pela qual a demanda de serviços tem
aumentado anualmente.
Diante das demandas de trabalho atuais, faz-se necesSária
uma revisão organizacional da Auditoria, viSando adequar
a estrutura, as rotinás operacionaiS e distribuiÇão dás recursos
humanos imprescindíveis ao pleno desempenho de suas ativi:
dades.
Cabe destacar, ainda, que, recentemente, o Tribunal' de
Contas da União baixou duas resoluções, por cópia -ãnexa. ·
a saber:
- a de n 9 255, de 26-9-91; dispondo sobre a apreciação
pelo TCU, para fins de registro, da legalidade dos A tos de
admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias, reforma e pensões, exigíndo do Controle Interno a verificação
de todos estes atos, inclusive, quanto ao desligarnento_de_pessoal e remetê~los à' apreciação-daquela Corte de Contas;
- a de n' 256, de 19-11-91, dispondo sobre o exercício
da fiscalização operacion-al e dando outras providências, onde
se constata a exigência -para que o Controle Interno inclua
nos relatórios, pareceres e certificadoS de auditoria sobre ã.s
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prestações e/ou tomadas de contas que são encaminhadas
àquele Tribunal, anualmente, para exame e julgamento, manifestação sobre a avaliaçã_o dos res!!ltados da gestão qUanto
aos aspectos de-eficiência e eficácia, além de outras exigências
na área da auditoria de programas, que requer grande esforço
e conhecim~ntos técnicos por parte do Controle Interno.
Finalmente, queremos deixar registrada a nossa preocu~
paçáo em procurar adequar ao Senado Federal as técnicas
modernas de desenvolvimento e aperfeiçoamento do sistema
de Controle Interno, o que, sem dúvida alguma, só traz bene_________ _
fícios à Casa.
Senado Federal, 16 de dezembro de J99:t -Mauro Renevides - Çal"los De'carli - Dirceu Carneiro - Rach_id Salda~
nha Derzi - Beni Veras.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto
que vem de ser lido aguardará sobre a mesa o recebimento
de emendas, tendo prazo 5 sessões ordinárias, nos termos
do Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi- dência recebeu a Mensagem n' 444, de 1992 (n' 907192, na
origem), de 15 do corrente, pela qual o Senhor Presidente
da República comunica que autorizou o envio de vinte observadores militares a Moçambique a fim de participarem, a
pedido do Secretário-Geral das Nações Unidas, do processo
para a criação de condições propícias ao desenvolvimento
de operação de paz naquele País.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência recebeu a Mensagem n' 445, de 1992 (n' 910192,
na origem), de 15 do corrente, pela qual o Senhor Pi"esiàente
da República solicita, nos termos do art. 52, inc_isos V e VII,
_da Constituição Federal, sejam excetuados do disposto no
art. 4", parágrafo único. da Resolução no 7/92, bem como
no art. 4'", IV, e seus§§ 1~ e 2'-' da Resolução n~ 82190, ambas
do_ Senado Federal, os contratos a serem celebrados pela
União Federal junto a Governos de países credores e suas
agências de crédito,
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Económicos.
..O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presipede aos Srs. Senadores que venham imediatamente
ao plenário, porque durante esta sessão serão apreciadas indicações de embaixadores e de ministros de Tribunais Superiores. Trata-se de um apelo da Presidência a todos os Srs. Sena~
dores que se encontr_am em s_eus gabinetes ou em outras dependências do Senado Federal.
No momento estão no plenário apenas 29 Srs. Senadores,
segurido informa a Secretaria~Geral da Mesa, mas há necessi-:
dade da \.'res_ença de pelo menos 41 Srs. Senadores.
dêJlci~

. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência esclarece ao Plenário que o expediente a ser lido agora
trata de matéria da competência do Congresso Nacional, para
definir a remuneração de ministros de Estado e dos Srs. Presidente e Vice-Presídente da República.
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. t~ Secretário.
É lido o seguinte
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 90, DE 1992
Fixa, DOS termos do disposto DO art. 49, Vffi, da

Constituição Federal, para o exercício financeiro de
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1993, a remuneração do Presidente e do Vice-Presidente
da República e dos Ministros de Estado.
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Faltam apenas cinco Senadores para garantir o quorum
indispensável ao exame dessa matéria.
Três votações serão realízid~s hoje.
Os Srs. Senadores devem tomar assento nas suas respectivas bancadas, pois, dentro de instantes, procederemos à vota-

O Congresso Nacional decreta:
_
Art. 1~ A remuneração dos Ministros de Esntdo, a que
se refere o art. 49, inciso_ VIII, da Constituição Federal_, preção.
vista para o exercício financeiro âe-1993~ terá valõr- mensal
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se à
correspondente à remuneração percebida no mês de dezembro
de 1992, reajustada nas mesmas datas e Pelos meSm-mi íncliCes
ORDEM DO DIA
concedidos aos servidores públicos federais, a título de anteci- Item I
pação ou adiantamento salarial.
Vot~ção, em turno único, do Parecer o<.> 446, de 1992,
Art. 29 O valor da remuneração fixado de acordo com
da Comtssão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a
o art. l"correspondcrá, sempre, a noventa por cento do valor
Mensagem no 368, de 1992 (n' 730/92, na origem), de 2() de
da remuneração devida ao Presidente da República e cem
nove_rnbro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
porcento do valor da devida ao V ice~ Presidente da República.
da República submete à deliberação do Senado a eSColh-a
Art. 3o Da remuneração devida ao Presidente da Replí~
do Doutor JOSÉ ANSELMO DE FIGUEIREDO SANTIAblica e ao Vicc-Presidente da República, urna terça parte será
GO, Juiz do Tribunal Regional Federal da 1~ Região, com
paga a título de ajuda de custo, em substituiÇâô-àS despesas
de alimentação nos Palácios Presidenciais, facUltado ao benefi- --sede em Brasília-DF, para exercer· o- cargo· de Ministro do
"Superior Tribunal de Justiça, na vaga reservada a juízes dos
ciário o direito de opção pela mesma vantagem.
Art. 49 Nas viagens oficiaiS ao exteiióf~o-Pr6s1deiite -Tribunais Regionais Federais, decorrente do falecimento do
Ministro Geraldo Barreto Sobral.
da República, o Vice_-Presidente da República e os Ministros
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa)
de Estado farão jus, optativamente, a diárias de--v-ãlOf--Cofies~
Todos os Srs. Senadores já votaram?
pondente a um trigésimo da respectiva remuneração, fixada
de acordo com os arts. 1.,., e 2~', ou ao pagamento das despesas
(Procede-se à votação.)
de hospedagem e alimentação.
Art. s~ Este decreto legislativo entra em vigor na data
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
de sua publicação, com efeitos fin-anceiros a partir de lo de
Alfonso Camargo
janeiro de 1993,
Alfredo Campos
Justificação
Almir Gabriel
Álvaro Pacheco
Em obediência ao dispositivo constitucional que deterAmir
Lando
mina ao Congresso Naclõnãl, a cada exercício financeiro, a
Antonio Mariz
fixação da remuneração do Presidente e do Vice-Presidente
Aureo Mello
da República e dos Ministros de Estado, observado o que
Bello
Parga
dispõem aos arts. 150; II; 153, III e § 2',-1, a proposição
Carlos Patrocínio
corrige a atual remuneração, ajustando-a pelos mesmos índiChagas Rodrigues
ces cometidos aos fundonáríOs públicos da União. Dispõe,
Cid Saboia de Carvalho
secundariamente, guardando relação díreta com a remuneDario Pereira
ração, sobre despesas de alimentação nos Palácios Presiden~
Dirceu Cãrneiro
ciais, facultado ao beneficiáriO o direito de opção pela mesma
Divaldo Suruagy
vantagem, e quanto à recepção optativa de díárias relacioEduardo Suplicy
nadas com pagamento de despesas de hospedagem e alimenEsperidião Amin
tação em viagens oficiais ao exterior. -------- -- -- -- --- Garibaldi Alves Filho
Sala das Sessões, lS_de dezembro _de 1992.Mauro ReneHenrique Almeida
vides - Dirceu Carneiro - Rachid Saldanh-a Derzi - Beni
Humberto Lucena
V eras.
Hydekel Freitas
Jarbas Passarinho
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ O projeto
João Franca
lido será encaminhado à Comissão de ConstitU_içâO-, "1 uStiÇa
Josaphat Marinho
e Cidadania.
José Richa
A Presidência volta a apelar a todos os Srs. Senadores
José Sarney
para que venham ao plenário, pedindo aos Chefes de GabiJúlio Campos
netes que avisem os respectivos Senadores~ entregues aos afaJ únia Marise
zeres parlamentares no Gabinete, que venham irile-diatam-ente
Jutahy Magalhães
ao plenário.
Lavoisier Maia
Neste instante, a secretari3-Ge-raf -da Mesa constata a
Levy Dias
presença de apenas 29 Srs. Senadores; há necessidade_ da
Lourival Baptista
presença de pelo menos 41 Srs. Senadores em plenário.
Lucídio Portella
A Presidência pede aos Srs. Senadores que se encontram
Magno Bacelar
na Comissão de Orçamento que deixem, por alguns instantes,
Marco Maciel
os seus trabalhos e venham ao plenário, a fim de garantir
Mário Covas
quorum à apreciação de autoridades: Embaixador e Ministro
Nabor Júnior
~ Tribunal Superior.
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Nelson Carneiro
Ney Maranhão

José Paulo Biso!
Ronan TitO
Saldanha Derzi
Teotónio Vilela Filho
Wilson Martins
O SR- PRESIDENTE.(Mauro Benevides) - Votaram
SIM 43 Srs. Senadores.
Total de votos:43
Aprovada a indicação, farer a comunicação ao Senhor
Presidente da República.

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se agora à apreciação das indicações para o preenchimento da vaga
decorrente do falecimento do ex-Senador Severo Gomes, no
Conselho da República.
A Presidência comunica aos Srs. Senadores que será processada, agora, a chamada nominal. Uma das indicações para
compor o Conselho da República é do Sr. André Franco

Dezembro de 1992

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) a palavra a V. Ex~_

Concedo

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Pela ordem_
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, a Mesa Diretora
decidiu que o suplente não assumiria em caso de vacância.
Mas vamos supor que alguns membros do Plenário não concordem com essa decisão; não caberia a decisão à Comissão
de Constituição, _Justiça e Cidadania, no caso? Essa votação
poderia ser adiada, para que a Comissão de ConstituiçãO,
Justiça e Cidadania dissesse se o suplente substitui no caso
de impedimento e vacância ou se só substitui no caso de impedimento?
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi-dência esclarece ao nobre Senador Alfredo Campos que, em
relação a essa indicaçào, houve a precaução de se elaborar
uma lista tríplice com dois outros nomes.
O SR: ALFREDO CAMPOS - Mas, Sr. Presidente, eu
insisto: é o suplente que está sendO prejudicado; não é dando
ao Plenário a condição de votar, também, em mais outros
_dois nomes que vamos sanar a i"rijtisHça~--Quem ~stá sendo
prejudicado são os dois suplentes que foram eleitos para o
Conselho da República. Eu gostaria que V. Ex~ pedisse a
aUdiência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O Sr. Chagas Rodrigues - Sr. Presidente, peço a palavra
para contraditar.

-- -Montoro.
0 ex-Governador de São Paulo, Franco Montara, foi
indicado praticamente pela unanimidade dos Srs. Senadores
para compor essa vaga:, levando em conta a sua folha de
serviços prestados a São Paulo e, sobretudo, ao País, atuando
nesta Casa como representante do bravo povo bandeirante.
A chamada será realizada pelo Sr. 1o Secretáríci. O SenaR
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
dor chamado deve comparecer ao posto avulso e colocar a
a
palavra
ao nobre Senador.
cédula na urna.
A Presidência comunica a:os Srs. Senadores que as cédulas
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI. Para contrajá estão sobre a mesa.
_
ditar. Sem ievisão do orãdor.)- Sr. Presidente,_Srs-.-Senadores,
Comunico aos Srs~ Sena:aores que vai haver uma outra
não tenho elementos para afirmar se o suplente, na hipótese,
votação de embaixador, em sessão secreta, logo após esta
deve ou não assumir. Eu perguntaria se o Regimento não
votação.
__
_
prevê a hipótese.
A Presidência vai proceder à chamada nominal por ordem
O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, peço a palavra
alfabética dos Estados da Federação.
pela ordem.
O Sr. CarloS PatrõCínio- Sr. Presidente, peço a palavra
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presipela ordem.
dência vai respOnder à indagação dõ nobre Senador Alfredo
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo --Campos e o faz lendo, porque é muito lúcido, muito translúR
a palavra a V. Ex•
cido o texto da Lei n" 8.041:
O SR_ CARLOS PATROCÍNIO (PFL __:_TO. Pelaordem.
"Nos impedimentos, por motivo de doença ou auR
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, eu gostaria apenas
sência do País, dos membros referidos nos inciSos II
de fazer uma consulta, pois não con~eço suficientemente o
e VI de-ste artigo - que sãO os eleitos pelo Senado
regulamento. O Senador Severo Gomes, ao falecer, deixou
Federal, pela Câmara dos Deputados e os dois nomeaum suplente. Esse suplente não assumiria automaticamente
dos pelo Presidente da República-, serão convocados
a vaga deixada pelo eminente Senador?
os que estiverem no exercício dos respectivos cargos
ou funções."
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- No entendiSó, portanto, no caso de doença ou ausência do
mento da Mesa, nobre Senador Carlos PatroCínío, o sii:Plente
País.
·
assumiria nas atisênCíaS everitu"ais e não na· vacância. ·
"Os membros referidos no inciso VII deste artiR
O SR- CARLOS PATROCÍNIO_:_ Muito obrigado, Sr.
go", - são exatamente os do Senado -terão suplenPresidente.
tes, com eles justamente nomeados ou eleitos, os quais
serão convocados nas situações previstas no parágrafo
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presianterior" ~_ou seja, doença ou ausência do País.
dência esclarece que existem três candidatos à vaga para- o
São as duas faculdades previstas na Lei n9 8.041.
Conselho da República em uma lista tríplice. A Presidência,
por um lapso, só mencionou o exRGovernador Franco Montara, porque foi o mais referido pelos Srs. Senadores, mas
Posso informar aos nobres Senadores Alfredo Campos
as cédulas com as outras duas indicações se acham sobre a e Carlos Patrocínio que, quando me foi apresentada essa dúvimesa.
da há cerca de 20 dias- ouvi a Assessoria da Casa, evidenteR
mente douta, o que não ocorre com a Presidência e que supre
O Sr. Alfredo Campos - Sr. Presidente, peço a palavra
as suas deficiências de hermeneuta bissexto no exame, exatapela ordem.
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mente buscando apoin na Assessoria da Casa --. essa é a
explicação que me foi transrilltida. Daí por que submeti esta
matéria ao exame do Plenário.
Ouço o nobre Senador J arbas Passarinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS~ PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, pedi a palavra
pela ordem, não só para formular questão de ordem. Mas
a mim me parece que é riniito claro que o que está defiilido
na Lei: é uma previsão apenas de uma inexistênc13-te-mporária
de condições para que o titular exerça as suas funções.
Imagine V. Exa se, por exemplo, o V ice-Presidente da
República, diante da morte do PreSidente da República, não
pudesse assumir a Presidência, porque lá est~ria no impedimento. Então, teríamos· que votarem um presidente da República sem que o vice-presidente assumisse.
É claro que a lei, no meu casO, parece-me falha, no
momento em que apenas caracteriza esses dois casos: de ausência ou de doença.
Em relação ao que destacaram os Senadores Alfredo
CampoS e Carlos Patrocínio, pCsa-me-rhuito- estar nesta -p-OSição no momento, para dar a algum maledicente a Impressão
de que não estou querendo votar o nome do ilustre ex-Governador, ex-Senador e nosso colega aqui na Casa, Aildré Franco
Montoro. Ele tem todos os títulos para sê-lo. Mas a mim
me parece que a colocação feita pelo Senador_ de Minas Gerais
é irreparável. Ora, o suplente foi eleito como suplente para
substituir, evidentemente, o titular. Se a lei só prevê caso
de doença e ausência do território nacional, é evidente que
na vacância global isso se aplicaria. A lei não prevê que,
em caso de vacância, tem-se que eleger um novo titular. Sem
querer discrepar da decisão da Mesa- e a ela evidentemente
eu me dobro - penso que a interpretação deste caso está
restritiva em relação ao direito do suplente - e vejam que
se trata de um suplente da maior _categoria, o professor Mata
Machado, que foi suplente aqui. Neste caso, não merece ser
guindado à titularidade por que razão? Porque o Senado entendeu que ele não deveria ser o titular. Mas V. Ex• se precatou
em relação às consultas que fez.
Entel)do que, nesse caso, a legislação nos leva à posição
constrangedora de _ter de prejudicar o suplente para fazer
uma nova votação de titular.

O Sr. Mário Covas - Sr. Presidente,_peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides).- Com. a palavra o nobre Senador Mário Covas.
O SR. MÁRIO COVASWSDB- SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) Sr. Presidente, a ConstitUiÇão Federal,
em seu art. 89, dispõe o seguinte:
·
"Art. 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente, e dele participam:
I - o Vice-Presidente da República;
II - o Presidente da Câmara dos Deputados;
III - o Presidente do Senado Federal;
IV -os líderes da maioria e da minoria na Câmara
dos Deputados;
V - o Ministro da Justiça;
VI -- seis cidadãos brasileiros natos, com mais
de trinta e dnCõ -áhos de idade, sendo dois nomeados
pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado_
Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados,
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todos com mandato de três anos, vedada a recondução."
A ConstituiÇão Federal não fala em suplente; determina
que seja eleito apenaS -o títular.- A lei estabeleceu que se-deveria eleger também um suplente, que, evidentemente, não
poderia substituir sempre o títular, por uma única razão: a
Constituição só fala no titular; portanto. não era possível que
a lei _pete~inasse alguéll! que substituísse o titular que não
fosse o titular eleito segundo a Constituição.
O que a Lei n~ 8.041 determinou então? Criou suplentes
com características _específicas. Repete no art. 3~_:aquilo qUe
está escrito no dispositivo da Constituição sobre o Conselho
da República.
Dispõe o § 1~ da citada Lei:
~'§ 1~ . Nos impedimentos," por motivo de doença
ou ausência do País, dos membros referidos nos incisos
II a VI deste artigo, serão convocados os que estiverem
no exercício dos respectivos cargOs ou fUnções.
·
§ 2~ -- Os meml:JroS ieferidós no -inciso VII deste
artigo terão suplentes, com eles justamente nomeados
ou eleitos, os quais serão convocados nas situações
previstas no parágrafo anterior".
Parece lógico~ Sr. Presidente. A lei determinou que se
-elegesse também o suplente e estabeleceu que esse suplente
era substituto eventual. Não podia ser diferente. Se a Constituição determina um titular e não fala em suplente, a lei
não poderia dizer que um suplente é o substituto permanente
daquele titular; poderia dizer que é o substituto eventUal nas
características que a lei contempla, mas não poderia transformá-lo, tendo em vista o balizamento dado pela ConstituiÇãoc,
nilín Substituto permanente, porque tudo se passa como se
estivesse nomeando outra pessoa, desconhecendo a baliza que
a Const1tuíçãó oferece.
·
-De forma. Sr. Presidente, que me pare-ce razoável seja
feito este entendimento. Não estou com isso__ dizendo que
não se deva ouvir a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. _Mas, tendo em vista que aqui foram expressas várias
opiniões, parece-me que a opinião que emito tem base na
letra tlara da lei. A lei siinplesmente define que a suplência
substitui, num momento de doença ou na_ ausênciã do País.
Qual' a raiz disso? Há outros suplentes diferentes. É que a
Cons1)tuição não fala em suplentes, mas em titular; portanto.
não havia como a lei ímpOr uni titular que não fosse aquele
nascido da Constituição.
. . O Sr. Esperldião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a y. -~x~

Concedo

~ p_alavra

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente. em primeiro lugar,
desejo tornar muito claro que a minha observação não tem
nenhum conteúdo de natureza pessoal. Fui Governador contemporâneo do Governador Anaré FI:a.nco MontorQ_e tenho
Cbm S. Ex• relações as mais cordiais; mas entend('l que a
decisão de V. Ex•, ainda que ilustrada - primeiro, pelo seu
próprio tirocínio reconhecido por todos nós; s-egundo, pelo
-assessoramento que lhe é imediatamente oferecido e sempre
abalizado - , merece duas observações muito respeitosas de
mii:tba parte. Não tenho, aqui, em mãos a lei, mas sei que
a Câmara dos Deputados até elegeu mais do que um suplente
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reto seria esse. Toda vi~, _goStaria d~ s~r _ouvido neSta questão
de_ ordem que form!J-lO ~ V. Ex~
·o SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides) -Se V. Ex•
deseja que a Mesa anteceda e eXpresse o seu pensamento
pessoal a respeito do assunto, ela não se eximirá dessa responsabilidade diante do nobre Senador e diante da Casa. Nesta
A Mesa do Senado tem tido o cuidado de, -sempre que
cadeira, devo ter sempre a coragem de _transmitir aquilo que
uma matéria envolve as duas Casas, proCürar estabelecer,
penso, mesmo que as questões suscitadas, corno é o caso
como a prudência.detcrmina, um procedimento que-seja con~ · dessa, sejam de fácil exegese.
sentâneo em ambas as Casas.
Diante da questão de ordem~ eu ati poderia aiguffientar
Por essa razão; para evitar pura e siinr}lesmente urnadecisão que daqui a pouco possa ·se mostrar, se não precipi- - com V. Ex~ que esta Mesa é integrada por um presidente,
dois Vice-Presidentes, quatro Secretários e alguns Suplentes.
tada, pelo menos antecipada em relação a uma deliberação
Ocorrendo a vacância na Mesa - como ocoi'reu e- pddeiá
da Câmara dos Deputados sobre situação semelhante, indago
ocorrer- do Primeiro, do Segundo e do Terceiro SecretáriOs,
se não seria o casot até pelo õúõ:tero de manlfcstaÇO-es que
o
Suplente assume nos seus impedimentos. E a Mesa terá
já ocorreram e_ pelo número de microfones_ que estão levanque convocar em 30 dias sessão para eleger o_titular daquele
tados por Senadores que desejam discutir a matéria, se não
cargo. Temos quatro Suplentes que ocupam o cargo eventual- _
seria prudente - e o Presidente da nossa Ca-sa é u·m- homem
mente. Pretendeu-se, portanto, aplicar, na espécie, essa mesprudente, por isso nos dá confí3nça a sua direção- consultar
-·-ma norma que prevalece na composição, na vacância da Mesa
a Comissão de Constituição; 1ustiça e Cidadania, cujo titUlar
do Senado Federal. E explico mais a V. Ex~: es~amos com
há de ser, como sempre, ágil e justo na condução destaquesa
P Vice-Presidência vaga. A M_esa deveria tyr convocado,
tão.
em 30 dias, sessão para que o Senado dã. República votasse
O Sr. Aureo Mello --Sr. Presidente, peço a palavra pela
o 19 Vice-Presidente. Existem quatro Suplentes que têm substiordem.
tuído - e muito bem - o Vice-Presidente, Porém, diante
da proximidade _do termo da sessão legislativa, a Presidência
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
entendeu não fazer o provimento, mas garantir a substituição
a palavra ao nobre Senador.
pelos Suplentes. Foi isso que ditou a Presidência ·a adotãr
O SR. AUREO MELLO (PRN- AM. Pela ordem. Sem
esse posicionamento. E'a P-residêncía, em relação a essa Inaté_revisão do orador.) - Sr. Presidente, quer-me parecer que
ria ainda destaca:
não existe a menor dúvida de que 11:~0 h~_\l_er~ E~ra a !Vlesa ~ "§ 1" do art. 59:'.' No caso de vaga definitiva- eteiçiio
nenhum inconveniente cm submeter esta matéfTa à aOálise da Mesa-, o preenchimento far-se-á, dentro de cinco_dicis,
da ComiSsão de ConstfiuíÇâó;-JustiÇa e Cíciildãnia.
_
_ pela forma estabelecida no art. 60,_salvo se faltarem menos
Se a ConstituiÇãO estabelece que existeffi apenas Os~fltUfa de cento e vinte dias para o término do mandato da Mesa".
res, e a lei determina a existência-de suplentes, atribuindO-lhes
Como a ascensãO do Senador Alexandre Costa à condição
também a incumbência de, em caso de ~usêricia do PaíS ou de Ministro da Integração Regional oc9rreu exatame.nte esse
de enfermidade, substituírem os titulares, pãrece-me óbvio
interregno previsto no Regimento Interno. A Presidência se
que, se em caso de doença possam ser substituídos pelos sudispensou de fazer <=!__ preenchimento dess.e cargo, e os suplentes
plentes, muito maiS ãÍiida em caso de morte.
que o substituení"ãpenas se renovam na substituição.
Se o suplente substitui em caso d~ doença, não há a
Portaíito, era essa a explicação que sentia do meu dever
menor dúvida de que, em caso de falecimento, a Substituiç_ão, -.--transmitir neste _instante ao Plenário da Casa.
salvo a juizo dos doutos, tem que ser feita -pelo respeCtivo
O Sr. Ronan Tito- Sr. -PreSidef!te, peço' a palavra pela
suplente, Essa é a norma,- é ·a ~tradiçãO -·em todas -âs Cásas
onde existe a suplência, inclusive nesta. Em caso de" f3feCi- -ordem._
mento, assumem cronologicamente os suplentes.
-O SR. PRESIDENTE (MauroBenevides)-Comapalavra o nobre Senador Ronan Tito,. Sr. Presidente, seria ideal mesmo que V. Ex~ submetesse
a matéria- abrindo mão, assim, de urna decisão que podia
O SR. RONAN TITO (PMDR- MG.~Pela ordem. Sem
parecer apenas da Mesa - à cqnsulta da douta Comissão
rf?visão do orador.)- Sr. Presidente, V. Ex~_ argumenta sobre
de Justiça. Se o-suplente assume cm caso de doença;· o mesqm , a questão da eleição dos membros da Mesa. Permita-me argudeve ocorrer em caso de faleCimento.· Muito obrigado.
mentar em outro sentido.
O Vice-Presidente da República é o suplente do PresiO Sr. Cãrfo-s Patrocínio- Sr. Presidente, peço a palavra
dente da República; o suplente do Senador, sendo suplente,
para urna questão de ordem.
ambos assumem na vacância.
--O SR- PRESIDENTE (Mauro Bcnevides)- Com a pala_
Cõm reJ~ção ~o _Sen.ador _Ale.x~n9I~- Costa~_ que é o 1~
vra o nobre Senador Carlos PatrocíniO.
Yi<:e-Pres!den~e, _V. Ex~ dis~~- gue .h..á _\l~ __prazq para suprir_
O.SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL -TO. Para 'uma ·a ausência -do Senador Alexandre Costa. Vamos admitirquestão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, no caso, não tenho a mínima intenção de Sugerir e nem mesmo
de desejar que isso aconteça - que se s_ubstitua o Senador
no caso da eleição de novo membro do Conselho da República,
Alexandre Costa. Se S. Ex•_ deixar o Ministério da Integração
seria também eleito o seu suplente, porque, se isso ocorresse,
R~giona! e _voltar ao Senad() Federal, ainda dent~o deste manestaríamos expurgando aquele suplente que já existe. A lei
cia_to, como fica o Senador Alexandre Costa? S. EX" perde
prevê a eleição do membro titular com o respectivo suplente.
o cargo para o qual foi eleito para um mandato dete~itiado?
A meu ver, pelas idéias expendídas na audiência da CoNo'presente caso, estamos tratando de situações diferentes:
missão de ConstituiÇão, Justiça e Cida4an_ia, o caminho corpara substituir o titular, e o fez em consonância com a lei,
até porque isso não foi conteStado por ninguém. H~-. __ portanto,
uma suplênCia plural.
A minha segunda observação é a seguinte: qual será a·
critério que a Câmafã dos Deputados usará em circunstâÕ.cia
idêntica?
~
-

o

-"{'-~-
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uma é vacância pela inorte e a outra

e- VacànCiá por aSsuMir-

outro cargo conelato.
_ :
Dentre os exemplos, a meu ver, mais gtitanfes-; principalmente para o Senado Federal, o caso relevante é o da vacância
de cargo de Senador por morte e o suplente assume imediatamente e, também, por analogia, do Presidente e do Vice-Presidente, sem convocar eleições.
O tema é i::o-ntroY-eiSo. SeCundarizo_ todos aqueles que
pediram a oitiva da Comissão de Constituição; Justiça e Cidadania para esclarecer este assunto.
O Sr. Cid Sabóla de Carvalho -$r. !'residente, pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concedo
a palavra a V. Ex•
O SR. CID SAJIÓIADE CARVALHO (PMDB- CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Gostaria de trazer
uma argumentação a V: Ei'!' um tanto cfu3.ntõ diferente de
tudo o que foi falado.
QUerõ _lembrar a V. EX!. qUe õ caso n-a Mesa do Senado
Federal é equacionado regimentalmente; é um regra.:. portanto, interna e equacionada para formar o coStuine da Casa.
Os ·suplentes da Mesa do Senado Federal são suplentes
da Mesa, não determinadamente dos cargos. Isso para evitar
que a Mesa pare em alguma circunstância. Portanto, o exemplo da Mesa do Senado Federal não serve para o caso do
Conselho da República: Entendo que o caso- do Conselho
da República merece uma outra consideração.
Vejamos que, como argumentou o Senador Mário Covas,
o Conselho da República· foi resolvido, na_sua constituição,
de acordo com a Carta Federal: constitui-se de tal modo -o
Corir:relhO da República. Sàá TitUlares e disse quem os são~
A lei veio e previu os suplentes. Disso:tirarriOs um-a Conclusão. É preciso que o_ Senado Federal analise essa· Circunstância, porque é iinportã:nte. O SUplente é legal e não é inCOnstitucional, porque a lei Dão é ínOOriStitU:ctonal.
Não se arg_üiu a inconstíhicionalidade dessa I~i; logo; o
suplente do Membro titular do Conselho da República é legal
'e não inconstitUCional; pelo contráriO; eCoilstífuCiOOal, porque
a lei que regulamentou a-·matéría riãõ e·xcedeu a: Constituição,
-e não há questões quanto a isso.
Logo, tira-se -a seguinte dedução_: a suplência é legal,
e não ilegal. Pode não ter sido "criada na Consti~uição, mas·
é legal. Como a lef nãO--fere a ColiStitu1çã6; ··a~Suplência é
também constitucional.
Essa lei não traz a mecâriica para a sllbstituiç~o em caso
de morte. Nesse caso~ ·o- que se faz? De acordo com a hermenêutica do Direito, de acordo com Carlos Maximiliano e todos
os grandes hermeneutas, vai-se as-leis siinilare~, e não_há
regimentos, porque um regimento interrio não-:se· ilustra para
resolver caso de lei que é para todo o País.
A lei tem caracterfstícas- ullívefs:ils-, ·caraaerística~ qUe __
,
pressupõem o pleno conhe;eimento: Ela é aplicada em todo
o País; n~o se discute quanto à sua amplitude: é todo o Território Nacional. EntãO, V. Ex~ teria que buscar, para a solução
do problema, similar numa legislação idêntica, em casos assemelhados: a constituição de outros conselhos, a constituição
de colegiados eletivos, conselho de contribuintes, tribunais;
- uma siniilitude que não vá à. um regimentO- iilteriió-.
Porém, se o suplente existe e vaga o cargo, o nonnal
é que ele assuma. Assim como não há uma regra dizendo
que ele não p..ode se efetivar, também não há uma regra dizendo que ele deve ser afastado. Então, ele chega ao cargo.
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Essa eleição· está o"Correndo no momento em que Matta Maestá no cargo, porque é suplente do sau~
doso_ Senador Severo Gomes. _QUalquer votação aqui tem- õ:
caráter de afastamento, tem o caráter cassatório dessa condição. Acho essa eleição perigosa.
Mas eu teria uma sugestão para V. Ex', tendo em vista
-a celeridade dos trabalhos. Aqui está presente o Senador Nelson Carneiro. Presidente da Comissão de Constituição, Justíça
e Cidadania. Assim sendo, V. Ex~ remeteria a matéria à rere:.
rida ComíSsão e, imediatamente, o seu Presidente designaria
relator ou S. EJc.' relataria essa matéria incontinentí, p·ara esclarecermos tudo isso e faú:rlnos ou não essa votação. Apenas
não acho salutar a comparação de regimento interno, urna
regra de natureza interna, interna corporis, com urna lei. Isso
não me parece interessante, mesmo porque o· regiinento, por
ser regra iilternã, ê rirãis--detalhista, menos universal, é quase
de regra mais íntima de uma ·cãsa e não pode nunca -serVir
de parâmetro para interpretação da lei propriamente dita,
de uma lei de _caráter ordinário.
Assim, sugiro, para não resultar numa violência contra
rioSso ex-companheiro Matta Machado, que V. Ex• determine
a ouvida imediata da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, já que há Membros suficientes e o Presidente da
COmissão está p"resente. Desse modo, resolveríimos is.so ime·diatamente. V. Ex~ decidiria se ac3tai-ia ou não -ó parecer
da Comissão.
- o-'-- ·- -·Era esta a minha sugestão.

-chado~ logi~mente,

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Senador Cid Sabóía_de_ __C_arv.alh_o, ou:vLatentamente__ a_ intervellÇ_ãó_
~e V. Ex~, sempre lúcida __e com a rara felicidade de haver
traildo à cõhç3.o o próprio Presidente da ComisSão de Consti.tuição, Justiça e Cidadania, que:~ mesmo instã.do por mim
agora para unipessoalrnente manifestar-se, não se negará cer-.tamente a fazê-lo.
Concedo a palavra ao nobre Presidente da _Comissão de
_0 _CQn~tituiÇãÕ,JU$tiça _e_ Cidaçlani_a 1_ ~ellador ti[~l~on Carneir<?(Palmas.) ~
·~O SR. NEÜlÓNCARNEIRO{PMDB- RL Pxonuncia
6 seguintedjscurso. Sem revisá@_ do _orador.) -:- Sr~ Presidente

.-.:iião sOu ã- ConliSSão. A ComíSSãó. de CoriStitúíÇ3o, JustiÇa
e Cidadania é um çolegiado._ E todaS as deliberações 3té hoje
tê_m sido tomadas, naquele colegiado. pela maioria pres~nte!
já que, nos dois anos do meu rp.andato, vez alguma se votou
na referida Comissão sem que estiVesse presente O rríínimo
de doze Senadores. Tive o cuidado, Sr. Presidente. de nunca
,votar nenhum projeto, exatamente para que to_dos os Sena"dores tivessem a liberdade de opinar.
-Assim, peço a V. Ex• o prazo de 48 horas para realizar,
amanhã talvez, urna sessão da Comissão que dará o resultado
·pa-rª esclarecitllento do PlenáriO. DeSignarei, -de prOnto,- para
relator um Membro da Comissão que não tenha participado
do debate e cujo pensamento eu não_ conheça._ Vejo aqui
o Senador Wilson Martins, que não opinou; portanto, igiloramos seu ponto de vista. Assini, convocaría a ·comissão para
amanhã, às 10 horas, realizarmos uma reunião para votarmo-s
a matéría~ cujo r~sultadO, amanhã mesmo, o Plenário desta
_
Casa tomará conhecimento.
Se é asSim, seria a CoiDísSão uma "deliberação__ da Comissão.
O SR. AMIR LANDO- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Amir Lando.
O SR. AMIR LANDO (PMDB :.:_CRO. Pela oréieni. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores=, taffibém
comungo com a maioria das d-úvidaS_-aqurSusdta_~as. porque
a mim toca um pontoTmportiiitc. O Coiisi:lheiro d3 República
é eleito para um mandato que tem duração certa. Durante
esse tempo, o suplente substituí O títular eVentualmente, -mas
também poderá substituí-lo em caráter defiDitívo, em caso
de morte ou de impedimento definitivo.
.
_ · __ .
Nessas circunstâncüfs, comO MeMbro da Comi$sã0 de
ConstituiÇão,-Justiça e Cidadania, eu me inclino a nfamrestar-me nesse senticJo, po!s ~~l!lbém comung9 dessas dúvt4~s.
Na CoinisSáo, tefer Oportunidade de manifestar, d_e fcirin·a
mais madura, o meu voto._ Considero_ prude_nte a decisão de
V. EX'
c
c
.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em razão
das manifestações havidas neste plenário, a Presidência defere
o requerimentQ dos nobres Senadores_ Carlos Patrocínio e
Alfredo Campos, no sentido de que a- matéria seja -encaminhada para decisão da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania. Isso significa dizer que é praticameQ.te impossível
examinar essa matêria durante a convocação ·extraordinária,
apesar de toda a celeridade que o Senador Nelson Carneiro
queira dispensar a ela. Mas na próxima sessã9_ O_!c;li_nária, a
iniciar-se no dia 15 de fevereiro, haveremos de decidir em
tomo dessa vacância ou da ascensão do suplent~ ~a~ta Machado ao exercício do cargo de Conselheiro-"dã-_Repd~HÇa. Se,
nesse interregno, o Serihor Preside~te da R_~p,~blica, d~nt~o
das normas da Constituição ein vigor, entendei de _conVOCar
o Conselho da Repáblica, o ex--Senador Matta Machado certamente sairá de Minas Geiais, onde se enCOiitra, Viiá novamente a Brasília e aqui emprestará à decisão do Conselho
da República a sua participã.Ção lúcida e claÍividentf:, como
sempre foi sua atuação na vídá. pública do País.
Portanto, com as notas taquigráfiCaS- apensadas a~-esta
manifestação, farei um encanilnhamento à ComisSáo de COnstituiçã!), Justiça· e Cidadania, na expectati_va de que po~samos
fazer, proximamente_- qúerii Sãbe? a partir de_15 de fevereir9
ou um pouco mais à ftente,- a -apreciáçáo_desfa ~Matéria.
O Sr. Jutaby Magalhães -Sr. Presidente, peço a· palavra
para uma comunicação inadiáVel.

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benev'tdes) .:...concedo
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, ontem ouvimos,- nesttr-ptenáiiO,
manifestação do nobre Senador Josaphat Marinho a respeito
de denúncias feitas pelo O Estado de S. Paulo em relaç_ão
a obras no Estado do Espírito Santo. Por sugestão do Senador
Pedro Simon, solicitej ão Ministério dos Transportes, informações sobre o assuntn._ Tenho em mão um fax que acabo de
receber e que diz o seguinte:
"Sr. Senador,
Atendendo à_ solicitação de V. Ex~ com respeito
às irregularidades do DNER, informo ao ilustre Senador que o Sr. Ministro Alberto Goldman já tom-ou
providências com relação ao assunto.
Antes de se completar 24 horas da denúncia, foram ·
afastados o Chefe do 17• Distrito Rodoviário do Espf· ·
rito Santo, Dr. Carlos Alberto Gotardi; o Chefe de,
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Divisão de Engenharia do DNER, Dr. Emerson Rezende Salgado; a Diretora Substituta de Operaçõ_es Rodoviárias, Dra. Maria Helena S. de Morais; e o Diretor
Nacional de Operações do DNER, Dr. Hélio Marques
- -de Arruda.
Paralelamente a esta ação, o Sr. Ministro determinou ao DNER a suspensão imediata dos efeitos dos
contratos assinados, sobre os quais pesam suspeitas
e irregularidades. Adicionou a esta providência a fir~e
determinação de que as cartas-convites não sejam usa- das como rotina ou comportamento norma1 naquela
·
autarquia.
Para que não sejam cometidas novas irregularidades, o Sr. Ministro adotou como medida preventiva
a análise de todas as cartas-convites do DNER, para
evitar manipulações na divisão de trechos a serem conservados, mantidos ou sinalizados e -para que sejam
·usadas em carát(!r excepcional.
Quanto às enlpresas envolvidas, após a apuração,
serão levadas à Justiça para ressarcirem o Ministério
dos Transportes em tOdoS os· c-asos em qUe forem com~
provados dolos.
Em -anexo, o iloticiáriC) de hoje tom as providências adotadas.
Colocando esta Ass·essoria sempre à disposiçãO de
V. Ex~, subscrevo-me atenciosamente,
- Ramori António dos Santos."
Sr. Presidente,. esta é a informaçãq que presto, agrade-cendo, inclusive, -ao Senador Josaphat Marinho pela atenção
qUe te"Ve com o notiCiário dos jornais e a denúncia apresentada
sobre um fato que foi realmente apurado, tendo merecido
a d~vida at~nção do Ministério dos Transportes para sanar
o erro que estava sendo cometido.
Assim age um Governo transparente que, em menos de
24 horas, não apenas dá uma resposta, mas apresenta as soluções devidas para o caso,_
O Sr. Josapbat Marinho- Permite V. Ex~ um apãrte?
O SR. JuTAHY MAGALHÃES - Com pra>:Or, ouço
V. EX',c nobre Senador JosaphatMarinho.
O Sr. Josaphat Marinho - Senador J utahy Magalhães.
em primeiro lugar, agradeço-lhe a atenção em trazer ao conhecimento-da Casa a informação que lhe foi presfà.da pelo Minis-"
tério dos Transportes.- Em segundo lugar, permita que asSinale
que ontem limitei-me a fazer um_a comunicação à Casa, acen. tuando claramente que não formulava nenhuma crítica e esperâ'va o esclareCimento do Governo. Com este, faria, então,
t>'-Cortientárló que coubeSSe. Não há comentário a fazer neste
instante. Resta apenas assinalar a correção do procedimento
do Governo. É para isso que se exerce o poder de fiscalização
do Congresso: pedir a atenção do Governo para o erro cometido em qualquer setor da Administração. COrrigindo o Go.:vemo o erro cometido por qualquer dos órgãos que o. auxiliam,
o <:Iever também do parlamentar é o_ de assinalar o procedimento correto da Administração. É o que faço neste instante;
renovando o agradecimento por sua informação.
O SR. JUTAHY MAGALHÁES- Agradeço a V. EX',
nobre Senador_. por ter exercido o papel, como acaba de afirm3!, de fis~alizador. J?sse,_ aliás, é o nosso p_~nCipar deVer
aqui no Congresso.
.
InfeliZmente, num Passado recente, muitas e muitas vezes
apresentávamos aqui denúncias e não merecíamos respostas. -
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Graças a Deus, na primeira oportunidade, o GoVernO dá a
resposta que V. Ex~ merece, não só pelo que V. Ex~ representa
nesta Casa, mas como qualquer Senador que transmita a sua
preocupação merecerá a resposta do Governo nesse sentido.
Portanto, os meus agradecimentos também a V. Ex•
O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 2
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão -de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre a Mensagem
n' 356, de 1992 (n' 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.
Nos termos do RegimentO" Interno, essa matéria deverá
ser apreciada em sessão secreta.
Solicito aos Srs. Funcionários as providências-necessârias
a fim de que seja respeitado o dispositivo regimentãl.
(A sessão transforma-se em secreta às 18h45min.)
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O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -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
-lPROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
No 9, DE 1992
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do art. 358, _§
29 do Regimento Interno._)_
_
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda_
à Cái:lstitulçãó~ Ji9 9, de 1992, de autoria do Senador José
Eduardo e outros Senadores, que dá nova redação ao art.
39 do Ato das DispoSiçõeS Cortstitudoilais Transitórias. (1'
sessão de discussão.)
-O SR. PRESIPENTE (Mauro Benevides)- Está encerrada a sessão.
(Levanta~se a sessão às 19 horas e 5 minu~os.)
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1- ATA DA 7• SESSÃO, EM 17 DE DEZEMBRO
DE 1992
!.l-ABERTURA
1.2-EXPEDIENTE

mediante plebiscito, referente a iniclativa popufar e dá
outras providências; 206/91, que regulamenta a execução
do disposto no art. 15, itens I, II, III da Constituição Federal
1.2.2 - Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n9__ 182/92, de autoria do
Senador Nelson Carnii:iro, que dispõe sobre o registro das
entidades sind~cais. e dá outras providêricias.

1.2.1- Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Lei'da Câmara n• 26/92, que autoriza
1.2.3 - Oficio
o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - a
N9 41192,'\dO Presidente da Comissão de Constituição,
doar à Cooperativa Habitacional dos servidores do Minis~ Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação-, em turno
tério da Previdência e Assistência Social, no Estado da
suplementar, o SubstitutivO, oferecido ao Projeto de Lei
Bahia, o terreno que menciona.
_ do Senado_ n 9 5/91, que dispõe sobre a _ regulamentação
-Ofício "S" n> ~65, de 1992 (n' 343/92, na origem),
do exercício da soberania pOpular mediante plebiscito, redo Sr. Governador do Estado de Minas Gerais, solicitando
ferente a iniciativa popular, e dá outras providências e
autorização do Senado, para emissão de 226.349.568 LFf
a prejudicialidade· dos Projetos -de Lei do Senado n9'õ 4
- MG, relativas ao giro da dívida mobiliária, para o exere 204, de 1991, que tramitam em conjunto.
cício de 1993, de modo que o Estado possa processar poste1.2A - Comunicação da Presidência
riormente a colocação desses papéiS no Mercado Aberto.
Abertura de prazo de cinco dias úteis para interposição
(Projeto de Resolução n• 116192). ·
de recurso, por um décimo da composição da Casa, para
-Ofício "S" n• 82/92 (n' 2,480192, na origem), do
os Projetas de Lei do Senado n9 5 4: 5 e 206, de 1991,
Diretor Presidente do Banco Central do Brasil, encami,sejam aoreciados pelo Plenário.
nbando ao. Senado pedido do Governador do Estado do
Espírito Santo, pal'a que seja autorizado àquela Unidade
1.2.5 - Requerimentos
' Federativa a emissão e colocação no mercado através de
- N9 968/92, de autoria do Senador Marco Maciel,
, ofertas públicas, de Letras Financeiras do TeSouro do Estasolicitando a inclusão, na Ordem do Dia do Projeto de
do do Espírito Santo- LFfES, cujos recursos, advindes
Lei do Senado n 9 2/92, que altera a redação da .Lei n~'
de tal emissão, serão destinadas ao giro de 88% das
6.494, de 7 de dezemtiro de 1977, que dispõe sobre os
1.369.082.415, ve~veis no 1• semestre de 1993. (Projeto
estágios de estudantes de estabelecimentos de ensino médio
de Resolução n• 117192.)
ou superior.
-Projetas de Lei do Senado n9 4/91, que dispõe sobre
:- N 9 969/92, de autoria do Senador dnofre Quinan,
a convocação de plebiscito, autorização de referendo, a
solicitando providéncias no sentido de ser computada a
iniciativa popular e dá outras providências; 5/91, que dispõe
sua fi:eqüéncia à Casa no dia 27 de outubro do corrente
anõ. ~provado.
S<_>bre a regul~_!D.entaçã~ do ex~rcício da _sobera_ni~ JX!l>Ular
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ASSINATURAS

Semestral

-~N 9 970/92, de autoria do Senador Humberto Lucew
na, solicitando a inclusão em Orde:m ·do Dia do Projeto
de Lei do Senado n? 79/92, que disPõe sobre a concessão
de subvenção económica nas operações de crédito rural
realizadas com produtores rurais do semi~árido do Nordeste.
1.2.6- Comunkações da Presidência

Abertura de prazo para apresenta-ção de emendas aos
· Projetes de Resolução n!>S 116 e 117, de 1992 e_ ao Projetode Lei da Câmara n? 26/92, lidos anteriormente.

Recebimento de expediente do Presidente do Senado
da República da Colômbia, pelo qual apresenta congratuw
lações daquela Casa ao Congresso Brasileiro em face dos
últimos acontecimentos políticos que culminaram com o
afastamento do Presidente da República; recebeu, tamw
bém, do Presidente da Câtnara de Senadores do Uruguai,
manifestações-de pesar formuladas por vários Senadores,
pelo trágico desaparecimento do Dr. Ulysses GUimarães.
-Recebimento do Aviso n' 997/92, do Presidente do
Tribunal de Contas da União, através do qual encaminha
cópia da Decisão n' 563/92, bem como Relatório e voto
que a fundamentam, ao apreciar o resultado da Auditoria
Operacional realizada na Companhia de DesenvOJviinento
do Vale do Rio São Francisco- CODEVASF.
-Recebimento do Ofício n' 2557/92, do Bancó Cen:
trai do Brasil, através do qual o Governo do Estado de
Sergipe solicita autorização do Senado para emitir e colocar
no mercado, através de ofertas públicas, 395.369.000.000
de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Sergipe,
para os fins que especifica.
·- -· - · · - -Recebimento das Mensagens n(>s 446 a 449, de 1992
(~ 905, 908, 909 e 914/92, na origem através das quais
o Presidente da República encaminha SÕlicitaÇão-piir3. contratação de operação de crédito externo dos Governos dos
Estados do Paraná e Santa Catarina.
-Recebimento da Mensagem n' 450/92 (n' 917/92,
na origem), através da qual o Senhor Presidente da República, encaminha relatório da viagem a Buenos Aires, Argentina, nos dias 1~' e 2 de dezembro do corrente ano.
-Recebimento dos Ofícios n" 2.560 e 2.561, de 1992,
do Presidente do Banco central do Brasil, encamlnbãrido
ao Senado Federal pare~res referentes às operações de
o

r,

DS 70.000.00

Tira&em 1.200 exemplares

créditos pretendidas pelos Governos dos Estados do Rio
de Janeiro e da Bahia, respectivamente.
1-2.7 - Discurso do Expediente
SENADOR MAGNO BACELAR -Considerações
sobre a Saúde Pública no Brasil. Controle de preços dos
medicamentos. Pronunciamento do Ministro da Saúde, Jaw
mil Haddad, na Câmara dos Deputados, acerca da falta
de recursos para a medicina social. Reativação dos laboratóriOs do Governo para a fabricação de medicamentos.
1.2.8 - Apreciação de matéria
-Ofício dos Senadores Esperidião Amin e Luiz Alw
berto, no qual informam incoerência e equrvoco na redação
dos autógrafos das Resoluções n(>' 80, 81, 82 e 86/92, desta
Casa. Aprovado, após parecer de plefüíri6 fivóráVerà solicitação.
1.2.9 - Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR EDUARDO SUPLICY --A responsabilidade do_Senado no dia 22 próxirilo~ na sessão de julgamento do Presidente afastado Fernando Collor de Mello.
Apelo aos Srs. Senadores para o comparecimento em massa
na referida sessão, em respeito .ao povo brasileiro.
SENADOR LAVOISIER MAIA -Defesa da Polícia
Militar do Rio Grã.nde.dõ"Norte no seu direito de reivindicação por melhores salários. ComparaÇão salarial das orgaiiizações de Polícia Militar do Rio Grande do Norte e de
Brasília.
·
SENADOR PEDRO TEIXEIRA -Necessidade de
reformulação dos partidos políticos. COnsiderações sobre
matéria publicada hoje, no jornal Correio Braziliense, intiR
tulada "Acordo evita cassação de Partido".
SENADOR BELLO PARGA- Impeacbment do
Presidente Fernando Collor a ser decidido pelo Senado
Federal no próximo dia 22. Observações sobre tópicos do
discurso do Sr. Magno Bacelar, na presente sessão, relati- ·
vamente a implicados nas _conclusões da CPI da corrupção,
arquivada pelo então Presidente da Câmara dos Deputados
em exercício Deputado Inocêncio Oliveira.
SENADOR MAGNO BACELAR - Réplica ao segundo assunto do pronunciamento do Sr. BeiJo Parga.
.
SENADOR BELLO PARGA- Adutindo novas
considerações ao segundo assunto de seu pronunciamento
anterior_
-
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3- ATA DA 9• SESSÃO, EM 17 DE DEZEMBRO
DE 1992

período de 24-12-92 a 5-1-93.
3.1 -ABERTURA

1.3- ORDEM DO DIA

3.2- EXPEDIENTE

P-roposta de Emenda à Constituição n• 9/92, que dá
nova redação ao art. 3o do Ato das Disposições Constitu"cionais Transit6rias. Usam da palavra na 1~ sessão da discussão, em primeiro turno, os Srs. José Fogaça, Marco Maciel
e Cid Sabóia de Carvalho.
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR CID SABOIA DE CARVALHO- Centenário de nascimento de Franç:isco Martins Viana, vulto

ilustre do ceará.

-

SENADOR NELSON WEDEKIN- Orgulho doEstado de Santa Catarina por ter conquistado, por duas vezes
consecutivas, o "Prêmio CNI de Incentivo à Qualidade
e Produtividade", através de trabalhos apresentados pela
Metalúrgica Riosulense S/A e pela Ronden S/A.
SENADOR ODACIR SOARES - Publicação da
Confederação Nacional dos transportes intitulada "Brasil:
transporte para o futuro".
SENADOR JUTAHY MAGALHAES- O_alto preço dos medicamentos em nosso País, em face da cartelização do setor farmacêutico.
1.3.2...,... Comunicações da Presidência

-Convocação de sessão conjunta a realizar-se hoje,
às 19 horas, com Ordem do Dia que designa.
-Término do prazo para apresentação de emendas
aos Projetes de Resolução nc:6 94, 95 e 96, de 1992, sendo
que ao Projeto de Resolução n9__94/92 {o_ram _oferecidas
8emendas.
-Convocação de sessão extraordinária a re<1lizar~se
hoje, às 17 horas e 48 minutos, com Ordem do Dia que
designa.
1.4-ENCERRAMENTO
2- ATA DA 8• SESSÃO, EM 17 DE-DEZEMBRO
DE 1992

3.2.1 - Requerimentos
~ N' 9.71/92, de urgência para o Projeto de Lei do
Senado n~ 79/92, que "dispõe sobre a concessão de subvenção económica nas operações de crédito ruxal realizadas
com produtores rurais do semi-árido do Nordeste".

N9 972/92, de urgência para o Projeto de Decreto Legislativo n~ 90/92, que "flxa, nos temios do disposto do
art. 49, VIII, da Constituição Federal, para o exercício
finimcelrci de 1993, a remuneraçãO do-Presidente e do Vice:Presider_lte da ]tepública e dos Ministros de Estado".
3.2.2-- Comunicação da Presidência
-Recebimento do Ofício n• S/85/92 (n• 1.024/92, na
origem), da Prefeitura Municipal de Curitiba, Estado do_
Paraná, solicitãildo autorização para contratar operação
de_ crédito, para os fins que especifica:----

3.3 -ORDEM DO DIA
Requerimento n"' 895/92, solicitando que sobre o Pro~
jeto de Lei da Çãmara n• 106/92 (no 813/88, na Casa de
origem), que dispõe sobre redução de emissão de poluentes
por veículos automotores e dá outras providências, sejam
ouvida a Comissão de Assuntos Econômicos.Aprovado.
3.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
·
-Requerimento n9 971/92, lido no Expediente da presente sessão.Aprovado.

-Projeto de Decreto Legislativo n9 90/92, em regime
de urgência, nos termos do Requerimento n9 972!92, lido
no Expediente da presente sessão, Aprovado, após parecer
de Plenário favorável. À Comissão Diretora para redação
final.
- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 90/92. Aprovada. À Câmara dos Deputados.
3.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

2.1-ABERTURA

3.4- ENCERRAMENTO

2.2--' ORDEM DO DIA

4- ATO DA COMISSÃO DIRETORA
- N' 54, DE 1992 (Republicaçáo)

Requerimento n9 970/92. que solicita a iilclusão em
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado II' 79192,
que dispõe sobre a concessão de subvenção eco_nôm_i~
nas operações de crédito_ rural realizadas com produtorçs
rurais do semi-árido do Nordeste. Aprovado.
2.2.1 - Comunicação da Presidência

-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas, com Ordem do Dia que designa.
2.3-'- ENCERRAMENTO

5- ATO DO PRESIDENTE
DE 1992

.

-~N'475,

6- ATA DE COMISSÃO
7- MESA DIRETORA
- 8- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA- .
NENTES
_
·
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Ata da 7a Sessão, em 17 de dezembro 1992
58 Sessão Legislativa Extraordinária, da 49" Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Beni V eras e Esperídião Amín
ÀS 14 HORAS E 30 MJNUTOS, ACHAM-SE PRE~
SENTES OS SRS. SENADORES:
Affonso camargo - Albano Franco·.:. Alfredo campos
- Almir Gabriel - Alufzio Bezerra- Álvaro Pacheco- Amazonino Mendes - Amir Lando - Aureo Mello - Bello Parga
- Beni Veras - carias De'carli - César Dias - Chagas Rodrigues- Cid Saboia de carvalho- Dirceu carneiro- Divaido Suruagy - Elcio Álvares - Esperidiao Amin - Garibaldi
Alves Filho - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida Hydekel Freitas - Iram Saraiva - lrapuan Costa Júnior Joao calmon- Jóao França- Joao Rocha- Jonas Pinheiro
- Josaphãt Marinho --José Fogaça- José Paulo Biso!- José Richa - José Sarney - J únia Marise - J utahy Màgalhaes
- Lavoisier Maia - Levy Dias - Lourival Baptista - Lucfdio
Portella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Marco
Maciel - Mário Covas - Mauro Benevides - Meira Filho Moisés Abrao - Nabor Júnior -Nelson carneiro - Nelson
Wedekin - Odacir Soares - Pedro Simon - Pedro Teixeira
- Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Ura - Ronan Tito Ruy Bacelar - Valmir camoelo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE. (Esperidião Amin) - A lista de
presença acusa o comparecimentO de 59 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nosSOs--trabalhos.
O Sr. 1~' Secretário proce-derá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

PARECERES
PARECER N• 4Í13, DE 1992
Da Comissão de Constitoiçã(>, Justiça e Cidadania
ao PLC n~ 26, de 1992, que "autoriza o Instituto Nacio-nal da Seguridade Social - lNSS - a doar à Coope·
rativa Habitacional dos Servidores do Ministério da Pre~
vidência e Assistência Social, no Estado da Babia, o
terreno que menciona".
Relator: Senador Alfredo Campos
A justificação do projeto em exame, de autoria do Depu~
tado João Almeida (PMDB - BA), aborda três pontos básicos:
1. a Cooperativa Habitacional a ~er contemplada com
a doação do imóvel de 100.000m2 "está legalmente constituída
para funcionar como agente promotor de empreedimentos
imobiliários''·
2. a iniciativa atende ao interesse: social;
3. a iniciativa vai ao encontro da· ''Política económica
e administrativa do governo", pela desmobilização de ativo
público improdutivo.
O Deputado EduardoJorge (PT- RJ) ofereceu Emenda
Substitutiva perante a Comissão de Seguridade S-Ocial e Famí~

lia da Câmara dos Deputados, abrangendo aos associadqs
da Cohab baiana a destinação do imóvel, a fim de que se
alargasse o universo dos contemplados. A emenda não logrou
ser acatada.
O projeto, assim, foi integralmente aprovado na Câm~-ra
dos Deputados, tendo em vista a irretocável justificação elabo~
rada por seu autor, em consonância com a realidade dos fatos:
Não há, quanto ao mérito, à juridicidade, à constitucio-nalidade e à técnica legislativa o que deponha quanto à iniciativa.
Cabe reparar, no entanto, que o órgão a- que se refere_
o projeto é o Instituto Nacional do Seguro Social, e não confor~
me se lê na Ementa e no artigo 1": Instituto Nacional de
Seguridade Social.
·
Diante de tudo o que expus, sou favorável à propositura,
nos termos de duas emendas saneadoras de vício de redação:
Emenda n' 1 - CCJ
Substitua-~e o te.r;mo Seguridade por Seguro, na ementa
do PLC n• 26, âe 1992.
~.
-~
_
Emenda n• 2 - CCJ
Substitua-se o termo Seguridade por Se,iuro, conSt~ulte ~
do art. 1• do PLC n' 26, de 1~92.
Sala das Comissões, 16 de dezembro 1992. - Nelson
Carneiro, Presidente- Alfredo CampÕs, Relator- Eva Blay
- Júlio Campos - Pedro Simon - WDson Martins - Magno
Bacelar - Lulz Alberto - Cid Sabóia - Antônlo Mariz Josaphat Marinho - José Paulo Bisol - Jntab.)'Magalhães.
PARECER N• 484, DE 1992
Dã Comissão de Assuntos EconômicoS sobre o Ofido "S" n' 65, de 1992_ (Of. Gab n• 343, de 11~11-92,
na origem), do Senhor Governador do Estado de Minas
Gerais, solicitando.autorização do Senado Federal, para
emissão de 226.349.568 LFT-MG, relativos ao giro da
dívida mobiliária, para o exercício de 1993, de modo
que o Estado possa Processar posteriOrmente a colocação
desses papéis no Mercado Aberto.
Relator: Senador Ronan Tito
1. O Sr. Governador do Estado de Minas Gerais solidiã
autorização do Senado Federal para emitir 226.349.568 Letras
Financeiras do Tesouro -LFT-MG, em sU:bstituiçáó aos títU~
los da dívida mobiliária daquele Estado, com vencimento no
exercício de 1993.
·
2. A matéria é regulamentada pela Resolução n• 36192
desta Casa, que estabelece condições e limites para operações
de crédito de Estados, Distrito Federal e Municípios, bem
como de suas autarquias.
3. O processo, por outro lado, está instruído conforme
determina a referida Resolução.
4.' O_ Parecer do BanCo _Centi-31 é ·favofávei à_ ~~_i$s_ão
de LFT-MG para giro da dívida mobi!íária daqúele Estado,

o
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restringindo, porém~ a sua análise aos títulos que terão vencimento apenas no 1~> sêmestre de 1993. Informa que, no momento, as condições de liquidez para o financiamento no mercado de títulos são propícias e que a emissão solicitada alongará o perfil do endividamento de Minas Gerais, desconcentrando-se especialmente em 1993. Ademais, a operação será
realizada nos termos do Memorando de Entendimentos de
Abril de 1991, que prevê uma parcela de amortização da
dívida mobiliária correspondente a 17% do total.
5. É de ressaltar, porém, que a operaçãu--de crédito
sob exame requer a elevação temporária dos limites fixados
no artigo 39 , II, da Resolução n 9 36/92, em.__l5,7% do limite
original. Esta elevaÇão temporária está, portanto, dentro do
limite de 25% fixado no artigo 8"' da mesma Resolução. Além
disso, esta rolagem de divida só onerará o rereri~o limite
(dispêndio máximo com serviços da dívida) em 1998.
6. Por fim, cabe ressaltar que a operação pleiteada refe~
re-se à rolagem parcial de dívida vincenda no 1~ semestre
de 1993 e, assim, por não se tratar de divida nova, não acarretará pressões na captação de poupanças por este segmento
do setor público.
·~~ ~7. Diante do exposto, somos pela aprovação do pleito,
nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 116, DE 1992
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais
a emitir LFT -MG, destinadas ao giro de sua dív-ida
mobiliária com vencimento no 1~ semestre de 1993.
Art. 19 É o Estado de Minas Gerais autorizado o emitir
LFT-MG, destinadas ao giro de sua dívida mobiliária com
vencimento no 19 semestre de 1993.
Art. 29 A operação a que Se refete o artigo será realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida no dia de resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de 17%;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (mesma 'taxa referencial);
d) prazo: até 1.826 dias;
e) valor nominal: Cr$1 ,00;
O características dos títulos a serem substituídos:

Vencimento

Titulo

Quantidade

1°-1-93
1°-2-93
1°-3-93
1°-4-93
1°-5-93
10-6-93

511826
511826
511826
511826
511826
511826

26.868.270
26.844.089
24.843.857
29.02L546
6_165.083
1.027.045

TOTAL

114.769.890

~

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
Colocaçao

Vencimento

Titulo

Data-base

4-1-93
10-2-93
1°-3-93
1°-4-93
3-5-93
10-6-93

1°-1-98
1°-2-98
1°-3-98
1°-4-98
1°-5-98
1°-6-98

511823
511826
512826
511826
511824
511826

4-1-93
1°-2-93
1°-3-93
1°-4-93
3-5-93
.l~-6-93
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h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos
termos da Resolução 565, de 20-9-7!<, deste Banco Centcil;
I) autorização legislativa: Lei n' 9.589, de 9-6-88, Decreto
n' 29.200, de 19-1-89 e Resolução n' 1.837, de 23-1-89, da
Secretaria da Fazenda do Estado.
Art. 3" O prazo para o exercício da presente autorização é de 270 dias.
Art. 4<? Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1992. - Raimundo Lira, Presidente- Ronan Tito, Relator- Bello Parga
- Mário Covas- Nelson Wedekin- João Rocba- Eduardo
-S~plicy - Alvaro Pacheco --- Nabor Júnior - José FogaÇlf
- Affonso Camargo - César Dias - João Rocba - Ruy
Bacelar.
PARECER N• 485, DE 1992
Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Off~~cio "S" n' 82, de 1992 (Ofício PRESI-92/2480, de
9-12~92, na origem), do Diretor Presidente do Banco
Central do Brasil, encaminhando ao Senado Federal
pedido do Governador do Estado do Espírito Santo,
para que s-eja autorizado àquela UD.idade Federativa
a emissão e colocação _!lO mercado através de ofertas
públicas, de Letras Financeiras do Tesouro do Estado
do Espírito Santo -- LFTES, cujos recursos, advindos
de tal emissão, serão destinadas ao giro de 88% (oitenta
e oito por cento) das 1.369.082.415, vencíveis no }9 semestre de 1993.
Relator: Senador João Calmon
O Senhor Diretor Presidente do Banco Central do Brasil
encaminha, à consideração do Senado Federal, pedido do
Governo do Estado do Espírito Santo, para emissão e ColOcação no mercado de Letras Financeiras do Tesoúrõ do Esbido
do Espírito Santo - LFfES, cujos· feCuisOS,- advinaos -de
tal emissão, serão destínados ao giro de 88% (oitenta e oito
por cento) das 1.369.082.415 LFTES, com vencimento no
primeiro semestre de 1993.
A emissão será realizada nas seguinte co_ndições:_ _
!_-quantidade: a ser definida_ na_.data de resgate dos
"tfti.iíOS.â serem substituídos, deduzída· a -p3rcélã de 12% (doZe
por cento) a título de juros;
II- modalidade: nominativa-transferível;
III - rendimento: igual ao das Letras Financeirãs do Te-sou:r::o Nacional (mesma taxa referencial);
.IV- prazo: até 730 dias;
V -valor nominal: Cr$1,00;
VI- cã.racterfsticas dos títulos a serem substituídos:

Vencimento

Quantidade

15-1-93

1.369.082-415

670730

-··-~VII- pi6visã0 de Colocãção e ·ve·ncimerito dos títulos
a serem emitidos:

.

ColacaÇiio

Vencimento

15-1-93 ..

15-1-95

Data-Base
670730

15-1-93
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VIU -forma t:le 'cofoettçXo: airavés de o'fertas públicas,

nos termos da Resolução n• 565, de 20-9-79,.do Banco Central
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· vigentes no mercado ficam preservadas, concluímos pelo aco_Jhim~nto do pleito nos termos do seguinte:

do Brasil;

IX- autorização legislativa: Lei. n• 4.216, de 27·1-89;
e Decreto n• 2.986-N, de 9-5-90.
.
A autorização solicitada, peloS_ doCumentos apresenta~
· dos, atende às exigências contidas no art. 7" da Resolução
: n9 36/92, deste Senado Federal.

Coiltudo, constata-se que· a Certidão de Regularidade
de Situação- CRS, do FGTS, venceu no !lia 13-12-92, sendo
de todo conveniente revalidar a cer:tid_ãp citada, para que
a operação possa ser efetivada.

O Parecer do Banco Central do Brasil (Parecer DEDIP/
CODEM-RJ-92/210), indica que .a emissão solicitada encontra-se dentro dos limites previstos pela Resolução n<:> 36/92,
que são os seguintes:

Em Cr$ milbOes
Despesas de capital orçada para 1993(•)
OperaçOes realizadas no exercfcio
··
Emiss!lo sob análise
·

(72776,4)

Saldo

664.l92,3
3•, I

cas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Espírito Santo - LFTES, destinadas ao giro de 88% das
1.369.082.415 LIT'ES, vencíveis no primeiro semestre

de1993.
O Senado Federal resolve:
Art. 1' E o Governo do Estado do Espírito Santo auto·
·rizado, n:os termos dos arts. 6<:> e 7<:> da Re_~lução no:> 36/92,
do Senado Federal, a emitir e colocar nô- mercado, através
de ofertas públicas, Letras Financeiras do TesOUro do Estado

do Espírito

1-Art. 2•

II -'Art.

PROJETO DE RESO~UÇÃO N'.117, DE 1992
Autoriza o Governo do Estado do Espirito Santo
a emitir e colocar_ no mercado, através de ofertas públi-

736.968,7

o;o

e•)

Despêodios com encargos e amortizaçao 'da
dfvida a pagar em 1993
ou
27% da Receita liquida ll:ea1
OperaçOes já existentes
Emiss!lo sob análise

:
0,0
(7'<.776,4)

Saldo

878.959,6

200375,4

951:736,0

Santo~

LFTES.

Parágrafo úiliéo. A entissão de que trata este artigo,
destfna-se ao giro de 88% (oiterftà e oito por cento) das
1.369.082.415 LFTES, com vencimento no primeiro semestre

de 1993.
Art. 2<:> A emissão das Letras Finartteiras do Tesouro
do Estado do Espírito Santo -LFTES, observará as seguintes
condições:
!-·quantidade: a ser definida na ·data de_ resgate dos
títulos a serem substituídos, deduzida a parcela de 12% (doze
por cento) a título de juros;
II- modalidade: nominativa-transferível;
III -rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
IV -prazo: até_730_dias;
· V- valor nominal: Cr$1,00;
. VI_--:- característi~s ~os tí!uJ~s a serem substituídos:

Vencimento

Quantidade

Tftulo

15-1-93

1369.082.415

670730

. . VII - previsão de colocação e vencimento dos. títulos
a serem emitidq_s:
· ·

iii-= An._3•, IIt**l
Margens de Poupança Real
ou
15% da Receita liquida Real
Maior dispêndio anual

Veoámento

1.045.221,8
528.742,2
(355.821,0)

·~do

172.921,0

15-1-~

Tftulo

Data-Ba!e

670030

15-1-93

VIII- forma de colocação: através de ofertas públicas;

rios termos da Resolução n• 565, de 20-9-79, do Banco Central
do Brasil;

t (.*)

Despesas de capital pÍ'evistas na PropoSta Orça~efltária

de 1993
(**) Prevalece o maior

·

(***)Prevalece o menor
Ã dívícla mD:I'iliárià do ·Estadó do Espírito San\(> atingiâ,

·em 30-10-92, o ·montante de Cr$299.435,5 milhões, representado por 69.449.168.412 LFTES. Até 1993, vencerão
27,62% da dívida; e ç• restantes 72,38%, em 1994. Após
a efetivação da -~mi~ãQ"solicitada, essa proporção' passa a
S\lr de 74,8~%. em [994; e de 25,14% em 1995. . .
--

Cómo a emissãO vis3 a iOfar pãiie di díVlOa já--êxistente
e, como bem assinala o Parecer do Banco CeDtràl, as condições

IX-autorização legislativa: Lei n• 4.216, dezi-1-89;
. e Decreto n• 2.986-N, de 9-5-90.

Art. 3<:> · Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação ..
Sala das COmissões, 16 de dezembro de 1992. -

Rai-

mundo Lira, Presidente -João Calmoo, Relator- João Ro--

cha - Ronan Tito - Bello Parga - Mário Covas - Nelson
Wedekin - Eduardo Suplicy - Álvaro Pachedo -- Nabor
Júnior - Alfonso Camargo - José Fogaça - Cesar Dias ·
- Ruy Bacelar ..
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PARECER 'N• 486, DE 1992
Da Comissão de ·constituição, Justiça e Cidadania,
sobre os Projetos de Lei do Senado o,. 4, -de 1991,- que
dispõe sobre a convocação de plebiscito, autorização
de referendo, a iniciativa popular e dá outras providências; 5, de 1991, que dispõe sobre a regulamentação
do exercício da soberania popular mediante plebiscito,
referente a iniciativa popular e dá outras providências;
e-206, de 1991, que regulamenta a execução do disposto
no art. 14, itens I, D e III da Constituição Federal.

Relator: Senador Jarbas Passarinho
Relatório
Os PLS n"4, de autoria do nobre Senador Wilson Martins,
n"' 5, de autoria do nobre Senador Nelson Carneii'ó, e de
n'-' 206, de autoria do nobre Senador Marco Maciel, todos

dispondo sobre a regulamentação da execução do disposto
no art. 14, itens I, II e III da Constituição, forãm, por aprovação do Requerimento n<:> 279/91, de iniciativa do Senador
Fernando Henrique Cardoso, objeto de tratmitaçáo conJunta,
desde 28-6-91.
.
.
Designado pelo eminente Senador PreSident~d-~-ê_o~i~
são de Constituição, Justiça e Cidadania, recebi os referidos
projetes ao frm de outubro do corrente ano, para relatá-los.
Parecer
Os projetas, em decorrência da regulamentação da mesma norma c.onstitucional, têm muitos pontos de concordância,
o que me fez aproveitar a matéria -Consensual neles existente
e discrepar de poucos pontos, obrigando-me à apresentaçã~
de sub$t_itutivo: -- -~-- --- --- Assim é que preferi para a redação do art. 1<:> a constante
do PLS n<:> 4/91, acrescentando a referência às normas conStitucionais, explicitadas no PLS n<:> 206. Prossegui api-ovCdtando
partes das diferentes redações, naquilo que suficiente era homogeneizar a Iinguilgem, sem maiores divergências. Estas apareceram:
a) ao atribuir aos.Tribunais Regio:ó.ais Eleitorais a competência para as consultas plebiscitárias pertíDêritCS ãós Estados
e Municípios;
b) ao definir claramente o que se entende por pop~lação
diretamente interessada para concorrer ao plebiscito;
c) na vinculação do plebiscito ã deliberação sobre matéria
constitucional, para deixar nítida a diferença entre o plebiscito
e o referendo;
.
d) ao considerar-se aprovada a proposta de plebiscito
quando pelo voto da maioria absoluta dos membros _de cada
uma das Casas do Congresso, em regime bicamer3I;
e) ao determinar que o objetivo do plebiscito seja desde
logo indicado na apresentação da proposta;
f) ao facultar, ao referendo, à manifestação do eleitorado, mesmo após a promulgação ou sanção da lei.
Relativamente- à data da realização do plebiscito, achei
mais pru?ente não fixá-la no instrumento da convocação, dada
a necessidade de cumprir os prazos assinados à Comissão
Mista (dez dias) e à votação nos plenários das duas Casas
(vinte dias).
Justificação
Os três projetas citádõs estendem-se amplamente na justificação, cada um deles, em verdadeira demonstração de erudição jur!dica.
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A nós, basta lembr:u que Com o advento da Constituição
atual, teoricamente ao menos, passamos do regime de democracia governada, na qual o povo abandona a sua soberania
em favor de seus representantes, para a democracia governante, em que é ampla a participação popular. Tanto·o-plebiscito, como o referendo, ganharam ou recuperaram a importância que tiveram como controle, por parte dos cidadãos,
do Governo e do Parlamento. Como ensina: Loewenstein,
depois da implantação do sufrágiO uriiVeisal, que configura
triangularmente o Poder: parlamento, governo e povo, deu-se
lugar a técnica adicionais de participação dos eleitores no
processo político; que· não se esgota com o ato da votação.
Assim é que, depois da 1' Guerra-Mundial, as Constituições
se esmeraram em dar ao povo, enquanto eleitor, o referendo,
como instrumento de controle político, para cÕrifirrilar ou
rejeitar uma lei votada pelo parlamento, -até mesmo a Lei
Magna. A França, por exemplo, recorreu três vezes ao referendo: rejeitou o projeto cOnstitucfónal de 2 de junho de
1946, confirmou o de 27 de outubro do mesmo ano e legitimou
a Constituição ugaulista" de 1958, de que não participou na
feitura a Assembléia Nacional. Na Suíça. a sua aplicação fez
considerar-se aquele país como -regido por um regime de democracia semidíreta. No Chile, sob o general Pinochet, a
Constituição por ele outorgada foi legitimada pelo referendõ.
O Plebiscito, tradicionalmente, tem sido utilizado para
- d~finir, por Votação popular, a forma do sistema de governo,
amda que em certos casos haja sido convocado para decidir
limites territoriais,- ·~criatura -rousse3uniana da Revolução
Francesa~·. Durante o século XIX, foi empregado para obter
a unid~de da Itália. Já serviu a regimes totalitários, como
o nazista, para legitimar a anexação da Áustria, não tendo
-sido estranho às simulações de C?ncordânéia, como quando
a União SoviétiCa incorporou ao seu impêrió os países-bálticos,
que acabam de reconquistar a sua sóherania, perdida em 1939.
No caso- brasileiro, como exaustivamente se ·mostra ·nas
doUtas- jUstificações apresentadas pelos nobres autoré:s dos
projetes em lide, o plebiscito visa a regulamentar a norma
constitucional, destinando~se o referendo ao exame de lei
aprovada pelo LegislativQ, poderido a convocação ser feita
de forma preventiVa, ·ou seja, antecipada à sanção ou promulgação da lei.
•· Isto posto, somos pela aprovação do PLS n' 5, de 1991,
ficando em conseqüência prejudicados os PLS n<:> 5 4 e 206/91,
que tramitam em conjunto, nos termos da seguinte:
EMENDA N' I - CCJ
{Substitutivo)
Regulamenta a execução do-disposto no art. 14, itens
I, II e III, da Constituição.
- ·
··
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A soberania popular exercer-se-á por sufrágío
universal e pelo voto direto e secreto,· com direito iguãl paia
todos nos termos desta lei e das normas constitucionais pertinentes, mediante:
I - plebiscitO-;
I I - referendo;
_ill -iniciatiVa, pOpular.
Art. 2' O plebiscito terá p<ii finalidade deliberar-sobre
matéria constitUcional, por meio de convocação do congresso
Nacional, por instrumento de sua competência exClusiva, exi~
gido, para aprovação da proposta, o.voto da maioria absoluta
do$ Membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal._

1054_8

Sexta-feira 18

DIÁRIO oo:coNGREsso NAciONAL (Seção II)

Dezembro de 1992

Art. 3ç. A convocação do plebiscito sómente poderá ser
§ 39 O ato objeto do referendo ab rogatio só será revoprovocada mediante proposta:
gaP,O_ mediante a ~anifestação da maiori,a ãbsoluta dos Votos .
I - do Presidente da República;
do eleitorado.
I I - de um terço, no--mínimo~ dos Membrps de qualquer
§ 4'? O refererido popular poderá ser autoriZado pelo
CongresSo Nacio_n-<il para:
das Casas que compõem o Congresso Nacional;
· · III_.:... de mais da metade das Assembléias Legislativas
I - Denunciar tratados ou convenções internacionais,
deis unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas,
mesmo que aprovadas pelo Poder Legislativo;
pela maioria de seus membros;
- )I_--=- sus·pe·nqer oU reatar relações com Estados estran-- - -· IV --apresentada pelos cidadãos mediante requerimento geiros~_-.
subscrito por, no mínimo, um por cento do elêitorado nadoIII -ordenar a moratóii3. de empréstimos internacionais.
- -- --- - J:1al, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos
de três _décimOs por cento dos eleitores de cada um deles;
Art. 89 _O Tribunal Superior Eleitoral expedirá i!'l.struParágrafo único. O instrumento de convoc{lção indicará
ções para realização do plebiscito ou do referendo, assegurada
o-objetivo do P.lebiscito.
, ,
.,, . . ·~·""·,--, .-·- __ ,
gratuidade de divulgação pelos meios de comunicação de mas.·
Art. 4~ E vedada a co'nvocação de plebiscito na vigénda
sa, ~~s~~D:ário_s de serviço públi~o.
__ _
de intervenção federal, estado de defesa ou de sítio, nem
Art. 99 A iniCiativa popu1ar consiste na apresentação
será objeto de deliberação proposta tendente a abolir:
de p~ojeto de lei à Câmara dos Deputados.
I - a forma federativa de Estado;
§ !'?--;É vedada a iniciativ3: ·popUlar n3s riiatérias:
II - o voto direto, secreto, univers31 e periódico;
I -de competência eXclusiva do Presidente da República, dos Poderes Legislativo e Judiciário;
III - a separação dos poderes;
IV- os direitos e garantias individuaiS e coletivos.
II :-de_ competência facultativa do Minist~rio Público.
Parágrafo único. lndependem de proposta os plebiscitos
§ 2~ O projeto de lei será apresentado de forma articuconvocados pela Constituição Federal.
lada, contendo as assinª-tura5: dos eleitores, seguidas dqs resArt. 5'? Proposta a convocação de plebiScito, será consPectiv:os nomes,_ números, tíwlos eleitorais e Estados de oritituída Comissão Mista do Congresso.- Nacion-al quantõ aos
gem.
Art. 10. As consultas plebiscitárias de competência dos
aspectos da constituciorialidade e juridicidé!,de da ma~éria, no
prazo de dez dias.
~tados ou Municípios observarão as normas constitucionais
§ 1"' Com o parecer da Comissão Mista, a proposta será
pertinentes, na forma de instruções dos respectivos Tribunais
·
enviada ao Plenário do Congresso Nacional e submeti~a a
Regionais EfeitoraiS.
votação no prazo de vinte dias.
Art. 11. As proposições submetidas a plebiscito ou a
§ 29 Aprovada a convocação do plebiscito, caberá ao
referendo são consideradas aprovadas ou rejeitadas a ·partir
Presidente do Congresso Nacional, na mesma sessão, designar
da proclamação do resultado do pleito, pela Justiça Eleitoral.
a data de sua realização, dentro de noventa dias.
-Art. 12. Esta-lei entra em vigor_ na data_ d_e sua publiArt. 6"' Os Estados podem incorporar-se· entre si, subdi- cação.
vidirem-se ou desmembrarem-se para se anexarem a· outros
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.
ou formarem novos Estados .ou Tetritó"riOs Federais, mediante
Sala da Comissão, 9 de dezembro de 1992. - senador
aprovação da população diretamente intere-ssada, através de
Cid_ Sabóia de Carv&lho, Presidente eventual- Senador Jar·
plebiscito, e do Congresso _Nacional, por l~i regulamentar.
bas Passarinho, Relator-- Lourival Baptista- Áureo Mello
§ 19 O Disttito Federal não pode desmembrar-se, mas
.:..... Valmir Campelo - Carlos Patrocínio - Wilson Martins
pode ter seu território ampliado, mediante anexação de parte - Oivaldo Surnagy - Nelson Carneiro ~ Magno Bacelar
dos territórioS dos Estados contíguos.
__ _
- Luiz Alberto - Antonio Mariz.
§ 2'? A conv?cação para o plebiscite) referidO no caput
deste artigo dar-se-á mediante proposta:
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Arriin)- O Expedien~
I - do Presidente da República;
te lido vai â publicação.
II- de um terço, no mínimo, dos membros de qualquer
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. P Secretário.
das Casas que comPõem o Congresso Nacional; .
·
É lido o seguinte
' . III- de Assembléia Legislativa das Unidades da federação· interessadas, por maioria de votos, presente a maioria__ PROJETO DE LEI DO SENADO N' 182, DE 1992
absoluta de _seus membros.
Dispõe sobre o registro das entidades sindicais, e
§ 3"' Entende-se por-população diretamente interessada
dá outras pr~vidências.
p3.ra concorrer ao plebiscito, a constituída pelos eleitores inscritos até cento e oitenta dias anteriores à àatã do início da
O Congresso'N~cionat"decreta:
Art. 19 O registro_ das entidad-es sind_icais será feito--no
tramitaÇão do respectivo projeto de Jei aprovado, vedada a
Cartório_ de Registro Civíl de Pessoas_Jurídicas.
.pa~iC~pação dos transferidos_de outras circunscrições fora des---- --- -- - --Art. 2'? Pará o iegistro a entidade siD.diCal deverá encase limtte.
__
Art. 7' O referendo terá por objetivo a manifestação
minhar ao cartório os seguintes documentos:
do eleitorado nacional sobre qualquer proposição legislativa
___ I - estatuto da entidade;
·aprovada pelo Congresso Nacional. . c
., _
-· __ II- edital de convocação da assembléia de fundação do
. § 1<i> Compete ao-Congresso Nacional autorizar o refesindicato;
III- ata da referida assembléia;
rendo; uma vez a proposta tendo observado o prescrito no
~-- IV -relação dos diretores eleitos, especificando quais,
art. 3' desta lei.
.: . § 29 Aplica-se ao referendo o disposto- nos arts. 4'? e 'dentre eles, serão seus representanes legais, os poderes de
desta lei.
representação e respectivas assinaturas autorizadas.

.s•
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· Art. 3~" A certíãão de registro deverá·ser publicada no
Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal d'u

do Município em que se constituir a entidade sindical.
Art. 49 O registro e sua respectiva publicação serão encaminhados à Caixa Econômica Federal, para fins de distríbuição da contribuição sindical, na forma estabelecida no art.
578 e seguintes da Lei n' 5A52, de 1' de maio de 1943 (CLT).
Art. 5" As contribuições e mensalidades sindicais serão
quantificadas e terão_ sua destinação decidida em assembléia
geral dos representantes do respectivo sindicato; em se tratando de categoria profissional, serão descontadas em folha de
pagamento, independentemente de autorização- individual,
salvo quanto às mensalidades sindicãiS que pOderão ser individualmente autorizadas.
Parágrafo único. o--procedimento administJ:a:fivo ·ati:.
nente à distribuição da contribuição sindical é de competência
da Caixa Económica Federal.
Art. 6" Os cartórios competentes p3.'ra-o registro regulamentado nesta lei serão os que jurisdicionarem o local em
que estiver Situa-da a sede principal da entidade.
Art. 79 Esta Lei entra em vigor na data _de sua publicação.
Art. 8" Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A ConstitUição da República, em seu art. 89 , permitiu
que o Brasil avançasse rumo à modernidade no campo sindical.
E, por essa razão, autorizou- a livre organizaÇãO Sindical e
tirou da área a mão Uo Estado que não-·mais pode intervir
--ou interferir.
Este artigo determina que "é livre a associação: profissional ou sindical", observado o seguinte:
I - a lei IÍão poderá exígir a autorização-do Estado para
a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente; vedadas ao-poder público a interferênciã e a intervenção
no organismo sindical;
II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, de qualquer grau, representativa de categoria profissional
ou económica, na niesma base territorial, que será definida
pelos trabalhadores ou empregadores interessados. não podendo ser inferior à área de u~.munídpiO:
O ú~tico documento que pode ser exigido pass-ou- a ser
o "registro em órgão competente", o que hoje tem-se traduzido no registro em cartório, uma vez que os Siildicatos passaram a ser considerados pessoas jurídicas de direito privado.
A Constituição proíbe ainda a existência de mais .de uma
associação "representando a mesma categoria profissiOnal ou
económica na mesma base territorial". Proíbe, mas nã_o_ impede que o problema ocorra.
Na verdade, o Ministério do_ Trabalho, assim como todo
o Governo Federal, deixou de atuar nos sindicatos de_sde 1988,
tendo os pedidos apenas fcaráter formai e Cabendo_ a decis_ão
final à Justiça.
Diversos sindicatos procuram o Ministério do Trabalho
pedindo a liberação do código bancário que dá acesso às contas
de contribuição sindical na CaiXa Económica_ Federal, sem
resultado concreto.
A posição do MinistériO é qtie a Caixà Económica Federal
deve dar o código como uma transação entre cliente e banco.
Por outrp lado, a Caixa Económica- Federal responsabiliza
_o Ministério do Trabalho pela recusa.
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A questão se complica ainda mais quando dqis sindicatOs
disputam a mesma conta, e a CEF não _quer assumir qualquer
responsabilidade sobre. o destino do dinheiro.
O Ministério do Trabalho, através de sucessivos atos ·sendo um deles ·a Instrução Normativa n9 1. de 27-8-91 - .
deixou claro que o_órgão de classe poderia compor o "Arquivo
das Entidades Sindicais Brasileiras". após o ·registro· constitutivo do sindicato em cartóiió. Este arquivo representa mero
cadastro dos sindicatos existentes, que em hipótese alguma
pode ser confundido com procedimento tendente a conferir
personalidade jurídica à entidade para a prática de atas da
vida sindical. Aliás, o Decreto n' 509, de 24-4-92, foi de meridiana clareza ao delinear o papel do Ministério do Trabalho
e da AdministraçãO' ·na hipótese de criação -de sindicatos, verbis:
·
"organizar e manter atualizado o cadastro das enti. dades sindiCais representativas dos trabalhadores e em~
pregadores, vedada a prática de qualquer ato que implique concessão ou retirada da personalidade dessas entidades.. (art. 13, inciso I.)"
Ta!D_f?ém tj!m porobjetivo dar, em âmbito nacional, publicidade à possível superposição de sindicatos, por categorias
e bases territoriais, para que eles próprios, querendo, busquem
diretamente o concenso quanto às suas representações ou,
permanecendo inconciliáveis, recorram ao Judiciário para que
este dirinia a coritrávérsia. -Dessa forma, está rígorósamente ajustada à ConstitUição
a política ministerial, prevista no referido Decreto n9 509/92,
"de não interferência na autonomia sindical, notadaine:Óte
em ·questões de representatividade".
Parece-nos, para que seja plena a autonomia dos sindicatos, não-deva existir interferência ou intervenÇão estatal, com9
o definem os art. -515 e alíneas, art. 517 e parágrafos, arts.
518, 519 e 520 (Lei n' 5.452, de 1' de maio de 1943- CLT).
A proposição visa também garantir a organização dos
trabalhadores de forma a completar e dar eficácia à representação sindical.
Pelo seu amplo alcance social, esperamos que o presente
projeto de lei venha a merecer a aprovação dos nossos nobres .
colegas.
" ~~~sala das Sessões, 17 de dezembro de 1992. - Senador
Nelson Carneiro.
(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidad'ania
-- Decisã(i Terminativa.) '
O SR. PRESIDENTE~ (Esperidião Amin) - O projeto
lido será publicado e (emetido à_comissão competente.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo pelo St. 1"' Secre-- tário~.

É lido o seguinte

01. n' 41/92/CCJ

~

Brasflia, 16 de dezembro de 1992
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a V/ Ex• que esta
Comiss~o aprovou, nesta data, em turno suplementar, o substitutivo oferecido ao Projeto de Lei do Senado n"' S, de 1_991,
que "dispõe sobre a regulamentação do exercício da soberania
popular mediante plebiscito, referente a iniciativa popular,
e dá outras providências"; em coilseqüênda, estão sendo enca~
minhados à esta Presidência os Projetas de Leis do Senado
n.,s 4 e 206. ambos de 1991, que tramitam em conjunto, a
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fim de que seja dcclaradâ a prcjudicialidade dos

meSlnoS,

conforme o disposto no ar~. 334 do R~gimento Interno.Cordialmente,- Senador Nelson Carneiro, Presidente.

Dezembro de 1992 _

ui> 19, de 1992, de-minha autoria qUe dispOe sobre a concessão
de subvenção económica nas opáilções de crédito rural realizadas com produtores rurais do semi-árido do Nordeste, por
já haver expirado o prazo regimental da Comissão de Assuntos
EConómicos.
·
Sala das Sess6es, 17 de dezembro de 1992. -Senador
HUmberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) - 0 requeri·
m~nto I.ido será incluído em Ordem do Dia OportunãmeYite~-

O SR. PRESIDENTE (Espendla6 Ainiii) __:. Coni refe·
rência ao expediente que acaba de ser lido, a Presidência
comunica ao Plenário que nos termos dos art· 91, §§ 3~> a
59 do Regimento Interno abrir-se-á o _prazo de c~nCo dias úteis
Eara interposição de recurso, por Um -décimo da composição
da Casa, para os Projetas de Lei do_ Senado .n9' 4, 5 e 206,
de 1991, para que eles sejam apreciados pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin)- Foram enca·
Esgotado esse prazõ,-sem ítiteqioSiÇãO de recurso, o Prominhados à publicação Pareceres da ComissãO de Assuntos
jeto de Lei do Senado n"' 5, de 1991, será remetido à Câmara
Económicos que concluem pela apresentação dos seguintes
dos Deputados, e os de n\'~ 4 e 206," de J991, serão inclu_í~~s
em Ordem do Dia, oportun3menfe, a fim de serem declarados Projetes de Resolução:
N• 116, de 1992. que autoriza o Governo do Estado de
prejudicados.
Minas
Gerais a emitir LFT-MG, destinadãs -~9 ~giro_ de -~_Ya
O SR. PRESIDENTE (Esperitlião Amin) -Sobre a mesa,
dívida mobiliária com o vencimentO no t' semestre de 1993.
requerimento que será lido pelo Sr. to:o Secretário.
N~ 117, de 1992, que_ autoriza: o _Gqve_mo do Estado Qo
É lido o seguinte
Espírito Santo a eiÍlitir e Colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do TeSouro do Estado do
REQUERIMENTO N• %8, DE 1992
. Espírito Santo - LFT-ES, destinadas ao giro de 88% das
Nos termos do art. 172,_inciso I, do Regimento lnierito,
1.369.082.415 LFT-ES, vencíveis no primeiro semestre de
requeiro a iitClusão, em Ordem dÕ Dia, do PLS no:> 2192, que
1993.
altera a redação da Lei n' 6.494, de 7 de dezembro de 1977,
As matérias ficarão sobre a mesa durante cinco sessões
que "dispõe sobre os estágiOs de estudantes de estabeleciordinárias, a fim de receber emendas, nos termos do art.
mentos de ensino médio ou supeiior", cujo prazo,_ na Comi~
235, inciso II, letra r, do Regimento Interno.
são de Educação, já se acha esgotado.
Sala das Sessões, 17 de dezembro de 1992. -Senador
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) -Foi encami·
Marco Maciel ..
nhado à publicação parecer da ComiSsão de Constituição,
O SR. PRESIDENTE"(Esperidião-Áinin)- O requeri· JuStiça e Cidadania, que conclui fãvoravélmente ao Projeto
de Leí da Câmara n"'26, de 1992, com emendas que apresenta.
mento lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
A matéria ficará sobre a mesa durante cinco sessões ordiSobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
- nárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235,
fuclso II, letra d, do Regimento Interno.
É lido o seguínte
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) -A PresidênREQUERIMENTO N• 969, DE 1992
cia recebeu expediente do Presidente do Senado da República
Oficio n' 103/92
da Colómbia, pelo qual apresenta congratulações daquela Ca' Brasnia, 16 de dezembro de 1992
sa ao Congresso Nacional brasileiro em face dos últimos aconSenhor Presidente,
tecimentos políticos que culminaram com o afastamento do
COOú.iiliOO a Vossa Excelência que, erhbora tenha-Compa- Presidente da República.
·
recido nOrmalmente à Casa no dia 27 de outubro transato,
Recebeu, também, do Presidente da Câmara de Senae atendido o período todo e'm meu gabinete,_ não me foi com- dores do Uruguai, manifestações de pesar formuladas por
putada a necessária freqÜ.ência, com-os prejuízos decorré:D.ies.
vátios Senadores, pelo trágico desaparecimento do Dr. UlysSolicito de Vossa Excelência determinem-se as providên- ses Guimarães.
-cias necessárias à i'eparaçãó dO equívoco;
Os expedientes vão à publicação.
Protestando a Vossa Excelência a -fenovaçâo de -iD.euS
votos de ·amiZade e apreço.
~~-O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) -A Presidên·
Atenciosamente, - Senador Onofre Quinan.
cia recebeu o Aviso n9 997/92, de 11 do corrente, através
dó qual o Presidente do Tribunal de Contas da União -encaO SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) - Em votação
minha cópia da Decisão n 9 563/92~ bem como Relatório ·e
o requerimento.
VotO que fiuldaffi(mtam, ão aPreciar o resultado da Auditoria
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
Operacional realizada na Companhia de DesenvolvimentO do
sentados. (Pausa.)
Vale do Rio São Francisco - CODEVASF.
Aprovado.
O expediente será encaminhado à Comissão de Assuntos
Aprovado o requerimento fica concedida a licença soliciSociais, para conhecimento e providências que julgar necestada, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno.
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. to:> Secre- sárias.
_o

-

-

•

-·----

__

tário.

É lido o_ seguínte
REQUERIMENTO N• 970, DE 1992
Recj:ueiro, nos termos do art. 172, I, do Regimer:ItO Inter_no, a inclusão em Ordem do Dia do Proj.eto de Lei do Senado

a

O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin)- A Presidên·
ci.a recebeu o Ofício n 2.557/92, do Banco Central do Brasil,
através do qual o GOverno do EstadO de Sergipe solicita autorização do Senado para emitir e- recOlocar no mercado, através
ofertas públicas 395.369.000.000 de Letras Finarlceiras do Tesouro do Estado de Sergipe, para os fins,que especifica: ' - .
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A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Económicos, para ser anexada ao processo do Offcio n~/52, de
1992.
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) - A Presidência recebeu as Mensagens nl's 446 a 449, de 1992 (n.,s 905,
908, 909 e 914192, na origem), de IS dç corrente, através das
quais o Presidente da República encaminha solicitação para
contratação de operação de crédito externo dos Governos
·
··
dos Estados do Paraná e Santa Catarina. ·
AJ:. matérias sàão anexadas aos processados dos Ofícios
n" S/16, SISO e SIS3; de 1992, aprovados em sessão do dia
14 do corrente.
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) -A Presidência recebeu a Mensagem n' 4SO, de 1992 (n•917192, na origem),
de 16 do corrente, através da qual o Senhor Presidente da
República encaminha telatório da viagem a Buenos Aires,
Argentina, nos dias 1 e 2 de dezembro corrente.
O expediente vai à publicação.
É a seguinte a mensagem recebida:
MENSAGEM N• 450, DE 1992
(N• 917/92, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal,
Nos dias 1~ e 2 de dezembro corrente, participei, em
Buenos Aires, República Argentina, da VI Cúpula PresideDcial do Mecanismo Permanente de Consulta e Concertação
~. -~·
~
Política (Grupo do Rio).
2. Instituído em 18 de dezembro de 1986, o Grupo do
Rio constitui a principal e mais graduada instância de concertação política latino-americana e caribenhf! -:--:-_a ~_nj~ que
se reúne regularmente em nível presidencial. Se_us três objetivos primordiais são o fortalecimento e a sistematiiãçãõ ·âa
concertação política, a segurança latino-americana baseada
na paz, na democracia e no desenvolvimento e a interação
regional.
3. Atualmente, participam do Grupo do Rio os seguintes países: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador,
México, Paraguai, Uruguai, Venezuela e os países da América
Central e da Comunidade dos Países do Caribe (CARlCOM),
representados, em 1992, pela Jamaica e por Honduras. Em
razão dos acontecimentos políticos ocorridos no Peru, aquele
país teve sua participação interrompida desde 13 de abril passado. O Panamá foi suspenso do Grupo em 26 de fevereiro
de 1988.
4. A reunião de Buenos Aires foi precedida de encontros presidenciais -do Grupo do Rio em Acapulco (27 a 29
de novembro de 1987), Punta dei Este (27 a 29 de outubro
de 1988), lcà, Peru, (11 e 12 de outubro de 1989), Caracas
(11 e 12 de outubro de 1990) e Cartagena de Índias (2 e
3 de dezembro de 1991). A preparação da reunião de Buenos
Aires efetuou-se em reuni6es dos Coordenadores Nacionais
do Grupo do Rio, nos dias 27 e 28 de novembro, e em reunião
de Chanceleres, no dia 30 de novembro.
5. Junto com os demais Chefes de Estado e de Goyemo
presentes em Bu~ Aires, participei de duas sessões de
trabalho em que se realizou um exame conjunto_ de_ temas
de interesse nacional, regional e internacional.
_
6. A reunião esteve marcada por duas tendências super.;
postas. Em primeiro lugar, o fato inescapável de que a região
ainda convive com problemas básicos de demo.ciacia. A no.va
~ntativa de golpe na Venezuela coincidiu com as reuniões
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preparatórias i:le Cúpula. Dias antes, o Peru havia realizado
eleições para o Congresso Constituinte, colocando o_ país na
trilha de retomo à normalidade democrática. No Haiti, os
esforços de recondução do Preside_nte Aristide se vêem paralisados. No Suriname, há novas fl,ltleaças. A. situação em Cuba
continua sendo motivo_ de preocupação.
7. Por outro lado, o Grupo do Rio não pode deixar
de estar atento às transfonnaç6es que se operam na ordem
internacional. A velocidade de resposta constitui novo desafio
para os países que pretendam acompanhar os fenômenos da
globalização, da formação de mega-espaços económicos, do
redirecionamento dos fluxos de comércio e de investim~ntos.
A concertação no Grupo do Rio _deve também propiciar a
melhor inserção possível dos países que o integram no plano
extra-regional.
· 8. No dia 2 de dezembro, pronunciei discurso em que
fiz referência à importância que teve, no Brasil, a reafirmação
dos valores éticos e da cidadania para o fortalecimento da
democracia no país. Assinalei, ainda, ser fundamental articular a defesa da ordem democrática e o fortalecimento das
instituições com uma visão mais aritpla dos problemas sociais,
permitindo que populações marginalizadas possam beneficiarse do crescimento económico.
9. Defendi, ainda, o caráter intrinsecamente político
das deliberações do Grupo do Rio e re:afinnei seu papel centrãl, que deve conciliar a defesa da democracia com uma
concertação mais eficaz em torno dos_ temas de interesse (la,'
atualidade.
_~~_lQ. Ap_mencionar os processos de integração regional
e sob-regional, referi-me ao impulso representado pelo Mercosul, ressaltando a importância de que esses esquemas confluari:J.
pa:rã a: construção de um mercado comum latino-americano.
Lembrei igualmente o caminho de cooperação que se abre
com o México? tendo em vista o Tratado de Livre Comércio
norte-americano, saudado com satisfação pelos Presidentes
em Buenos Aires.
11. Ainda nesse contexto, referi-me a duas iniciativas
concretas do Brasil, que reforçam essa visão fundamentalmente latinÓ-americana: o fortalecimento do Tratado de Cooperação Amazónica, dotando-o de uma Secretaria permanente com sede em BrasOia, e- a proposta de acordo de complementa-ção económica com os países amazónicos com vistas
a estabelecer as bases da d_esejada_ artjculação entre os esquemas de integração na América do Sul.
12. Junto cornos demais Chefes de Estado e de Goverll~-ª~~-º-ej _c;t_n~ 4j.~_gi4_~ a_9_ Diretpr-_Geral ~o GATI' _ap.~an
do a importância da conclusão pronta e exitosa da Rodada
Uruguai; essencial para o desenvolvimento do comércio mundial e, portanto-, para o crescimento económico e o porgresso
em especial dos países latino-limeridnos e caribenhos.
,
13. Assinei, igualmente, carta dirigida ao Presidente da
Veliezuela, Carlos Andrés Perez, manifestando satisfação pela
defesa das instituições democrática,s durante a tentativa de
golpe de estado ocorrida naquele país em 27 de novembro
·
passado.
14. A VI Reunião Presidencial aprovou a Declaração
de Buenos Aires dos Chefes de Estado e de Governo do
Grupo do Rio. O texto assinala expressamente a visão apoiada
pelo Brasil de crescimento com eqüidadê, de economia de
-mercado com conteúdo social, de programas políticos orientados para a incorporação de populações vulneráveis ao pro~sso de: desenvolvimento, de eliminação das condições de
pobreza e marginalidade e de promoção de transformações
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institucionais e administrativas que contrfbU.arri pafa o a(>effeiçoamento e a consolidação de uma democracia eficiente e
participativa. ---- ~-- 15. A Declaração ressalta também o papel do Grupo
como interlocutor de países e grupos de países de outras regiões, dedica atenção às situações da Venezuela, do Peru,

do Haiti, do Suriname, de Cuba e da América Central, reitera
a interrelação entre democracia e desenvolvimento, superação
de desajustes estruturais e desigualdades sociais, respeito aos
direitos humanos e inserção internacional da região. O Brasil
logrou a inclusão de referências à COnferêricia do -Rio, ·reSsãltando a importância de que se cumpram os compromissos
financeiros pelos países desenvolvidos. Foi aíriãa ressaltada
a realização, em Salvador da Bahia, em julho de 199:5,_ da
ID Reunião da Cúpula fbero~Americana.
16. Paralelamente aos trabalhos da Cúpula, mantive encontros de trabalho com os Presidentes da Bolívia, Jaime
Paz Zamora, do Chile, Patrício Aylwyn, e do México, Carlós
Salina de Gortari. O Ministro das Relações Exteriores, Senador Fernando Henrique Cardoso, manteve encOntros de traba~
lho com-os Chanceleres da Boüvia-, Ronald Me Lean, e do
México, Fernando Solana.

17. A próXima Cúpula Presidencial do Grupo do Rio
deverá realizar-se no Chile, em 15 e 16 de outubro de 1993.
18. Junto com este relatório, apresento o texto do discurso que pronunciei perante os demais Chefes de Estado
e de Governo, em 2 de dezembro, e a Declaração de Buenos
Aires dos Chefes de estado e de Governo do Grupo do_ Rio.
Brasília, 16 de dezembro de 1992.- Fernando Henrique
Cardoso.
·
EM N' 493/DAA~MRE
Bra_SI1ia, 14 de dezembro de_1992
Excelentíssimo- Senhor Vice-Presidente da República, no
exercício do cargo de Presidente da República,
Em cumprimento à determinação transmitida pelo Aviso
n' 1.455 SG/PR, de 3 de dezembro de 1992, encaminho, anexos, mensagens de Vossa Excelência aos Membros-do Senado
Federal e da Câmara dos Deputados, com o relato de sua
participação na VI Reunião de Cúpula do Grupo do Río,
reã.IíZada em Buenos Aires, em 2 de dezembro corrente, e
dos contatos paralelos que Vossa Excelência manteve com
outros mandatários participantes do encontro. Respeitosamente, Fernando Henrique Cardoso, Ministro
de Estado das Relações Exterior~.

VI Cumbre Presidencial
d~l
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~8PKRANZA EM
EL EXITO OE LA OONVOCATORI~ Y DBLIB!RACIONBS OBL XVI
P!RIODO KXTRAOftDIHARIO DE SISIOHES DE LA ~s~LZA GENERAL OB LA O.E.A.,
QUE T!NDRA LUCJA.llt ISTI KIS EN LA CI:utlru:J 01 W~SHINGTON O.C. !H !ST!
CONTEXTO. DISTACARON LA'NICZ!IDAD OS PROFUNDIZAk LOS SSTUD:OS P~ ~
REVITALIJACION DIL !IBTZHA IHTiftAMK1tiCANO,

lJ, DIBTA~OH LA DICISION T COKPROHISO DI LOS PAIS!! DBL CARI!I
MI!MBR03 DI:L GRUPO DI RIO, &H PROFUHDIZAA LA YA KSTKICHA ftSLACICH
KXISTENTI: INTR! ~8 DOS RIGIOHBS A TKAVSI DC INICIATIVAS, ~KUHIOHIS Y
MECANISHOS QUI COH80LID!N ISTOS VINCULOS. ACOGIIRON CON ACRADO LA
PROPU!STA DI LA CARICOH P~ LA FORHACION DZ UNA A!OCIACION DI ISTADOS
O!L CARIBI, DI HAHIKA DI AMPLIAR IL PKOCISO DI IHTI:QKACION ftiQIONAL Y
SUBitiGtONAL,
14. PREOCUPADOS POR LA H•ciS:IDAD DI Pfti!IRVAR LA RZGIOK COMO ZONA
DI P~Z, NO PROLIFIRACION Y LIBRI DI A~S NUCLIAAII, LOS HANDATAAIOS !!
CONCRATULAROH. DEL IHPOitTANTS AVMCZ LOG1t.I\DO IM !8! »miTO &!f IL
PRE!INTE A.Ao T HAHirE!T~KON SU SATISF~CC!ON POR LA PROX!MA APLICACION
DEL TRATADO DI TLATILOLCO, IH ~OCA LA ZONA POR IL PRIVIITA.
.

15. RICONOCIBRON LOS INNEOABLZI AVANCES QUE SI RIGIST~ ZN ANZRICA
LATINA T ZI. CARIIII PAU ALCANZM UN Clt!CIH!INTO 111'MLI 1 SOSTZMIDO '{
COK BQUtDAn. D!l!!!ITACJUtOH ZL RESULTADO FAVOMBLI EN tA APLICACIOH O!
P~OCRAMAS DI
ICOHOHIA DI MERCADO CON CONTIHIDO SOCIAL QUJ 81 VIZN!N
DE!ARROLLAHDO !N LA RIGION PARA UNA INSIRCION IFICIINTI !N LA ~OONOHlA

MUNDIAL.

15, SE COMPROMITIERO* ASIHl!HO, A CONTINUAR FORTALICIINDO LOS
PROGRAMAS POtiTICOS,
ICONOMICOS T SOCIALE8 ORIENTADOS· ~ GINiftAR
CONDICIONES FAVORABLII PARA LA INCORPORACIOH DlliHITIV~ DI LA POBLACION
EN StTUACION VULNIRABL! AL PROCISO DE DESARAOLLO Y PAftA !LIMINAR LOS
DESEQUILIIKIO! ESTRUCTURALES, !N PARTICULAR, LAS COKDICIOMIS DI POBREZA
Y MARGINALIDAD QUE TODAVIA AFECTAM A NUESTitO! PAISIS,
CON ESB PROPOSITO PROMOVIkAN LA! TRANSFORMACIONIS INSTITUCIONALIS Y

J'l.tiiUIIIETJl.NI'Il.rAJ r DINJ\MIC.TI.I. MJ')tli'A'NAR v PRnRIR' OU?i r.oN'I''RTHUT~N A LA
Y
PIKFECCICHAMIINTO DI UNA DIMCCRACIA IFICIBHTS Y
PAIT'tCIPATtVA.

CONSOLtnACIOH

17. COHPftOBARON CON
9~TY~rACCZON
LA SVOLUC%ON OZL PKOCIJO O~
IfrrZQ'RACION RIGIONA.L
A '!'RAVlr!
C&L rORTALJ:C%M%J:K'I'O DB 181'\l"aRZOS
sUBRiGION.ALX.S Y BILA'l"XRALI~ Y__ COINCIDI!ROH __!N QU! UTI HECHO CONIJ'l'ITUYE
UN !!:LEM'!HTO rtm'DAMBN"l'AL PARA -EL l..OCJ\0 !f! uH ti-PACIO !C:OHOMICO .t.MPLIADO
DE AH•RICA LATINA X IL CARIBJ:,

18. E%PRI!ARON

SU S~TISFACC!ON POR kA CONCLU!ION DI LA H&OOCIACION

TltATADO DE LiBRZ COKIRCIO ENT"RB HIXICO. o.NADA '(
ESTADOS UNICOI T HACS:N 'lOTO! POR SU PRONTA ~PROIIACICN YA QUI MRI
POSIDILIDAC.I AL
t..IDKB ctlHBRCIO
Y EL DBI!IAI\ROLLO PARA TODO IL

QUBERNAHINT.AL DEL
HIMI.SriRIO.

EXHORTAN A LOS DIFIRENT&! ORO~ISHO! KULTILATERALKS DE INT!ORACION
~TlNOAMERICANA Y A LOS ENTIS SNCARGADOS A NIVZL NACIONAL T REGIONAL DI
LOS ACU&RDOS DE LI!RE COMERCIO, A TRABAJAR EN LA DIRICCION 7: ~ 8 1SZNTAR

PARA LA

PROXIMA OUHBRE DE PRESIDENTES DEL GRUPO OE RIO UN PROGRAMA QUE

CONT!NGA UNA

PROPUIS'l'A OS

ARMONIZACION DI

LO! DIFCR!NTB! PftCCZSOS DB

IN'T!ORACICN COKIRC'IAL, TEN'DI!NTBS A HACZR CONVERGIR TODO! BLLOS KACIA
UNA ZONA Cl LIBRS: COHIRCrO tnflCA PARA AMIJtieA.
l!J, ATit:Z:ItrTIRON n.TNDAHINTAL IHP01\T.t.NCIA A U
CONCLUSION, QUI: SI
VISLUHBRA COMO INMIN.HTI, DI U. RONDA UltUQUI.Y, SZ:RALAROK QUI SU!I
RESULTADOS DBIIN SIR FRUTO DI UNA NIDOCIACIOH CL~NTI MULTILATIKAL
QUI KST~LIZCA UN SIITIM DI COMIRCIO lKTIMACIOHAL LIBIItl, UT.MLI,

TRANSPARINTI T KO•OIICRIMINATORIO,

QuE

ASIGURI UH IQUITATIVO ACCESO 01
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1. LéJS
IH.ORTMCIA

tX)'âlt't.KC:i::( Jfii:W

DIBT,,C!AJlUJI

LA

I%POKTACIOKII O!

PRCIDUCTOI

l't'Kk~OI

QUI

~ASICOS
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CO$;su,;;!!)QKI8,
IH IS'I'I SIHTIDO
SUS
ICOROMlAS TI!KIH
LAS

PI.RA

Y LA NICESIDAD CE QUI IITAS, BN EL

ACTJIJU)O FitiAL "DI LA RONDA, NO SIAN A.Fic:TAOA! POR LA COMPITIHCIA CIILIAL

DI ICOHOMIAI

DIIAakOLLADAI, Kl ICMKTIDAI A RIITKICCIONII ARIITRAAIAa A

isU COHiftC%0.

LLAKAION LA ATIMCIOK ICIKZ LOI PILIOROI QUI

RIPRKII~AN

LAS MIDIDAI

PROTECCIOHIITAI DI ALGUNO! PAIIII O ILOQUII KIGIOHALII FRINTI A ALOUNAI
01 SUl IXPOR'I'ACIONIS. UNA GUERRA DI CAU.C'I'ZR COHIRCIAL SIUA MU1' ORAVI
T DIFICULTARIA !L PROCISO DI DISARROLLO OITINIDO A TRAVIS DI TODAS LAS

POLITICAI DI AJUITI ICONOMICO ACILANTADAS lN LA IIOION, HAMIFIITAION SU
DIIIO DE

QUI LAI

NEOOCIJ\CION&! QUI:

PltOt:U.H!'rOI IAIICOS

nntDAMIHTALE3

PARA

CULKININ caN ACUiftDOI SAT%1FACTORtOI
PARA LOS COHIUMIDORII.
20. CCKPLACIOOS

POR &L

!& t.LEVAN

A CA!IO

AHIIUCA

LATINA

TANTO PARA

DIALOGO, TRABAJO

~08

lN Ma.'RIU:A

T

IL

DI

eAitlBI,

PROnUCTORII OCHO

FRUCTIFIRO Y COOPIAACION

EHTII IL GRUPO Dt RIO Y LA COHUNIDAD EUROPtA, RIITIKAAOK SU PLINO APOYO
A LAS RIUHIONIS r A LOS HICANIIHOS IHSTI'I'UCIONALIZADOS !ITAILICIDOS !H
LA DICI.AM.CIOH DI JtUMA. VALOilAitOH HU1' POSlT:tVAM!H'r! LOI AVANCIS
ALCAN'ZADOS l!r LA RIUN!ON SOI!IR! COMERCIO !:NTRI AMBAS ftiGIOHSI, EFECTUADA

EH !RUSILAS

EM 9CTV11tl DI ug2 Y EIP!tZSAROH LA NECKIIDAD D'& HAH't"BN,IIt
DISTAc:A.RON LA
IHPORTAH'CIA DI LA AP!RTUP.A DIL BAKCO
EUROPEO DI INVIR8%0NII {DEI) PARA IL FINAHCIAHIIHTO DE PROTBCTOI DI LA
RICION. INITRUTIRCH
A SUl HINISTROI DI ll'&LACIONII IXTIRIORII A
PROFUNDfZAI* POR TODOS LOS MIDIOS POStSLEB* LA8 RBLAe%ONE8 POLI~ICAI,
ICOHOHICAI, IOCIALKI T CULTURALIS INTitl AMBAS ltiGIONII A FIH CE

DICHO DULOOO.

ACR!C!NTAR IL COHIItC%0 MUTUO Y EL ntiJO DI INVIIISIONU. O!CIDI!•ON
IGUALHINTI PROMOVIJl !L DIALOGO r ACIRCAHIIN'I'O CON TODAI LAS RICIONII,

21, MANIF!ITARON lU PRIOCUPACIOH POR LOS IHTZHTOI DI D~A CARACTZR
UTtATI.JtiiTCIUAL A
LA LIGULACION
DB CUAl.QUlJ:R
PAU, POR SIR
Itf'l'~INSICAMIHT!
IHCCH'PJ\TIBLIS
C'OH
!:.L
tiEitiCHO
INT!IUfACICNAL
'(
ATBNTATORlO.t!l C& LA !!OIIBRAHIA DE t.OS INTZORAHT•s D! LA COHUMlJJJ\tl
INTI!Uf~CIOHAL.

22.

A.l'U.KARON

"CUM!IR! KtmtiiAL

SU APOYO

PARA

!L

A. LA P~P!PAilACIOH Y CONVOCATOitU
OI!ARR.OLLO SOCIAL",
W
199!, QU!

DI

LJ\

DSBI!!:RA

CONTRIBUIR AL· PISAAIOLLO ECCHOMICO CON ~QUIDAD, PARA BITS FIN,
ACOkDAAON OOKIITITUIIt UK GRUPO DE T~AJO ESPICIAL PAKA P~IPARAR UN
DOCUKEHTO SCIRI LO! TtMA3 O! POBRBZA, DIIIMPtiO Y HARGINALtDAD QUI SI~
SOH!TIDO A LA CON8ICZRACION DI LOS JXFZS DI' BSTADO T DI GOBX&IHO BH ~
PftOXIMA AIUHIOH DIL GRUPO DI ftlQ,
23. SUBRAYARON LA IHPOKTANCIA Y TRAICinDINC%A DI LA PROX~ CUMBRB
IliSJUJAMIRICAHA A IIA.LIZAit81' IH LA CI'UDAD DI IIAI.VAI:IOI\ DI IAHU III Ull.
24. DISTACkiON

LA IHPORTAHCIA DI LOS TftABAJOS I rHIClAT!VAI DIL
AL TOMAR COH EIPICI~L IHTBRIS SU PROPUIITA
"COHUHICAD LATINOAHIIttCANA DE NACIONI'S~, DBCIDIKRON INSTRUIR
A SUS MINISTROS DS RILACICNCS ZXTEftiCft!S LA IVALUAClON CONJUNTA DURANTE
1!!3, DI ISA IM%C%ATIVA.
PARLAMENTO LATIHOAHIRICANO.

SOBRE

UN~

2~. RIAFIKMAH
LA ALTA PRIORIDAD I !HPORTAHCIA DZ LA !HICIATIVA
SOBRI EL "HIRCADO COHUN DIL CONOCIHIINTO" Y RI80LVIIftON APOYAR LA!
ACCIONES P.MA l!IU Ptli!TA EN PM.(:TICA 'f LA.S LIHIA! !'UHDAHIHTALIS DB LA.II
CONCLUSION!S ADCPTADAI eN LA R!UNION DI UNIVIItllCACZB Y ~•~ROl DI
INVISTIOACIOH, CIL!BitADA !N PUNTA DZL IITI lN NOVIBHBRI DI 1!t2.
!NCOMINDAitoN A SUS MINIITROI DE !DUCACION LA CONTINUACION DIL IIITUDIC Y
DE LAS ACCIONII DS APOYO A ISTA INICIATIVA.

ZU. RICONOCUI\OH QUE PAitA PftOHOVIIl LA IHTZOI\ACION

BUSQUIDA DI

LA MilHA

IS

NICISARIO

TINIR

IH

CUZHTA

UGIOl~AL

LA

!' IH LA
DrvEitiiiDAC

CULTURAL T A LA VIZ, StiPRIH1ft LAS BARRIRAI IDIOHATICAS. A 11'1'1 AIIPICTO
APOTARON LA PROPVIITA DI CRIAR UN CIN'I'RO LATIROANBRICANO ZR LA

UNIVWRSICAD DI LAI ~lLLAS, IH HOHA, COM IL OBJI~ DI INTENSIFICAR IL
CONOCtHIIH'I'O IHTII:I • r.oa PAI SES DI AHIIU:.tA LATINA !' JL CAilDS 'f PJ.OMOVIR
UNA MAJ'CR J:NTIOR:ACIO!f CULTURAL III'!'U ILLOI •
Z1, CZDic:A.ROH IIPICIAL ~Til'IC'lON A LAS CJIUI.VII CONIIICt111HCIA8 QUK SE
DERIVAM DI L~ PRODUOCIOH, TRAFICO T CONSUMO ILICITOI DC ISTUPsrAeiiHTIS
Y REITZKARDH SU PlliOCUPAClON POR IL CKICIHIIKTO DI LA DIHAHDA DB
SUSTANCIAI PSICOTROPICAS SH IL HUHDO Y LOS lrECTOI QUI IITB HBCHO TIINI
lN LO SOC%AL, LO POLITICO r llf CUAHTO A LA IAJ.UD HUMAHA.
lN UN CONTIZTO DI RIIPONBABILIDAD OOKPAJtTinA Y 01 B08QUIDA ~~
SOLUCICKII IHTICRALIS, MUT PKIN~PALHIHTI IL DIIAl~OLLO ALTIRHATlVO,
RIIALTAION LA NZCEIJDAD DI FORTALICIIt LOS ISFUIRIOI HULTILA1.RALZI, COR
KI~I A ~KIIF!CAit LA COOPIRACICH CHTRE LOS IITAnOI T ~ZSPALDARON LA
INICIATIVA DI PROPICIAR UNA CUMIRI HVHDIAL PARA AHALIZAJt IL PROBLIMA
DZL HARCOTRAriCO lN SUl 0%STIHT08 AIPICTOa,
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l..h lh~\..N.\~~~À z.;-. W\ ''CONFiiKIIiMCIA tl'B
Uo SOitR!l
Y DISAIROLLO" !JUNI0/92), EN !SPICIAL LA NICIIICAD OE
DtSARROLLO SOSTEMIBLE, Y COINCIDIIRON lN EL OOMPROHISO

f~U:..J."'J:W.UU:...;..,

HIDIO AMBIINTZ

ASEGURAR ZL
POLITICO C! S!GUIR PROHOVIZKOO, POR TODOS LOS PAISBS, LA EFECTIVA
PUESTA EN VtGINCIA DZ LOS CONVIHIOS Y DI LAI C!CISIOHIS A QUZ LLIGO LA
CONFEK!NCIA, IIPICIALHIHTE POR LOS PAISII DISARROLLADO!, !N LO QUE SE
R!FtzR! A LOS' COMPROHt!OI !'INAACIIROS T DI Tl't.AJUIInRBNCIA DI ':'ZCHOLOGIA.
~~IHISHO,

IN'TBRNACIOHAL

29.

IHPORTANClA

~UBRATARON

~A

~0!11\B

EH IU.TA HJ\ll,

PE~C'A

VlUti•FICARON

COH

!ATI~FACCION

DE CONVOCAR A UNA
!L

APORTI

COHrE~ZNC

r:mAHCISRO

INSTITUCIOHAL PftOV%8TO rOR EL srD r~ !L !N%CIO OB"ACTIVIDADBS O!
FONDO O! OZS~R~OLLO PAnA LO~ PU!SLOS INDIGIHAB 01 AMIIItiCA LATIKA Y 1
.CA.JitiBC T COHCOKDARON !H LA H!CISIDAO OE QUI LOS PAI!I8 MI!~AC
PRCCURIN ASIONAR
LAS PAITIOA!
BN SUS
Jlt.SPICTIV08 p~B8UPUISTC
NAClONALIS P~ GARAHTIZAR E~ ruNCIONAKrENTO DIL M!MeiONADC FONCO,

30. !XPRI!ARON

SUMAS

riRHI

RI~ZO

A LAI

KANIFBSTACICH!S

O

RACISMO Y

UKOFOBII\, T Stl PROnnttiA PJit!CC'lJPAeiCN POit IL 'IIOLINT
AISUR~IMI!HTO C!
AHT!~UOS CONFL!CTOS
ETHICOI T RILIQI08C8 EN VARIA
RIGIONI8 DIL HUNCO.

LLEVM A CABO LA VII Ct.TM!II\1 ltftiSl'ti&HetAL o•L CJJI.UPO Ol
EN LA RIPUBLICA DI OtiLE, !L lS Y 18 DI OCTUBRI Cl lltl.

31. ACORDARON
RIO~

JZ. L03 JIFB3 D~ I!T~ T DE GOBI!ftNO BXPR!SAROH !UNAS SINCIRc
PJit!SIDINT! C, CARLOS s. MINEM POR LA CALID~
ACRAD!CIH!ENTO AL
HOSPIThLIDAD DEL PUEBLO Y DEL OOBIIRNO ARGIHTINO DURAHTI !8~A Vt CUMB~F
PRKSID'IINCIA1·

DEL

HP.CJ\NTSHO

PK~EH'T'E

ti!

CONSULTA

T

COHCEI\TACIO~

POLITICA • CRUPO DI RIO,

DISCURSO DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÜBÜ-

poütico sem precedentes na nossa história. Assim foi recuperada, pelo pleno exercício das instituições democráticas, a
POR OCASIÃO DA VI CÚPULA PRESIÓENCIÂLDO
dignidade republicana.
GRUPO DO RIO (Z-lz- 92) ·- ·
- 7. Esta vigorosa recuperação do essencial marca a vida
brasileira contemporânea, e dá o conteúdo ético indispensável
Senhor Presidente Carlos Saúl Menem,
à eficácia da democracia a que ontem se referia, muito aptOSenhores Presidentes,
priadamente, o Presidente Lacalle.
Numa época em que, sobretudo nas relações interna__8. ~Para afiançãr essa recuperação, para assegurar" sua
clonais,- parece predominar a tendência a priviJegíar perspecperenidade, necessitamos criar condições sociais e econômicas
tivas e instrumental de caráter económico, é indispensável
que propiciem a todo e qualquer cidadão a oportunidade de
ser cidadão: não basta conquistar a normalidade democrática.
recordar que tal como disse ontem, este nosso Grupo do Rio
-9-. -Por iss_o, atento ao Brasil de hoje, estou devotado
nasceu para a defesa d~ de~ocracia na Amé_rica_Lª-t!n~_._Q~--seja, é criã.tur3 política.
: -- ---- - -a eVitar que a modernização seja ~pe_nas da economia. Os
2. Devemos enfatizar que e~te ~e~nismo de cqnsulta
pronunciados desníveis internos, a pnbreza e até mesmo a
e concertação política ão mais alt~ l!,Í~~~ _lC!gro~~- t:e~~~~3:~9! ___ "miséria que afligem á maioria dos brasileiros, a flagrante dispasignifiCatiVos, pois a democnl.Ciá"éffi noss~ regíão o)?t_~ve,_ desde
ridade de oportunidades, tudo constitui um estado de coisas
inaceitável.
então, notáveis avançOs. Ainda assim, cumpre reconhecer que
nosso continente ainda vive p-roblemas básicos da demo~acia.
10. Vencer esses desafios é tarefa conjunta. Tenho a
DissO são exemplos recentes o~ dramát~cO~ a_C~nt~~l!l~_~tos_ _____convicção que nem mesmo um país com dimensões continentais; apreciável expressão demográfica; quase 40 por cento
ocorridos no Caribe e na AmériCa do Sul.
3. A realidade das Coisas indica, sem meio~_~ te~-<?~, que
do Produto Interno Bruto da América Latina; a terceira eco,.
a democracia continua a ser, hoje, tal como no momento
noinia do COntinente, depois dos Estados Unidos e do Canada criação deste Grupo, a questão central. Po~~!!_t~!__a ~<?-~Sa ______ dá; __±Qo Pilhões de dólares de PIB; e 22 por cento do comércio_orazão de ser é política.
. - ------- -~---exterior global da região; nem mesmo o Brasil, repito, pode
pretender, sozinho, realizar tarefa de tal dimensão.
4. Democracia, enquanto modo de v1da e demo~racia
como regime político só existem, com vigor e per_man~ncia,
11. o Brasil é, por excelência, um "global trader" e
temos, por nossas dimensões e diversidade de interesses, uma
nas sociedades em que os homens atuam como CJ.dadaos, e
não se reduzem apenas a consumidores e produtores. Esta
vocação ecuménica. Mas jamais deixamos, nem deixaremos,
concepção básica nos orienta a todos, tanto no plano interno, - de estar atentos à -política de nossa _circunstância. que é a
Américi Latina. A ~agnitude de da_dos fala por si mesma:
quanto no relacionamento que infatigavelmente temos privilew
-:
30 pOr· éento ·áo nOs-so intercâmbio está concentrado na CEE;
giado no contexto latino-americano·
-·
5: A ~tividadc .política que é o go~mard~':'e t~rJ'~e~~
20 por cento nos Estados Unidos da América; 20 por cento
contendo ~tiCO. Por ISSO,_ o.ntem afirme,~ _que VIvencramo~ 3
na América Latina~ 20 por cento na Ásia, e 10 por cento
reafirmação dos valores mais altos da ética e ?a. democracia:
no Oriente Médio, -África e Europa Oriental. É contra o
~ 6. E não o dig~ -~m tes~~-. O Q_ovo b_r~_~tle_Ir?, ~~ _f9rm~--- pano de fundo da nossa abertura para o mundo que surpreenpa'?fica n~s ruas; a s<?c1edade Civil, através de suas ~~~tituições,
dem recentes medidas unilaterais restritivas por parte dosEsa ctdadama, pela açao dos_seus representantes pobttcos e dos
tados Unidos da América que inibem o acesso a importante
magistrados tornou concreto o que era abstrato: um processo
.
CJ\. -

--

- -- - - -

o
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mercado para pt JdiJtos nossos alt<?mente_ competitivos, Que
-24. Paralelamente. pretendo apresentar- durante midesejamos exportar de forma crescente, ein c_oridiçõesjuStas
n_ha próxima visita ao Uruguai e rio foro maior da integraçãO
e equitativas.
·
latino-americana que é a Aladi - uma nova iniciativa, com
12. O entorno geográfico' do BraiSI, com dez fronteiras
vis_t3.s à ap!Oxiniação econômic3 e Cõinercial entre o Brasil
e seus vizinhos amazónicos. _ _
.
internacionais, a dinâmica -Vi vã do intercâmhià com cada um
dos países latino-americanos e a firnie dísj)OsiÇão eln IeVar ·_· 25. ESto-u segUr9 de q_l!_~--~efá uma Contrib;_;içáo imporadiante um processo de integração jus.to e amplo com os vizi- tante, em benefício de todos os países latino-americanos, para
nhos regionais, são elementos orientadores da nossa convi- a desejada articulação entre os esqu_em~s de integração que
vência internacional.
vimos consolidand9 na região, e que devem confluir, como
13. O Brasil, Senhores Pi-esidentest--tem -perfeita cons-'" eStabelece o Tratado de Montevidéu de 1980, para a conforciêr.tcia da importância dos fenómenos do globalismo e do mação de um mercado comum regional.
regionalismo na economia contemporânea. Vemos com dare~
26. Assim, Senhores Presidentes, ampliaremos o conza o rumo dos acontecimentos atuais. Sabemos da impo-rtância
junto de nossas estruturas produtivas, de nossos mercados,
do processo de integraç§.'o regional para a América Latina.
da nossa capacidade de investir. e do nosso acervo de conheci14. Esta certeza é a fonte do revigorado apoio que meu mentos científicOs e tecnológicos~ para assegUrar ao homem
Governo dá à integração hiiino-americiiri3, Iiiandãto expressO- latino-americano a plena fruição da sua humanidade e a afirda Constituição Federal do Brasil.
mação dos seus direitos democráticos como cidadão. A derru15. A base filosófica do Grupo do Rio é" precisa'mente
bada <:J.as fronteiras econôrr_tico-comerciais entre nossos países
o binómio democracia e integração. Nã_o -s~ trata de:_mera - p.Os asseg!Jrará também lugar digno e proveitoso em meio
às grandes estruturas que se orga:p.~am no cenário internajustaposição, mas de relação essencial entre os dois termos:
cional.
u.a América Latina de· hoje, não se pode conceber integração
sem democracia. A integração region'ál só se vem tomandO-~eriliores Presidefltes.
realmente possível sob o fundamentO democrátiCo comum
27. A América Latina é grande demais, e importante
dos países da região. No caso do Brasil e da Argentina, nossa demais, para estar aUsente da construção dos novos tempos.
integração coincide com nossa redemocratizaçáo.
Temos muito com que contribuir, muito o que afirmar. Nossa
16. Os atentados à ordem democi-ática são, pois, aiiieã_-- região deve ser percebida pelos outros com a mesma clareza
que tem para nós_:_ não apenas um grande espaço económico,
ça direta à integração.
. .
~
.. ·
mas também e, sobretudo, um espaço democrático-onde povos
17. Não devemos jamais esquecer que a notável aceleencontram-sua-identidade-numã-cultura
própria; de valor -uni~
ração ào processo àe integração-da- Àmérica Latina só é possíversai.
vel porque lhe damos, os Presidentes do Grupo do Rio, o
28. -Vamos lutar juntos para aprofundar a integração
_
_
_
impulso político indispensável.
de nossos povos. Juntos, faremos mais e melhor do que pode18. É assim que abandonamos a hfstórlca perspectiva
ríamos alcançar sozinhos.
individualistat centrada na competição estéril, e .construímos
_ 29. com a ajuda e participação de todos, Governos e
em seu lugar uma nova dinâmica, que se funda na cooperação
e conduz à verdadeira comunidade latino-americana de na- cidadãos, haveremos de recolocar nossa região na trilha segura, desta vez irreversível, do desel'!_yolvimento, da erradicação
ções.
da miséria e, partiCU.larniente, da consolidação da democracia
19.. Disso, e náo ha porque negá-lo, são exemplos maioe da paz.
res o Mercosul, e o Pacto Andino depois de Barahona. Ambos
respondem a opções políticas fundamentais que têm que ver
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) -A Presidêncom o que somos e com· a América :L.atina que ambicionamos:
· 20. Com e intUitO ae-aprorUiidãr essã vocaçãO-de ieãfi!-- cia reOObeu do Presidente do Banco Central do Brasil os Ofícios n'' 2.560/92 e2.561!92, de 17 do corrente, encaminhando,
mar a escolha desse destino, de tornar irreversível nossa solidanos termos da Resolução n9 36, de 1992, do Senado-Federal,
riedade de grupo, penso que estão criadas as condições e
pareceres- reféféf:lteS à-s operações de créditos pretendidas peé chegado o momento de ousar mais uma -vez.
los Governos dos Estados do Rio de Janeiro e da Bahia,
21. Em 1909,-Com a Argentina, a BOlívia, o Paraguai
respectivamente.
e o u ruguai, construíritos o arcabouço dã cooperação platina
As maté_rias sez-ãõ ~espachadas à -Corriissão de Assuntos
10 assinarmos o Tratado da Bãciã dO Prata. Dez- aDos depois.
junto com a Bolívia, o Peru, o Equador, a Colômbia, a_Veiie- -- EconôíniCos, para serem anexadas iOs Ofícios n~ s/71 e s/58,
de 1992.
zuela, a Guiana e o· Suriname, lançávamos o ambicioso -Tratado de Cooperação Amazónica.
·
··
··
. O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) - Há oradores
22. Co~ o MéxicO, que ãcaba- de ãbrlr novas froDtéiras
inscritos.
com o Nafta, temos um passado de relações irrepreensíveis
Concedo a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar.
e um caminho de realizaçóes, com aquele grande país, que.
O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pronuncia
· muito servirá para a causa comum dos povos latino-ameriCanos
o seguinte discurs9. Sem revisão do or~dor. )_-=-Sr. Presidente,
e caribenhos. Com o Chile, cuja vocação latíno-ariierican1Sta _:- S~ e Srs. Senadores, nesta tarde ocupo a --nibuna da Casa
o Presidente Aylwin ressaltou onte~. guerel!!()5_ consolidar para uma reflexão sobre a saúde pública em nosso País.
e intensificar nossos históricos vínculos económicos e culturais.
É do conhecimento de todos que tenho caracterizado
as minhas açóes propugnando em defesa da prioridade educa23. A par do extraordináriO im-pUlso representado pelo
cional no Brasil. Entretanto, não podemos esquecer que a
Mercosul, estamos agora tomando medidas para reforçar o
Tratado de CooperaçãO Arilazônica, com a criação de uma situa_ç~o da saúde é calamitosa, no que pesem os esforços
Secretaria Permanente, para a qual Oferecemos Brasfiiã. comO- e as atitudes tomadas pelo Sr. :Ministro da Saúde, Jamil.Hadsede.
dad. E, principalmente nesse sentido, aqui estou para apoiar.
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S. Ex~ com relação à verdadeira guerra travada com os labora·
tórios-no que tange ao aumento dos remédios.
Sr. Presidente, Srs. Sen-adores, num País em qlie a: forife
ameaça e castiga lares em toda a nossa extensão terri(orial,
torna-se impossível tratar doentes com remédios caros como
os atuais. Isso reflete também_ na vida dos hOSpitais beneficentes, conveniados e mesmo os públicos, que já não- têm
verbas para a compra de remédios destinados ao tratamento
dos_doentes ali internados. Ainda hoje o Sr._Ministro da Sal).-
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e se encontraiJl doenteS; e sem CQncliç_ões de trataQtento _d~
saúde.
--:Er3- o que-tífiha- a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palma~l.

O SR- PRESIDENTE (Esperidião Amin) - A Presidência se congratula com V. Ex~ pelo objetivo social do seu pronunciamento, e se este Senador estivesse em plenário a ele
acorreria com aplausos.

O SR. PRESIDENTE (Espetidião Amin) - A Presidênde, Jamil Haddad, esteve na Câmara dos Deputados, onde
declarou que vem fazendo __um __esforço s.obr.e.-hu.man.o para cia recebeu ofício de autoria dos Senadores Esperidião Amin
~- Luiz Alberto Martins no qual informam ter ocorrido incoepagar os hospitais- cOriveniados ilo mês-de outubro.
rência
e equívoCo n-a redação dos autógrafos das Resoluções
Sr. Presidente, Srs. Senadores, diante dessa falta de recur'
sos. a atitude tomada de fazer funcionar os laboratórios públi- desta Casa de n•' 80, 81, 82 e 86, de 1992.
Justificam'
a
asSertiva
rioss_eguinteS
tenD.ús:·
cos estaduais e federais ni.erece de toda a classe política um
apoio deciSivo. Essa luta mexe e incomoda truste~ interna··- "A!. m.gdifiçaçÇi~s O(a i~_\rpdu.ziçlªs j~tifiç?in_c~~
cionais, multinacionais que aqui estão instaladas e que, hoje,
em função dos pareceres d_o Banco Central, noS qu3is
pelo fato de haverem absorvido os pequenos laboratórios parse basearam as autorizações do Senado Federal, teiem
ticulares em nosso País têm o domínio total sobre os preços
equivocadamente descrito as condições das operações,
em discordâo.çia com o estabelecido nas minutas contra._
e a comercialização de medicamentos.
·_: '-~ - _-.
..
--. - ·,·. o"~
tuais.
O Presidente da República nomeou uma COmissão EspeConsiderando
que
conforme
o
disposto
no § 2~>
cial para estudar a possibilidade de importarrrios remédios,
do art. 6•_da Res.olução n• .36/92, do Senado_federa!,
na tentativa de forçar os laboratórios a baixarem os preços.
as operaçõeS de crédito externo devem merecer Parece[
A importação, Sr. Presidente, embora tendo certeza_ que a
expresso da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
aquisição de medicamentos- se fará com preços rifuito mais
quanto aos contratos a serem firmados, e que, segundo
baratos do que_ os existentes-aqui; tem a desvantagem do
o art. 6'\ § 1';>, alínea g, da Resolução já referida, ~be
desequilíbrio da balança comercial e, sobretudo, do aumento
ao Banco Central emissão de parecer conclusivo sob
do endividamento nacional.
os impactoS cambial e monetário e enquadramento da
Entretanto, a atitude de fazer funcionar os laboratórios
operação nos limites de endividamento, entende-se que
oficiais, no meU entendimento, é a melhor perspectiva. Num
prevalece o parecer da PG FN sobre os itens dos artigos
país em que o salário m.ínimo, ainda hOje, está_)13 _faiXa_ de
- que ora se solicitam mOdificar.
Cí$500 mil, não é possível que um doente possa tratar-se
Por oportuno, no caso específico das Resoluções
com medicamentos que custam Cr$30 mil.
n~ 80 e 81!92, deste Senado Federal, solicitamos .S
De forma que, nesse momento em que o Governo toma
explicitações nas mesmas de que as operações_ de crédiatitudes corajosas nesse âmbito - alguns jornais caracterito externo se farão ao _amparo do art. 8"' da Resolução
zaram as medidas como de· cunho popular -quero me filiar
n9 36/92, que garante a elevação temporária dos limites
àqueles_ que aplaudem a medida e que reconhecem _que sem
de endividamento, e conforme parecer favorável do
atitudes corajosas não faremos este País_retom_ar_Q$ tnlhq_s
Banco Central."
do desenvolvimento e do atendimento às e;au_~ soci,ai:!;.
-- A Presidência, nos termos do art. 325, inciso I, do-RegÍMuitas vezes tenho criticado as atitudes do G.overno,
mento Interno do Senado Federal, solicita o parecer da Comismas nesta tarde venho a esta tribuna con,clam.ar os parlamensão_de Assuntos EConómicoS-..___ CAE sobre a matéria.
tares para que, num esforço cpncentraQo, ~nsjgamos ;tssegu- Consulto _o" iiobre soenador Antonio Mariz se está em
rar recursos ao Ministério da Saúde, para que faça fundonar
condições de proferir parecer.
os laboratórios ofidaís- e para que a rede hospitalar brasileira
não seja sucateada em prejuízo da grande população que não
O SR- ANTONIO MARIZ(PMDB - PB- . Para emitir
dispõe de recursos para tratamento de saúde.
parecer.) --:Sr. Presidente, o parecer é favorável. De fato,
Já não é possível, a essas alturas, votarmos ainda este
como está explicitado no requerimento, as incoerências não
mo o Orçamento da União e, provavelmente, a Reforma
decorrem da decisão do Senado, mas sim da fonna como
Fiscal; mas é urgente, Sr. Presidente, o PaíS iilteiro e·spera
fõiaffi expreSsas essas decisõ_es._ Portanto, há uma incompatiM
o esforço do Congresso no seJ?tido de que essas duas _medidas
bilidade que precisa ser corrigida.
sejam adotadas para possibilitar ao Governo os reCutSOSheces_-_O-parecer é favorável, no sentido do atendimento do
sários ao atendimento da grande urgência nacional, do clamor
requerimento que. acaba de ser IidQ.
público pelo desemprego, pela saúde e pela educação. _Estamos num momento em que a indefinição coma:O.da_as regras
O SR- PRESIDENTE (Esperidiâo Arriin} - 0 parecer
do jogo, e quando o Governo Federal a~s~me ~tj_tu4~s ele~
da Comissão de Assuntos Econôinicos confirma a ocorrência
tipo merece o nosso aplauso. Por esse_.motivQ_,_ OOII_clam..~J~QS
dos equívocos referenciados.
os companheiros para que cerremos fileiras e possibilitemos
Em votação. a votação da Reforma Fiscal e do Orçame_ntº-ºª--1JI1Ui9.
__ _ Os Srs. Senadores que o aprovam- queiram permaO.ecer
sentados. (pausa.)
·
· .
Congratulo-me com o Presidente da Repúbl~ca,- através
Aprovado.
do seu Ministro da Saúde, apoiando e incentiVando a_--co:p.tinuação dessa luta e o restabelecimento de tratamento mais
_ A P~esi4ência adotará as providências necessárias ã fetifi.:
cação dos aut6grafÕs e republicação das referidaS fesofuçóes.
humano para aqueles que não têm emprego nem alimentação
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O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) - Volta-se à
lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy,
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. PronúnCia
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)Presidente,
Sr' Senadora, Srs. Senadores, na próX:iina-tefÇâ-feira, dia 22
de dezembro, prevê-se que o Sen'ado Federal, possivelmente,
terá aquela sessão que será a mais importante-da sua história.
Politicamerite, trata-se de um momento de extraordinária
importância parã as instituições -brasileii-às e pã.ra --a hiStória
da democracia, será o ponto culminante do processo que mobilizou toda a opinião pública brasileira, a partir do conhecimento de procedimentos que caracterizaram o governo do
Presidente Fernando Collor de Mello e de algumas pessoas
que estavam próximas de S. Er
As informaçõeS que surgiram na inipteilsa brasileira e
que foram, aos poucos, sendo reveladas, levaram o Congresso
Nacional a formar, a instituir e a iiistalâr a Comissão Parla~
mentar de Inquérito sobre o cas.o do Sr. Paulo César Farias,
a qual, através das suas conclusões, acabou levando~nos a
üm procedimento de denúncia contra o Chefe de Estado.
Trata-se de decisão da maior iri:J.portância -porque, pela
primeira Vez em nossa história, através de métodos democráticos previstos na Constituição bi:'asileira, iremos, aqui, ser
os juízeS do Presidente que, segundo a denúncia, fncorreü
em crime de responsabilidade.
Gostaria de resSaltã.r a ilnportância dessa decisão e -a
necessidade de todos os 81 Senadores da República estarem
aqui presentes.
Sr. Presidente, diante dos rumores que passaram a surgir
na tarde de ontem, aqui mesmo neste plenário- comentários
que passavam de um Senador para outro - comecei a ficar
preocupado.
Portanto, gostaria de aqui formular uma sugestão aos
Srs. Senadores: dada a importância -da sessão do próximo
dia 22, dada a responsabilidade que nos cabe, recomendaria
a cada um dos 81 Senadores, se possível, a não ser por grave
necessidade, que não saíssem de Brasília, até a sessão de
terça-feira próxima.
·
O Sr. Magno Bacelar- Permite-me· v. Er um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Esta é apenas uma sugestão. Quero ressaltar que já decidi, eu que, nOrmalmente,
sempre sigo para São Paulo nos finais de semana, desta vez
convidei a minha esposa e, pelo menos, um dos meus-filhos
para estarem, aqui~ neste final de semana porque, agora, me
considero de plantão para a sessão de terça-feira, e de Brasília
não sairei mais. É claro que alguns dos Srs. Senadores percebo na expressão do Sr. Senador Esperidião Amin já tenham, talvez, programado alguma viagem ao seu Estado.
Mas considero tão importante a presença dos 81-Srs. Senadores, que eu gostaria de, aqui, prezado Senador Magno Bacelar,
expressar a necessidade de que todos os 81 Srs.- SeD.adores
aqui estejam e que ninguém falte.
Aliás, a Sec~etaria de Divulgação já nos informou_<jue
mais de 1.500, talvez 2.-000- jornalistas do mundo inteiro pediram credenciamento para cobrirem a sessão do dia 22.
Na história do Senado Federal, serão os brasileiros, de
todos os recantos do País, mais que iSso;será a Opinião piíblícit
mundial que terá oportunidade de acompanhar _a sessão do
Senado Federal. Possivelmente, o própdO PfeSidente ãfaStado, Sr. Fernando Collor de Mello, terá, então, a oportunidade
excepcional - e que está prevista na Constituição ....:...· de,

sr.

o
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aqui, proferir a sua defesa, e ·nos a estaremos escutando com
extraordinária atenção; essa será uma sessão importante --=..
até porque todos os brasileiros estarão accrmpanhando -esperamos que, efetivamente, nenhum Senador falte.
-Faço, aqui, um apelo especial. Quem sabe, não é a hora,
até, de nos precavermos, permanecendo aqui, desde hoje,
até terminada a sessão do dia 22 e, assim, nos resguardarmos
de qualquer imprevisto em viagens que normalmente podem
ocorrer.
Magno Bacelar- -Permite-me V. Ex~ ·um aparte?-·
O SR. EDUARDO SUPLICY - Ouço o aparte do nobre
Senador Magno Bacelar.
O Sr. Magno Bacelar- Nol:ire Senador Eduardo Suplicy,
realmente, o assunto que V. Ex• traz a debate, nesta tarde,
é dos mais importantes. Não chegamos a comungar da op~niã&l
de que devemos ficar, já, em vigília física a partir de hoje.
Um pouco antes da CPI, referente ao Sr. PC Farias, ser instalada, fiz um pronunciamento, nesta Casa, manifestando mínha
preocupação com o seu resultado, ressaltando a sua importância, em decorrência da grande _c~nquista que a ConstituiÇãO
nos concedeu. Nobre Senador, em relação a esse caso, envolvendo o Sr. Fernando Collor, no nosso entendimento, nenhum
dos Senadores deverá estar ausente para manifestar a sua
opinião - é o que o Brasil espera de- todos nós - mas a
~in}:_Ia preocupação é com outras CPI existentes, ·em anda~
mento, no momento em que o Congresso brasileiro resgata
muito da sua credibilidade, em decorrência da atitude tomada
com relação à CPI e ao julgamento que Se prOcessará na
terça-feiiã. Algumas permaneçam arquivadas, outras se encontrem, como chegaria a dizer, dando um passo atrás na
grande conquista do povo brasileiro, que foi a punição do
próprio Presidente da R~pública; como é o caso da CPI da
V ASP, que não permitiu a abertura das contas do sigilo bancáriO do Sr. Orestes Qúérda, eX-Governador do EstadO de V.
Ex•; como é o caso-da CPI sobre irregularidades no Governo
Samey, que embora não caracterizando mais o crime deresponsabilidade, temos que saber que os crimes comunsàli apontados não tiveram a seqüéncia cjue estão tendo aquelas apuradas pela CPI do caso PC Farias. O meu apelo, somando ao
de V. Ex', é para que este Congresso não deixe de tomar
as·pr-dvidêncías ne-cessárias, indicadas por o-utras CPI, para
que-o País não venha, no futuro, nos avaliar pelo julgamento
do caso Fernando Collor de MeHo, como apenas um fato
de mudança de Governo,_ apenas um único caso em que o
Congresso tomou ~is providências necessárias. Concordo com
V. Ex~, todos nós devemos estar aqui, é impossível que possamos nos omitir numa situação como esta, mas também é impossível que o povo brasileiro passe a acreditar neste Congresso apenas por este fato e não pela verdadeira moralização
dos costumes e no trato da coisa pública. Muito obrigado
a V. Ex~
. cO SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço o aparte de
V. Ex~, _Sena9-_9r Magno Bacelar, e comungo do seu sentimento
de que o Congresso Nacional precisa sé afirmar perante o
povo brasileiro com--respeitO a todos esses problemas. Não
podemos ter dois pesos -e duas medidas; temos que ser rigorosos: na função de bem fiscalizar os atos do ExecutiVo;-seja
no que diz respeito ao que ocorreu durante o Governo José
-Sãrney, seja rel~tivamente a fatos como o do processo de
privatização da V ASP ou, ainda, certamente, com respeito
aos assuntos que hoje preocupam a opiníão pública brasileira
em relação ao que aqui se passa. Nesses últimos dias, tem
o·-sr~-
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a Imprensa brasileira, por ~xemplo, registrado fatos sérios
no que diz respeito à ComisSão de Orçamento. No ano passado, tivemos diversas distorções sobre a maneira pela qual
se definiram os recursos na mensagem orçamentária finalmente aprovada no Congresso Nacional. Aliás, Senador Magno Bacelar, aproveito a oportunidade de estar dialogando
com V. Ex~, há poucos dias, ainda em sessão do Congresso
Nacional, perguntei o que acontecera'-Com o relatório que
eu havia encaminhado ao Presidente Ma_u.r_o .Benevídes. no
Congresso Nacional, sobre fatos havitlos com o Orçamento
da União. Na ocasião, eu constatara que 759 eme_ndas haviam
sido acrescidas àquilo que fora aprovado na sessão de 19 de
dezembro de 1991 sobre o Orçamento de 1992.
Como o Presidente Mauro Benevides encaminhou ao Presidente Messias Góis o assunto, este, en-tão, relatou na sessão
do Congresso, há poucos dias, que designara V. Ex~. Senador
Magno Bacelar, para emitir um parecer a respeito-da matéria.

Informou na sessão do Congresso o Presidente Messias
Góis que não havia ainda ocorrido uma sessão com quorum,
de natureza administrativa, na Comissão Mista do Orçamento,
onde pudesse ser apresentado o relatório de V.. E~·; e que,
em princípio, teriã corisideriado normal o procedimento então
havido. Não conheço ainda o relatório de V. Ex~, mas considero muito importante o que se poderá concluir desse estudo,
em parte, para que fique esclarecido exatamente o que ocorreu. Quero ressaltar que há cerca de dois meses o ex-diretor
do Orçamento do Sen_ado Federal, Dr. Orlando, encaminhoume um ofício informando que entre o período de_ feitura final
do Orçamento do Congresso Nacional, o envio do que havia
sido aprovado pelo Congresso Nacional, já com __Q_parecer
final de tudo, do Relator, e a chegada disso no Poder Executivo onde foi preparado o Orçamento, afinal aprovado e a
;)ublicação final, só nesse trânsito, houve nova modificação,
ou seja~ o próprio ExeêUtivo a:inda tratou de fazeí algumas
mudanças. Avalio que isso é algo tão sério e que fatos como
esses enfraquecem o Poder Legislativo, o Congresso Nacional.
E a importância de termos destrinchado isso é, em especial,
para prevenir que agora, quando o Congresso Nacional está
por aprovar o Orçamento da União, coro as modificações
que estão sendo feitas aqui, que não se repita esse episódio,
que se tenha o cuidado para que, em primeiro lugar, se possível, possa, o Congresso Nacional, na sua sessão final, votar
o Orça'mento na forma acabada, para que não fiquem pontos
por serem eventualmente modificados, conforme aco(dos_in':'
formais que algumas lideranças teriam feito sem que de outros
desses acordos tivessem tido qualquer informação.
O Sr. Magno Bacelar- V. Ex• me pennite" Um--aparte
para esclarecer?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Claro, com muita honra.
O Sr. Magno Bacelar - Agradeço a V. Ex• o fato da
cobrança, no bom sentido, com. relação a um processo que
me foi encaminhado pelo nobre Deputado Messias Góis, Presidente da Coniissão Mista de Orçamento. Na realidade, o
processo _fOi distribuído a mim, e eu a ele me dediquei com
a seriedade que tem caracterizado a _minha atuaç~o nesta Casa.
O parecer está pronto. Não sei por que motivo, de onde
o Presidente Messias Góis tirou a perspectiva do- que eu ali
indiquei porque, na realidade, embora esteja pronto o relató- ·
rio e eu o tenha apresentado, o Presidente da Comissão Mista
me pediu que aguardasse uma oportunidade para fazê-lo oralmente. Esse parecer continua comigo; S.E;xl não o leu. Esse
novo fato a que V. E~ se refere, da declara-ção desse- ex-Di-
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retor, eu· até gostaria, corilo subsfdio, que ele a entregasse
a V. Ex~ por escrito-; -porque isso não era do meu conhecimento. Estou tomando ciência agora com o devido crédito
que merece a palavra de V. Ex~
O SR- EDUARDO SUPLICY -Encaminharei a V. EX'
ainda hoje o que me pede.
O Sr. Magno_ Bacelar- Naquele parecer, apresentei sugestões que evitari'ain, no ftituro, dissabores. Concordo com
v-. -Ex~: esses fatos·~nfr3.qi.Iecem i!S duas Casas pela exploração
qu~ geram, em viriU_de da indicação de corrupção ou de outros
ffiei_o--:s que não conâizem com expectativa popular a nosso
respeito. Asseguro a V. Ex~ que na atual Comissão de Orçamento, pelas atitUdes tomadas pelo seu Presidente e pelos
Relatores~ principalmente pelo nosso companheiro .. Senador
Mansueto de Lavor, todas as providências foram tomadas,
íló-s"Cfitido de que não ocorram fatos desagradáveis, a exemplo
dos que aconteceram no ano passado. Até mesmo o consenso
das Lideranças parã-se evitar a votação apressada, como ocorreu no ano passado, é positivO. Isso só ocorrerá a partir da
convocação, no mês· de janeiro. Assim, teremos tempo para
votar o Orçamento acabado, com todas as suas alterações~
rlao permitiremOs ·a -delegação de poderes para o futuro.
Concordo com V. Ex• e senti-me na obrigação de informá~lo
de que, na verdade, o parecer ficou pronto em tempo hábil.
Infelizmente, não houve quorum suficiente para apresentá-lo
na COmissão, mas ele continua comigo, está acabado. A qualquer momento em cj_ue a ComisSão- vier a re-unir-se - teiiho
comparecido a todas as reuniões - estarei presente para relatar.

a

e

O SR- EDUARDO SUPLICY- Agradeço a informação,
até porque somente há três dias, na sessão do Congresso
Nacional, tive notfc_i~ de _que V. Ex~ havia concluído o parecer.
Ainda hoje encaminharei a V. Ex• este relatório, que pode
servir de subsídio .e complementar informações. Creio que
é muito importante que nós, Membros do Congresso Nacional,
_tenh.am_os procedimentos que evitem a repetição desses problemas.
Eu gostaria, mais uma vez, de voltar ao objeto principal
deste pronunciamento: ressaltar a importância da presença
de todos os Srs. Senadores na sessão do próximo dia 22.
Sugiro que tomemos todas as precauções para que não haja
ausências. Desejo, ainda, recomendar que estejamos na melhor forma física para a sessão de terça-feira próxima.
Ontem surgiram notícias, no plenário, de que já havia
um ou outro Senaçlor marcando compromissos exatamente
para o dia 22, devido a pressões as mais diversas.
Tenho certeza de que o povo brasileiro estará extremamente atento a çada um dos oitenta e um Senadores _que
aqui estarão presentes com o propósito de agir unicamente
segundo suas consciências.
O Congresso Nacional, através do Senado Federal, a Casa
que representa os Estados, será acompanhado, minuto a minuto, por todos os ce:rito e cinqüenta milhões de brasileiros.
A opinião pública mundial estará atenta ao que aqui estiver
ocorrendo.
Será, sem dúvida, a mais importante sessão- da história
do Senado Federal em virtude do seu significado: pela primeira
vez estaremos fazendo uso do que prevê a Constituição julgamento por crime de responsabilidade e de desonra do
cargo ~para um Presidente da República que não honra
a dignidade do mandato que lhe foi conferido.
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Ouviremos a..._defesa do President-e

da Rep-~.i"blica;--airavés

dos seus advogados e da sua própria palavra, segundo o que
a Constituição declina como wn direito. Esse direito é algo
sagrado. Estaremos todos - ainda - abertos para ouvir o
que o Presidente Fernando Collor de Mello tem a contestar
na acusação.
_
Concluindo, ressalto a importância de que nenhum Senador esteja ausente à sessão-do próxinlo dia 22. Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr.
Espiridião Amin~- ilriixa a cadeira da presidência, ql}e
é ocupado pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.
O SR. PRESTOENTE (Mauro Benevides) a palavra ao nobre Senador Lavoisier Maia.

Concedo

O SR. LAVOISIER MAIA (PDT- RN. Pronuncia o
discurso. Sem revisão do orador.)_- Sr. P!esictente,
Srs. Sen(tdores, sinto-me no dever de fazer uma comunicação
em defesa da Polícia Militar do RiO Graride âo Norte, a cujo
Quadro pertenço,- com muita honr~, na condição de Q_ficial
R-2.
Todos os m~..ios de comunicação do Rio Grande do Norte
ínformam que a Polícia Militar d-esencadeou um forte_ ~o:vi
mento reivindicatório. Não foi um ato precipitado daquela
organização militar, pois, antes de deflagrar,esse movimentQ,
as lideranças policiais tentaram, de todas as formas, sensibilizar o Governador José Agripfno para aca!~r as suas justas
reivifldicações salariais.
Surdo aos apelos dos policiais famintOs, o Gl?vem~dor
do Estado viajou para a Europa, sem a:ntes solucionar o caso.
É uma atitude de menosprezo, de desrespeito e, por conseguinte, condenável, daquele governante ~-~-Jel~_ção a um dos
segmentos mais importanteS para o bom funcionamento da
nossa sociedade.
Como pode um poliCial, ganhando apenas 522 mil cruzeiros brutos por mês, correr atrás de um marginal se este está
melhor alimentado?
Para os Srs: Senadores· terem uma idéia da _defasagem
salarial em que vive a Polícia Militar do meu Estado, basta
romoarar com os vencimentos da Polícia Militar do Distrito
Fedêral. Bnquanto, em Brasília, um cabo da Polícia recebe
um salário líquido de 2 milhões e 800 mil éruze·iros por-mês,
no meu Estado, o Rio Grande do Norte, isto não chega a
ser o vencimento bruto de um capitão.
Ora, Sts. Senadores, não precisamos fazer um grande
esforço mental para concluirmos que os _baixo~ salários não
motivam nenhum profissional a desempenhar bem o seu papel
na sociedade.
No movimento reivindicatório da Polícia Militai do Rio
Grande do Norte há dois aspectos para os quais quero chamar
a atenção dos Srs. Senadores: em primeiro lugar, esse movimento não se restringe apenas às categorias subalternas de
soldados, cabos e sargentos. Ele conta com a simpatia e apoio
discreto da oficialidade, que, por razôe!:r hierárquicas; não
se engaja de corpo· e--alma no movimento.
O segundo aspecto diz respeito à explosão do movimento
no exato momento em que Natal, capital do Estado, recebeu
um afluxo de cerca de 100 mil turistas, que foram para lá
participar de uma importante promoçãq t_urfstica: o carnavaL
O evento aconteceu sem a devida segurança, e todos os participantes da festa - tanto os de lá quanto os que vieram de
outros Estados- correram um sério risco de vida. Por conseguinte, sem a presen·ça dã Polícia Militar, muita coisa desagraTdável poderia ter acontecido naquela concentração popular.
~.:guinte
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Até agora, ao invés cte ·negociar com os insatisfeitos, o
Governo insiste inabilmente em resolver os problemas com
prisões de policiais famintos. Até ontem m-ais de 15 polici?is
já estavam presos~ alguns incomunicáveis. Essa rep~~sáha,
ao invés de enfraquecer o movimento, tem contribuído par?
fortalecê-lo de vez fez aumentar o número de pessoas na
passeata do' panelaço, que foi até o Palácio Potengi. A cada
dia aumenta o movimento reivindicatório da Polícia Militar
do Rio Grande do Norte.
Sr, Presidente, Srs. Senadores, a situação de arrocho salarial vivida pela Polícia Militar do Rio Grande do Norte não
é um caso isolado. Os médicos fizeram uma greve por melhores
saláiios, que durou quase 3 meses~ mas não obtiveram n~nhu
ma conquista. Os professores da rede estadual recebem, Igualmente, salários aviltantes.
- Num frontal desrespeito ao art. 7~ da Constituiç~o Fe?eral o Governo do Rio Grande do Norte paga aos func10nános
abono.
mais humildes uma parcela do seu salário a título
Dois terços do salário do funcionário público do Rto Grande
do Norte v_em em forma de abono. _
__ -~_- Por q~e tudo isso _está acOntecendo no meu Estado? Será
por falta de dinheiro? Não, de jeito nenhum! As finançaS
estaduais estão equilibradas. O Governo não paga bem aos
servidores porque não quer. Prefere usar <?s r~c~ur~os do Estado na construção de obras, por serem mrus vtstvets aos olhos
da imprensa e supostamente são mais rentáveis para a autopromoção do governante.
.
Infelizmente, o Governador do Rto Grande do Norte
tem se mostrado insensível aos apelos da honrosa Polícia Militar do meu Estado.
Daqui desta tribuna, manifesto a minha solidariedade
ao movimento reivindicatório, pacífico, da Polícia Militar e,
ao mesmo tempo, apelo aos homens do Governo para que
encontrem, o mais rápido possível, uma solução para esse
grave problema.
.
...
A sociedade norte-rio-grandense aspua à paz e à ~~nqui
lidade mas a paz não pode ser construída com a fome dos
que tr~balham e, sim, sobre o bem-estar social de todos os
segmentos da nossa sociedade.
_
- --- .
- Viva, portanto, a Polícia Mílitar, glória e honra do Rio
Grande do Norte!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - Concedo
a palavra ao nobre Senador- Pedro Teixeira.
-

?e

. O SR. PEDRO TEIXEIRA (PDT - DF. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão d~_orador_._)- Sr. Pre_§i~_ente,
Srs. Senadores, o Correio Brãziliense de hoje, sob o título
'Acordo evita cassação de partidos", traz à baila um acordo
que já foi objeto de um pronunciamento nosso, cujo objetivo
é a manutenção dos partidos de aluguel, ou seja, a permanência do status qno que vige hoje, no sentido de que~ classe
política continue sendo desmerecedora dos melhores conceitos
por que lut_a e ~em se debatendo.
Com esse acordo, mesmo os partidos nanicos que tiverem
apenas 0,5% dos votos do eleitorado terão direito à ~ultipli
cação, maior do que a multiplicação dos pães feita por Jesus
Cristo.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, esses acordos estão colocando a latere todos os projetes que tramitam e que tém
mer_ecido, por parte das Lideranças, estudos acurados. Com
isSO:~ os ciirii:balachos vão continuar prevalecendo, para que
nada se modifique, nada se mude neste País, para que tudo
continue como dantes no quartel-general de Abrantes.
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Se o Senado Federal, se o Congresso Nacioi.al nãO re'agír,

continuaremos com o descalabro e o descrédito dos partidos '
políticos, que tanto estamos precisando reformular.
Em virtude disso é que voltamos a esta tribuna com mais_
um pronunciamento objetivando alertar e colaborar. Precisa~
mos reagir contra essas manobras que vão desmerecer~ muito maiS a V. Ex!' do que a mim, modesto suplente - toda
a classe política que ficará a mercê -dos acordos que já estão
se realizando e sobre os quais voltaremos a falar, protestando
veementemente, tentando oferecer subsídios e- alertando _a
Nação e aos homens de bem - aqueles homens que fazem
da política a vocação tle seus ideais, e de uma resposta afirmativa aos anseios e _à credibilidade que lhes foram _outorgadas
pelo povo brasileiro- providências imediatas-de alerta paraque não prosperem acordos desse jaez.
O Sr. Josaphat Marinho- Permite-:- me V. Er um
aparte?
O SR. PEDRO'TEIXEIRA - Com muito prazer.
O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Pedro Teixeira, esse problema é bem mais_ grave do que está parecendo
a muita gente. __ Se não formos capazes de fazer a reforma
partidária de profundidade pode acontecer neste País_ um ferió-meno singular: o povo mudará, independentemente dos Partidos.
O SR. PEDRO TEIXEIRA - Concordo com o aparte,
em aditamento feito ao nosso pron.unciarilento de hOje, do
Sr. Senador Josaphat Marinho que, realmente, s_e preocupa
e deixa antever que o fogo está crepitando, e para arder não
vai demorar muito.
O Sr. Magno Bacelar - Permite V. EX• -um aparte?
O SR. PEDRO TEIXEIRA- Pois não. Ouço, com muito
prazer, o aparte de V. Ex\ nobre Senador Magno Bacelar.
O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador, o assunto que
V. Ex~ traz a debate, na tarde de hoje, como sempre se têm
caracteriZado os pronunciamentos de V. Ex', é da maior importância. Secundo as palavras do nobre Senador, Professor
Josaphat Marinho, com a preocupação de que o assunto é
muito mais sério do que se pensa. Na realidade, não poderemos pensar em mudança de regime, prinCipalmente aqueles
que defendem o Parlamentarismo, com a atual estrutura partidária de que dispomos: Este, no meu entendimento, é um
dos maiores obstáculos para que se consiga aprovar o regime
parlamentar no Brasil. Precisamos de Partidos fortes e sérios,
com programas bem definidos, que levem a população a acreditar nos ideários desses Partidos. Enquanto tivermos legendas
que servem de aluguel, como é o caso mesmo do Presidente
afastado, Fernando Collorde Mello, que usou um desses partidos em extinção, voltará a se· repetir enqüantO- nãó se-tiVer
no País uma conceituação mais Sér{a- do que é a pOlítica.
Parabenizo a V. Ex• pelo pronunciamento: solidarizo -me
com a preocupação que traz a esta Casa.
O SR. PEDRO TEIXEIRA ~ Solidarizo-me também e
agradeço, eminente cole~ de Bancada, Senador Magno Bacelar, pelos subsídios que me traz nesta assentada.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, é_ bom. que se repita,
cada vez que se trata da crise por que passam as nossas instituições político-partidárias, que a proliferação de_ partidos, ad
infinitum, é um dos seus pontos prudentes que necessita ser
rasgado; tumor cancerígeno que não pode continuar existindo.
Sei que não é fácil convencer aos donos doS pequeriós
partidos de que é, necessãno abrir mão de suas regalias. Ser
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'chefe" sempre foi sedutor e tem suas recompensas, é por
isso que não conseguimos ainda, já nesta década final do
século, organizar definitivamente o nosso_s-istema pai'tidário.
A Constituição fez um recuo de_ quase cinqüenta anos,
quando deixou de forma confusa a natureza dos partidos;
se de Direito Civil, se de Direito Público, pelo que se pode
entender do estabelecido no § 2?, do art._ 7?, da Constituição:
' ... Adquirem a sua personalidade pela forma da lei civil,
mas são registrados no Tribunal Superior Eleitoral..."
Fica a dúvida: são pessoas jurídicas de DireitO Privado
ou de Direito Público? Acred~tamos que são pessoas jurídicas
de Direito Público Interno, mas são muitos os que entendem
o contrário. Parece-nos que a aquisição da personalidade é
que--é 'na fOrma~-.- da lei civH, mas seu registro no Tribunal
EleitOral lhe dá a 'natureza" de pessoa jurídica de Dii:'eito
Público. A simples referência aos Partidos Políticos na Constituição lhes dá essa natureza, quando não há disposição expressa em co-ntrário.
Mas o que agora nos importa não é deslindar essa querela.
É a luta dos pequ_enos partidos e de seus donos para deixar
tudo como está. N_ão querem colaborar, no s~ntido d_e_ extirpar
os gr~_c!e_s tumores. Em primeiro lugar está_ª_ 'ditadura" exercída pelos donos, ou pelas pequenas elites partidárias, sobre
seus órgãos e filiados, enquanto pregam, 'descaradamente",
democracia~ a liberdaçle e a igualdade.
Em segundo lugar, temos a 'infídelidade" partidária erigida em 'valor", pela possibilidade de qualquer membro das
Casas Legislativas entrar e·sa:ir do partido, sem nenhuma penalidade. Uma simples rusga pessoal,lá se vai para Outro partido,
Deputado ou Senador, com os votos que o partido lhe deu,
qlfáffdo não funda para si um pártido 'nacional", com os operários de sua fábrica, passando a exigir todas as regrãS t;:OJldi:cionais e legais que são conferidas aos_ verdadeiros partidos.
Em terceiro lu'gar. aS expulsões sumárias de filiados feitas
por um dá -cá -esta -palha, que açule os maus humores
do dono todo poderoso.
Em quarto lugar, as portas dos partidos só estão abertas
àqueles que não incomodarem as chefias conhecidas e confessadas, quando só 'partidos abertos a todos" caracterizam as
democracias. Aliás, essa característica faz parte da positividade do nosso Direito, como está bem claro no § 2? do art.
5? da Constituição. combinado com o art. 21 da Declaração
Universal dos Direitos do Homem, das Na,ções Unidas, tratado _do qual a República Federativa do Brasil é signatário.
Esse _artigo diz~ seguinte:

ª

"Todo homem tem o direito de tomar parte no
governo de seu país, diretamente ou por intermédio ·
de representantes livremente escolhidos".
Somente através dos partidos ísso pode ser realizado em
nosso Dii'eito Eleitoral. Apenas os partidos podem registrar .
candidatos. Logo, os partidos têm que ser abertos pordetermi- ·
nação de ordem constitucional. Se _qualquer partido negar
ingresso a qualquer eleitor, isto fere o§ 2~'-do_art. 5? da Constituição, c9mbinado çom o _art. 21 da Declaração Universal
dos Direitos do Homem.
Cito apenas quatro dos grandes pontos sobre os quais
o legislador necessita tratar, ou está tratando, nos projetas
que correm por nossas Casas_ Legislativas.
A verdade é que a crise de governabilidade do País passa
por ess-es pontos purulentos. Ou teremos a coragem de extirpar
os tumores .cancerígenos que corroem o corpo político nacional, ou a tempestade -diz bem V. Ex~. antevendo o que
eu havia escrito, nobre Senador Josaphat Marinho-, provo-
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cada pela nossa inércia, se encairegaià;- mais dia menos dia,

de convulsionar nossas institUições. Quem viver veiár - ·
O ·sr. Chag.S Rodri'gues -'V. EX' permite um· aparte,
nobre Senador Pedro Teixeira?
O SR. PEDRO TEIXEIRA - Com muito prazer ;·nobre
Senador Chagas Rodrigues..
·

.

O Sr. Chagas Rodrigues-Senador Pedro Teixeira, partiEx~ e também defendo uma
profunda reforma partidária, como defendo igualmente uma
reforma eleitoral. Uma completaria a outra. Mas, s_e_ V. Er
me permite, diria que esses 100 anos de presidencialismo nos
impediram a existênciâ de partidos fortes~ que são; de certo
mmdo, o alicerce das deniõcracias. De lnodo que õ preSidencialismo é incompatível, no Brasil, conl- partidos forteS. N3o
é uma teoria resuLtante de uma abstração.- Ê uma realidade
resultante dos fatos. Os preSidentes da República, os governadores, os ex-governadores, os líderes carismáticos, nesse presidencialismo, estão enfraqUeCendo hoje os partidos, como já
enfraqueceram durante -100 anos. Dizer -que o parlamentarismo reclama, exige -partidos fortes, é uma verdade, mas
enquanto vivermos-nl:fptesidencialismo não teremos eSses partidos .fortes. -o parlamentarismo já facilitaria. E se conseguirmos o que V. E~ deseja, o que eti desejo, o-que nós
desejamos, a reforma partidária e a reforma eleitoral, siinultaneamente, com a implantação do parlamentarismo, entã-o este
País terá, na área político-constitucional, condições para se
desenvolver economicamente e levar às nossas populações
um mínimo de assistência. Porque, lamentavelmente, as estatísticas mundiais apontam -o nOsso País cOmo um dos mãis
atrasados do ponto de vista das conquistas sociais. O povo
vive na pobreza absoluta e, às vezes, na miséria.- De modo
que precisamos implantar, no meu modo_-de ver, o parlamentarismo, para então termos a atmosfera necessária à solução
dos magnos problemas sociais, à solução dos desníveis ~egio
nais e sociais que 100 anos de presidencialismo não foram
capazes de resolver.
Cipo das preocupações de V.

O SR. PEDRO TEIXEIRA - Nobre Senador Chagas
Rodrigues, V. E~ trouxe à baila uma matéria que tem sido
muito controvertida e que tem merecido e vai merecer de
nós uma discussão. EstamoS preocupados ainda hoje, e vamos
nos situar no cerne da questão, porque a modalidade de governo, parlamentarista ou presidencialista~ vai ser~ ml Verdade,
objeto e conseqüência dos vícios que nós queremoS-eSC:Oimar;
seja para um ou outro modelo. Porque as preocupações que
temos tido nesta Casa são com os desvalores. Retirados os
desvalores~ escoimados os vícios, que a matriz possa gerar,
seja em um ou em outro terreno, bons filhoS, bons frutos.
Agradeço, V. Ex~, um estudioso da matéria, por certo
- eu não flz a minha opção ainda - ouvirei V. E~ para
que·me ajude a trilhar o melhor caminho.
Recebemos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma circular
do Presidente Nacional do PSC~ ·em que afll'in_a_ que a reforma
partidária pretendida pela Comissão rla Reforma Partidária,
no Congresso-Nacional, é ridícula, arbitrária anti-democrática
e, sobretudo, inconstitucional.
Acredita o ilustre dirigente do PSC que o art. 17 da
Constituição seja, nO seu entender, 'imexível". Para ele o
citado artigo é auto- aplicável e quaisquer exigências a: mais
deverão passar antes pelo crivo de uma reforma constitucional,
com o voto de dois terços do Congresso, aflrma o -ilustre
Presidente do PSC. Não quer que seja feita através- de lei

Dezembro de 1992

ordinária, é preciso ter uma reforma cOnstitucionãl oom dois '
terços.
_ --_ _ _
_ _Claro que modificações que viS-em ser feitas à Consti.:.
tuiçãQ não podem ser processadas por via de lei ordinária.
A lei pode traçar os lindes de um partido, suas características
para que, ein realidade, possa ser considerado de caráter na.cional, como exige o inciso I do art. 17_da nossa Carta Magna.
Acaso um partido, vou repetir enfaticamente; que elC::geu um
Só Deputado, tem caráter nacional?
Não pode a lei estabelecer que esse partido não pode
funcionar, ou que seu úniCo Deputado tenha tantos dias de
prazO ·paTa escOlher outro partido e que o mesmo perde seu
_m.andat_o se_ assim nãQ o· fize"r? Não pode a lei estabelecer
qUe só os partidos reaiiriente D.aciOnais e· ri3o ·pártidos de um
só Deputado possam funcionar no Parlam.eritO?.É precisO modificar a ConstituiÇão pára se conseguir isSo?_ Não é a própria
ConstitúiçãO q_Ue'estabelece, no inciso IV do art. 17, que
o funcionamento parlamentar será de acordo com a lef?
Se houver uma lei que assim o determine estàremos autorizados pela nossa Carta maior a assim proceder. Trata se de- uma lei ordinária mesmo. Ci"eío que inconstitucional
são os partidos que não têm caráter nacional. Creio também
· qrie· inconstituciona) é a lei que afron-ta a ConstituiÇãO, criando
uma ficção jLp1dica~ como, por exemplo, estabelecer que o
partido que tem Uln Deputàdo tem caráter nacional. Grandes
são as possibilidades_ de se conseguir na Suprema Corte, por
via de ação direta de constitucionalidade, que a mesma declare
inconstitucional tal lei e determine as linhas gerais da definição
de partido que possa ser considerado de caráter nacional.
Em verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, creio eu
e a grande maioria dos Parlame~tares da Câmaça e do Senado
que cinco_ ou, seis p-artidos são suficientes paia conter as grandes
co_rrentes do pensamento político nacional, para que Possam
ser considerados importantes, no dize~r do eStãd.ista argentino
S3ens-Peij.a, e para que possam ser considerados de caráter
nacional, ter funci<?!lamento parlamentar e conferir governa----bilidade ao Poder Executivo.
Isto não ofende a liberdade de criação de partidos políticos; que devem ter, segundo o próprio art. 17 da Constituição,
os preceitos de caráter nacional (inciso I do art. 17 da CF),
e seu funcionamento parlamentar tem que ser de acordo com
a lei (inciso IV do mesmo artigo).
Uma coisa é a criação de partidos, para poderem ,pregar
suas. idéias, aumentar seus quadros de filiaCios? creS_ce_i atéque tenham o Caráter Nacional, demonstrado, por sua própria
estrutura espalhada pela Nação inteira. Quail-do isto acontecer, será suficientemente importante, para que possa ter fun~onamento parlamentar, de acordo com a lei. Fora_ disto é-bqrla, farsa, é medo que podem ser desmascarados pelo Supremo Tribunal Fe<;leral.
Eu, por mim, ando estudando a fundo a matéria e tratando de lutar pela institucionalização adequada dos Partidos
Políticos, aos grandes princípios constitucionais. Quem sabe
consigamos que um dia o discurso democrátiCo das lic:Jeranças
partidárias eretiVas-seja adequado à prática política. ----Já apresentei uma emenda aditiva do seguinte teor: 'acrescente-se o seguinte capítulo ao título 19 do Projeto de Lei
do Senado n' 252191:
DA ESCOLHA DOSTANDIDATOS
Art. É assegurado a qualquer filiado, com mais
de um ano de filiação, o direito de postular qUalquer
candidatura, desde que indicado por um determinado
número de filiados, na forma estabçlecida pelo estatuto
do seu partido político.
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Art. A escolha dos candidatos aos diversos cargos
eletivos serâ feita pelos respectivos colégios eleitoraiS
de cada partido político, formádos pela totalidade de
filiados· dos Municfpíos, dos Estados, do Distrito Federal e .da- União."
~

ComO vêem; St. PreSidente, "S-rs. Se-mldores, o projeto
visa a mais :irilpla democratizaÇão dos partidos, possibilitando
o_ ingresso de todos os filiados aos-partidos que não tenham
a característica de serem nacionais, no partido de sua preferência. Lá, eles terão a oportunidade de pregar suas idéias,
de trabalharem, levando ao novo partido todos os seUs amigos
de sua área polític'a, poden4o, também, se' candidatai com
·
-_ - . ___ amplas possibili~:ides de sUcesso. ·
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ou fazemos nós as_ reforinas exigidas pelo povo· ou o_ povo mesmo nos obrigará a fazêwlas.
Era o que fillha a dizer, Sr. -Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Pe_dro Teix.efra, o Sr.'
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi:_
dência, que é ocupada pelo Sr. Beni Vems, Suplente
de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Concedo a palavra
Senador Bello Parga.
ú SR. BELLO PARGA (PFL- MA. Pronuncia o seguini~ discurso.)- Sf.~Presidente, ·s:rs. Senadores, aproxima~se
:P, dia_ em que o_ Senado, como órgão judiciário, vai-·útzet
O Sr. Josaphai Marinho- PermiteRme V. EX~ Uin àpa'rte, _o_ julgamento do Presidente da República. É uma questão
nobre Senador Pedro Teixeira?
- momentosa que prende a atenção de toda a Nação.
De tamanh~ relevância, que absorvendo a atenção de
O SR. PEDRO TEIXEIRA- Ouço, com prazer, o nobre
todos_os Parlam~ntare:s, principalmente os componentes desta
Senador Josaphat Marinho.
Casa, o -tema te-in sido objeto de comentários e pronuncia.:.
. O Sr. Jo5apltat Marinho~ Além do que V. Ex•, com
mentes neste plenário.
tanta segurança ~e~envolve, atente-se em qu_e _pouca ir_npqrta
A meu ver, e_sse julgamento, pela sua importância, c::teve
a manutenção raCional dos partidos, se o povo·tem o ·poder
permanecer
como um assunto da mai:or elevação, até mesmo
de desprezáRlos. MantêmRse os partidos registrados no TribU_R
porque, pela primeira vez na nossa História;·um Presidente
nal Eleitoral e, nas eleições, rião se 'registrãrrl Vbtós para rhiiítõs
da República é submetido ao julgamento de uma das Casas
desses partidos_. 'quer dizer, issO é urila 'f3ntaSi3. 'Agora·é
do Parlamento, na forma estritã da Constituição.
--uma fantasia cara ã educação políticã do Brasil.
Esse assunto é grave porque tem repercussão nacional,
indo ecoar até_mesmo no exterior. Sabemos que inúmeros
O SR. PEDRO TEIXEIRA - Obrigado por esse outro
representantes da imprensa internacional vêm tentando _se
acréscimo, que é, na verdade, a finalidade e o objetivo do
i::-redeilcia:r para acOmpanhar e nOticiar esse julgamento. É~
que queremos ·preconizar aqui. ·
portanto, um assunto dos mais ponderosos e direi mesmo
Se eles tiVerem pOSsibilidades eleitorais; no sistema de
que
será uma ocasião solene, porque a responsabilidade que
hoje, os postulantes a candidatos, de acordo com a minha
noS pesa, a ilós, Senadores, na qualidade de juízes, é muito
emenda, terão iguais poSsibilidades dentro dos partidos, num
grande e exigirá que tomemos uma decisão ínteíi'amente de
sist'ema e_m que a escolha seja feita por colégios eleitorais.
acordo com a nossa consciência, após o exame dos autos.
Só assim se eliminará a ditadura dos partidos :...._ dos partidos
Sendo, portanto, um assunto da mais :relevante imporde aluguéis, principalmente, - e se instalará a verdadeira
tância, Sr. Presidente, vejoRme forçado a estranhar alguns
democracia.
comentários que, a pretexto de focalizar a questão do impeach'Portanto, S-r. Presidente, SrS. Senadores, não vejo· razão
ment, na realidade, são motivados por questões meramente
alguma na circular do Sr. Presidente do PSC, que defende
políticas.
a exiStência-dessa pluralidade de partidos_ que anarquizou o
C9m alguma insistência nesta Casã tem Sido martelada
nosso sistema partidário.
a tecla de que, a pretexto da ocorrência do impeaCbmeDt,
· 'A abertura das portas de todos os partidos a todos os
que desejem exerCitar a-pOlítiCa dáwlhes garantias suficientes deveriam ser tomadas providências a respeito de possíveis
conclusões.de outras Cómíssões Parlamentares de Inquérito.
de pregar as suas idéias. A guerra à ditadura interria e mais
Há que separar as coisas. O julgamento do Presidente da
unias poucas normas são suficienteS para que lodos os cidadãos
República é uma matéria da mais alta circunspecção, e não
possam exercer os direitos ·assegurados pelo art. 17 da ConstiR
deve ser diminuído por motivações políticas menores.
tuição.
Um dos nossos_ Colegas tem ocupado o microfone para
A grande reforma do sistema político~ partidário eleitoral,
tratar de uma comissão de inquérito anterior, j~ concluída,
a~bando com a ditadura dos partidos, extingüindo os partidos
~ujos resultados já foram apresentados, tratando-se, portanto,
de alúguel, abrindo as portas de todos _os partidos a todos
de matéria totalmente vencida. Não obstante, o nobre Senador
OS. eteÍtores, exigindo fidelidade partidária, um noviciado mini R
Magno Bacelar vem, persistentemente, procurando sensibimo de· dois anos auxili~dos para poderem ter direilo de pleitear
lizar- embora não seja objetivo quanto a isso-· o Senado,
cargos eletivos, e a escolha de candidatos feitas por -colégios
ou até mesmo o Parlamento, para a reabertura de uma Comiseleitorais compostos de todos os filiados, é a chave da solução
são de Inquérito do Senado, instalada em 1988.
da Crise que assola a nossa chamada democracia, que, em
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a princfpio, tomei esses-verdade é uma farsa de democracia. Em verdade, é uma ditapronunciamentos como um mero desabafo da tensão política
dura em que os dOnos do partidos escolhem os seus candidatos,
resultante da última eleiçao municipaL Não _obstante, passada
e o Povo opta por um dentre uns pouquíssimos que lhes são
--impingidos pelas cúpulas partidárias,
a ·eleição, S. Exa permanece a ferir a mesma corda.
1
Ora, esses :Pronunciamentos não poderiam passar sem
Esta é a pura verdade, Sr. Presidente e Srs. Sen-adores,
a minha contradita, Sr. Presidente, porque, se permanecesse
que 'nós outros, que não possuímos partidos, temos que enfrenw
calado, estaria consentindo implicitamente córil o que o nobre
tar neste momento histórico eni que a crise inStitUCional se
Senador afirma.
mostra de tal forma, que somos obrigados a confessar que,

:ao

nobr~
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O Sr. Magno BaCelar- Permite-me V.
nobre Senador Bello Pa!ga-?

Ex~

um aparte,

O SR. BELLO PARGA Permito, mas solicitaria a
V. Ex~ que.aguardasse um pouco mais, a fim de que terminasse
o desenvolvimento ·cte meu raciocínio. Mas V. Ex~ terá o seu

_aparte.
· Continuando, diria que é preciso separar as coisas~ O
que houve aqui no Senado Federal em 1988? Uma Comissão
Parlamentar de Inquérito que, funcionando livre e abertamente, como Peveria s~r. chegou aos seus,resultados e, em
1989, nos termos constitucionais, foi encaminhada à Câmara
dos Deputados para que se examinasse a admissibilidade do
pedido de impeachment do Presidente da República por crime
de responsabilidade. Na Câmara dos Depu!ados, a _admissibilidade não foi sequer aventada, porqu~ as conclusões da
Comissão foram aiqUivadas_pela Mesa daqp~la Casa ..
Mesmo assim, Sr. Presidente, dois nobres Senadores que
participavam daquela Comissão Parlamet:ta! de Inq~éri~o foram à Justiça, não se confoimando com a âecisão da Mesa
da Câmara dos Deputados. Bateram às pOrtas do SupremO
Tribunal Federal, impetrando mandado de segurança, que,
examinando o assunto, cOncluiu pela corrcção do despacho
da Mesa da Câmara dos Deputados. Há, portanto, um acórdão
transitado em julgado. Trata-se de matér~a !p-Orta, totalment~
vencida.
O Senador Magno Bacelar, ainda há pouco, citou que
haveria também crimeS Cómuns que deveriam ser examinados.
Concordo com S. Ex' Todavia, se no relatório da CPI há
ou houve conclusões da existência de crimes comuns, S. Ex~
não deveria dirigir-se aq S~nado, mas ao.Pr.ocurádor-.Q.J::Ial
da República para que S. E~ tome as devidas providênci~s.
que até hoje não foram tomadas. Acredito que ·isso s.e. deva
ao fato de S. Ex~ o Sr. Procurador-Geral da República ter-se
convencido da inexistência de delitos dessa natureza.
Nobre Senador Magno Ba ...elar, concedo-lhe o aparte solicitado.
O -sr.- Magno Bacefar - Nobre Senador Bello Parga,
em primeiro lugar, permita-me V. Ex~, gostãria de ressaltar
que o pronunciamento de V. Ex• estava sendo por mim esperado, pois caracteriZa -a sua .personalidade, como amigo que
é do ex-Presidente José Sarney. Por outro lado, congratulo-me
com V. Ex~ por reconhecer que não se trata de uma questão
puramente municipal. Faz-se necessário eSclarecer também
que não se trata de um ressentimento. O qiie tenho falado
aqui, nobre Senador, é que, no momento em que este País
teve a sua juventude nas ruas, com a face_ pintada, lutando
pelo resgate da credibilidade no trato da coisa pUblica, no
momento em que- o nobre Senador Eduardo Suplicy vem à
tribuna para convocar todos osSrs. Senadores para aqui estarem na votação do dia 22 - e V. Ex~ mesmo concordou,
no infciO do seu discursô, que se constitui riiún dos fatos m"ai~·
importantes da vida política do Brasil-, temos que procurar
fazer justiça eln tOdos os âmbitos. Eu não cirei apenas o ex-Presidente José Sarney, citei-também a CPI dq'Ça::;o VASP. No
momento, para minha consciência, as coisas_ feitãs-pela metade
- e eu· dizia isso num aparte que o nobre Senador Eduardo
Sup1icy me concedeu - não resgatam a totali48de do débito
que temos para com a Nação brasileira. Agradeço a V. Ex•
e peço· que me perdoe por interrompê-lo. Respeito a posição
de V. Ex~, comQ respeito a_ de todos os companheiros, pois
entendo que o que caracteriza a vida democrática -e o alto
nível desta Casa é, exatamente, o debate amplo e livre. Não
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me insurjo contra o pronunCia-mento de V. Ex~~ e nem poderia.
Pelo contrário, parabenizo-o pelo gesto de solidariedade e
de .amizade demonstrado ao assumir a defesa do ex-Presidente
José SarÍley. A de me rendo., mas quero--~ontinuar tendo
o direito de propugflar por aquilo que a:·-minha consciência
9ete_q_n.ina. _Muitç_ o_Qrigado a V. Ex~

-o SR. BELLOPARGA -·sr. Presidente', nobre Senador
Magno Bacelar, estou elevando a minha voz, no Senado, não
apenas pelo fato de _ser amigo, como sou, do Senador José
Satç.~y. ~~-.P,n~s}d~nte da República, mas tambl~ pelo aspecto
político .de que as forças partidárias que ~ão correligionárias
do Presidente Sarnçy~ no_Mãranbãç, só t~m_ tj.rit .representante
iic}Ui; que soU eu. Diante daS _CoiocaçõeS de· V. Ex~,
não
poderia ficar calado, porque poderia se"!:· inQuinado de anuente
ou-de concordante com tais palavras, o que não sou, absolutamente.
___ Agra9eçendo a compreensão manifestada por_y. Ex• sobre a minha posição, quero repetir, aqui, que todOs-estamos
interessado_s_que_s~ faç~j_ustiça, ~as_há q1:1_e_ separar as coisas.
No caso da COmiSsão Parlamentar de InqUérito, das suas conclu1)ões, ~ justiç,a- jã Iõi feita. Ela fOi eXamTnaaa-pela Câmara
dos Deputados e pelo Supremo Tribunal Federal. Esse assunto
está vencido em definitivo. Não vejo sentido, ~óg!ca, rie_rihuma
racionalidade na proposição de V. Ex~
No caso vertente do Presidente da República, no caso
da VASP, quiçá outros, concordo com V. Ex• Não se pode
esgotar essa ânsia popular de resgate da moralidade pública
-_ podemos assim dizer - de recupera-ção da classe política
de um_a· s-ó Vez. Ela tem que ter desdobraqtentos, e que cabe
a.!lQh_l!qui do_S~1l~4o, comode resto aos __m~mbros da outra
Casa por ela zelar. Não poâeinos também deixar que. isso
sirva de. pretexto Pª-Ia ~s no_s§a~_querelas políticas~ _até rriesmo
municipaiS. Era isso .que queria díz.er e ·esclareCer, beni, neste
momento.
Sr. Presiclente, após o aparte do nobre Senador Magno
Bacelar, pouco me restaria a acrescentar a não ser que no
caso que _se_ apresenta para a próxi~a semana todo~ gue ~nte
granl a Câriülra Áltã est3o, plenamente, conscientes d~ suas
responsabilidades. Não estaremos aqui, creio, como integrantes de partidos políticos, ou como desafetos pessoais de quem
quer _que seja,· estaremOs_ PrOntos à julgar o Presidente da
República, investidos da autoridac:!e e da legiji~id~d_e que
os- cidadãos, eleitores dÕs nosSOs Estados nos conferiram quando- nos sufragaram.
Muito obrigado.

eu-

O Sr. Magno Bacelar·- Sr. Presidente, peço a palavra,
para uma breve comunicação.
·
· , "

a

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Concedo palavra
ào nobre Senador Magno Bacelar, para uma breve comunicação.
OSR. MAGNO BACELAR (PDT -MA. Para uma breve
comunicação. Sem revisão dooiador.) -Sr. Presidente, SrS.
Senadores, embora agradecido ao Senador ~ello _Pa_rga, autor
citado, não querendo incomodar e desviar a atenção do pro-.
nunciamento do nobre Senador, gostaria de, numa breve cot;nunicação, _dizer o seguinte:
A CPI, a que tenho me referido, foi arqui"t'ada por um
ato unilateral do Presidente interino da Câmara dos Deputados naquele momento, Deputado Inocéncio Oliveira. O
mesmo que agora se candidata à Presidência daquela Casa.
Quando se fala em providências, em resgate da credibilidade
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das duas Casas do Congresso Nacional, é bom que se atente
para isso.,
·- ~~ -., ----o...o • __
O segundo fato, Sr. Presidente, é que o Supremo Tribunal
Federal não inocentou ninguém. Aquela Corte achou que
não caberia recurso por falta de uma lei especial; a mesma
lei que está sendo utilizada para o julgamento do Senhor
Presidente afastado, Fernando Collor de Mello. Então, Sr.
Presidente, apenas por causa desses dois esclare_cimentos, eu
gostaria que a Casa não deixasse de registrar que não houve
qualquer decisão inocentando os indiciãdos naquela CPI. Pelo
contrário; o que n-ão-houve foi a liberdade de_imprensa, o
movimento popular. a cara pintada dos jovens, ·o que exige
de nós o não-esquecimento daquilo que;: precisa ser cobrado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Bello Parga- Sr. Presidente, fui citado,nominalmente e gostaria de me pronunciar rapidamente.
Senador Magno Bacelar, V. Ex~ abordou_dois pontos
objetivamente.
. -·-- -· -~ ·- ·--O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Lembro·a V, Ex•
que o tempo está Ultrapassado, mas permitirefoque-·v. EX?
conclua o seu-raciocínio. Porém, não dando prosseguimento
a discussões...
·- - . __
-·
-~
·-
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Esgotado o tempo destinado ao Expediente.,
.. _Pa.ssa-s.e .à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N'
9, DE1992
(Incluída em Ordem do dia nos termos do
ai.t. 358. § 2•, do Regimento Interno)
DiscUssão, .em p_rimeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição no 9, de 1992, de autoria do
Senador José Eduardo e outros SenildOres, que dá nova
redação ao art. 39 do Ato das _DisposiÇões· Constitucionais Tra:rlsitórias (P sessão de discussão).
Em obediêncía ao d.isposto no art. 358: § do Regimento
Interno, transcorre hoje o primeiro dia de disCussão da pro.;
posta e apresentação de emenda assinadas por 1/3 do mínimo
da composiç·ão do_ Senado.
Em discussão a Proposta de Emenda à Constfniiçáo n~>
9, de.1992, em primeirO" turno.
·
·

z<

a

O Sr. José F'ogàÇa -·sr~ PiéSia.ente, peço_ paiaVrã-para
discutir.
OSR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Concedo apalavra,
para discutir, a·o nobre Senador. José Fogaça.

O SR- BELLO PARGA- Sr, Presidente, é que o então
Presidente em exercício na Câmara dos. Deputados deliberou
arquivar o relatório da CPI. Dois senadores integrantes da
O SR. JOSÉ FOGAÇA_(PMDB ~-RS. Para discutir,
ComiSsão Parlamentar de Inquérito· nãO se conformaram com
Sem revisão do Orador.) -·Sr. Pi:-esidente, SrS. Senadore-s:
isso e foram bater às portas da Justiça impetrando mandado
temOs um·a emenda de autoria do at.ual MinístrO da lndústria,
de segurança. O Supremo Tribunal Federal examinou 3 quesdo Comércio e· do Turisniõ, ·no.SSo Colega, Senador JO!;é
tão e achou que não havia fundamento algum na queixa dos
~~uardo, que dá nova redação ao art. 3" do_AtO das DispoSrs. Senadores, negando a segurança reclamada, o Supfe-mo
sições Cons.tit.ueionais~Transitórias. E a. importância dessa
não julgou, não inocentou ninguém. ·Eu não disse aqui que
o Supremo tinha inocentado, quem quer que fosse. O Pretória · emenda constituc1ohal está se torn.aodo ca.da_vez mais evidênte, na medida e~- qUe pircebemos qUe ·o Congresso NaCional
não julgou o caso; ele apenas declarou que não havia direito
-se depara com enormes dificuldades para levar avante certas
liquide;> e certo aos impetrantes e negou..a segurança.
·mudanças institucioriaiS...e económicas, no· âlnbito do Estado.
Agora, reservo-me para, maJs adiante, trazer esse ã.cór:.
Percebemos, Sr. Pfesidente, Srs. Senadores, que a prodão desse julgado aqui para inelhor ilustração do Senador
posta de ajuste fiscal anda com dificUldade, está num momento
Magno Bacelar e para conhecimento destá._ Casa, se é que
crítico e difícil na Câmara dos. Deputados, em razão do fato.
ela já não o tem.
de que ela demanda, exige alterações no texto constitucional.
Agradeço a tolerância de V, Ex•
E é pór issO"que nós~ ã:O analisarrnos·a proposta do Senador José Eduardo, o fazemos com a certeza e c:om a convicção
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:.. __ ·de que essa .emenda é o. único ·e mais seguro ca~inho que
Antonio Mariz - Carlos Patrocínio - Eduardo .Suplicy
temos para evitar que aquilo qu.e as DiSposições Tra:nsitõrlas
-Eva Blay- Humberto Lucena- Júlio Campos- LavoiestãbeleCem a Reforma ConstitUCional de 1993 acabe entrando
sier Maia - Louremberg Nunes Rocha - Luiz AJberto num período difícil e crítico de 1994 e acabe, por isso-mesmo,
Márcio Lacerda - Tetônio Vilela Filho
sendo comprometida e inviabilizada .
. Entendemos,~ Sr. Presidente, que esta emenda constituO SR- PRESIDENTE (Beni Veras)-_ oliobrea me-sã,
cional é estrategicamente decisiva para a atuação desta Casa,
comunicação que será lida pelo Sr. 1' Secretário.
da Câmara dos Deputados, enfim, do Congresso Nacional.
É lida a seguirite,
Se não anteciparmos para maio do próximo ano a revisão
constitucional que está prevista para 5 de outUbro de 1993
Senhor Presidente,
......:... conforme propõe a emenda do Senador José Eduardo Nos termos disposto no art. 39, alínea a, do Regimento
nos depararemos com severos obstáculos a urna ação mais
Interno desta Casa, comunico· que me ausentarei do país no
clara, mais límpida do Congresso .no_ sentido de, realmente,
período de 24-12-92 a 05-01-93, para breve viagem em carater
· ·reformular a nova ConstituiçãO.
particular.
A ConstituiÇão de 1988 foi sustentada por alguns conflitos
Sala das Seções, 17-12-92.- Senadora Eva Blay.
políticos e sociais que Vicejaram 3o longo do regime autoriõ SR.-PRESIDENTE (Beni Veras) :_.A ComunicaçãÕ t~rio.· O _que_ delineoU:, 9 que corporificou a Coi:istituição que
hoje _temQs p.o ~rasjl_ foi um~, vis.ão instituci~mal profundalida vai à publicação.
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ainda no âmbito de 1993. E íridispensávei que o novo texto
da Constituição, o novo qUadrõ institucíorial em que vai se
dar o embate eleitoral de 1994 já sej~ conhecido, definido
e-estável até o final de 1993.
-E é por isso que é sábia a proposta 06 Senador José
Eduardo; é por isso que é importante essa proposta e~ portanto, deve ter o apoio majOtit~iio, -se não cOnsensUal dos Srs.
Senadores. Ela nos dá a certeza e a tr~nqüilidade de que
essa discussão, esse debate rico, intenso, profundo, não perfunctóriO que teremos quE realizar em torno de questões cruciais da Constituição se dará num cenário límpido, n.unr Cê"ná..,
rio aberto, nu !fi cenáriO sem perturbações·. ·~ _
E assegura-se também com isso que o prqcesso eleitoral
de 1994 não se imiscuirá co:rn.-o debate institucional a respeito
do texto da nOva Constituição. Ou, se me· e-Xpresso mal, não
seria uma nova Constituição, mas um novo texto da mesma
Constituição. E, em função dessa exigência de q~e ambos
os fatos políticos: o· debate insfituciortal sobre o novo texto
~da Constituição e o ·debate político que envolveiá- as campanhas superpostas aos governos, à Câmara, às assembléias legislativas e à Presidência da República, é preciso que estas duas
esferas de interesse estejam rigorosamente d_e~vincula9a~. estejam separadas nitidamente, para que se possa assegurar
que ambas tenham a profundidade_ necessária.
E é por isso, "Sr. Presidente, que nós fazemos essa iritervenção no sentido de reiterar, no sentido de salientar o quanto
é importante, o quanto é decisiva- para- o inteiesse do País
esta emenda constitucional proposta agora pelo Senador José
·Eduardo. Se nós não antecipã.rmO-s a revisão constitucional,
teremos graves problemas institUCionais a serem enfii~iltados
e possivelmente não resolvidos.
_
Já propus ao meu Partido, em momento adequado, uma
alternativa. Creio que ela deve ser examinada no caso de
não termos obtido a mudança do texto constitucional, de não
termos conseguido a aprovação da emenda do Senador José
Eduardo. A prOposição que· fiz ao meu Partido é a de que venhamos
a_ con_s~ituir, no Cof!gresso N~cional, uma Comissão ~sta,_
ou seja, integrada por Deputados e Senadores, e esta_Comissão teria a incmnbência precípua de preparar o texto_-proposta
-de um ánteprojeto de reforma constitucional.
Esta ComiSsãO começaria- a trabalhar em 1"' de_ maio e
encerraria os seus trabalhos em 5 de outubro de 1993.-Teria
a finalidade de articular o conjunto_ de propostas de emenda,
resolveria as questões consensuais' _e deixaria c_om_o _r~gra prõcedimental; para -o Plenário do Congfesso, tão-somente aque-1res~pontoS que fossem objeto de polêmica, de divág"ência;
pontos que suscitassem a necessidade de uma votação._
· É esta uma solução empírica e·ao mesmo tempo precária ...
.
O Sr. Chagas Rodrigues-,.Nobre Senador José Fogaça,
V. E~ me concede um aparte?
O SR- JOSÉ FOGAÇA - Com muita honra concederei
-o aparte a V. Ex•; apenas peço licença para encerrar esta
frase e a minha análise da ·Emenda José Eduardo.
·
É s6 para.dizer. Senador Chagas Rodrigues, que a alterna·
tiva que penso seja viável, seja possível, .é a de constituir
uma comissão que prepare as regras proci!dimentaís de .v<;>tá·ção para após 5 de outubro de 1993. E que essa emenda,
•essa proposta, essa idéia não substitui a. proposta muit~mais
'adequada, muito mais· conveniente., muitõ mais ópüãciónal,
que é· aquela do Senador José Eduardo, que implica uma

mente marcada por um sentido libertário e democrático, mas
também uma visão econômicit airida solidamente estatizante.
Percebe-se que a sociedade brasileira m-udou. Alguns con- ·
ceitos ecoíiômicos _foram refeitos em relaÇão, inch:is1v'e, ao
papel do Estado na economia. Há pontos-viscerais da Consti- tuição em vigor que deverão-·ser alterados, e é evidente que
isso s6 se dará num cenário ·cte maior tranq üilidade e de maior
limpidez polítíca e que não eSteja: atq_rnlf:·llfa:~lo, p()r exemplo,
pelo processo eleitoral de 1994; um cenáriO-- qUe não esteja
sob a turbulência da disputa de poder que se vai estabelecer
em um ano eleitoraL Assiin, essa antecipaÇãO para maio de
1993 não é só estraiégíca -~para a opeiaéibhálidade do Congresso; é, sObi"etudci, estratéiiCã dO ponto de Vista PolítiCo,
do ponto de vista da limpídez política das decis_ões qi.Ié vamos
tomar.
, __
Naturalmente que isso só ocorrerá se 3/5 dos Senadores
e 3/5 dos Deputados assim entenderem. É preciso que haja
um consenso razoável, que haja uma maióiia Sólida e avantajada no sentido de entender que essa antecipação _deve ser
realizada.
-.
-

Chamo a atenção para·o fato, -sr. Presidente, de que
no dia 21 de abril teremos um plebiscito no qual o povo
brasileiro vai ter que dizer, inescapavelmenfe, se deseja manter o regime presidencialista republicanO, ~e deseja- alterar
este sistema para o regitne páilarnentariSt~(de'-conteúdo-repu
blicano ou-, se ainda, numa terceira hipótese, deseja restaurar
a monarquia no Brasil- evidentemente, seria uma monarquia
de caráter constitucíonã.l parlamentarista.
,
É evidente que essas três opções vão também redundar
em profundas modificações conseqUentes do texto constitucional. Será inevitãv-el que, uma vez tomada a decisãO-mãjolitárüi do povo brasil~iro no plebiscito, a constlúüçao- tenhaque proceder a uma série de modifiCaçõeS,- a uma- série de
alterações que irão adaptá-la a uma nova realidade, a um
novo quadro instituCiOnal ~-ser -proposto por u·ma decisão
democrátiCa~ e m-ajoritária do povo brasileiro~
EstOu entre-aqueleS que- defendem a--ilnpiãn-tação, no
Brasil, do regime:! p,arlamentarista republicano:· Vou entrar
decisiva e intehsivamente óé:!fsa carnp3.nhã~--a partir do inomento em que ela der o seu pontapé iitícial no processo político
brasileiro.
- Mas não creio -que- Seja- soinente--do interesse dos parlamentaristaS a antecipação da revisão constitUCional. Ela é do
interesse de todos aqueles que sabem que qualquer mudança
que venha a ser produzida pelo plebiscito de 21 de abril vai
exigir evidentemente modificações prOii.uldaS na estrUtura básica do texto constitucional vigente. -É por fsSo que esta antecipação se toma não só recomendável, não só defensável, mas
·· ··
rigorosamente- necessária neste:-mori:tenfo. -··----Sabemos que num ano eleitor'al, princiPalmente num ano
eleitoral como o de 1994, que envolverá a presença de candidaturas à Presidência da República, conviverido com candidaturas aos governos estaduais, ao Senado Federal, à Câmara
Federal e à deputação estadual, a existência de uma coincidência eleitoral sobremodo releva o fato de que esta será ·
uma eleição de grande impacto político sobre o País, de grande
intensidade dramática na decisão dos destinos do País. E esta
eleição vai empolgar o País desde os primeiros momentos
do próximo anó, quando estarão se definindo as candidaturas
nos Estados, e os partidos políticos estarão trabalhando com
relação à Presidência da República.
Ora, é 3..bsofutamente imprescindível, Sr. Presideiite, que
venhamos a encerrar os tra;balhos de revisão constitucional
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emenda constitucional, que implica alteração da regra do art.
3~> do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
A proposta que fiz seria apenas uma alternativa de caráter
rigorosamente secundário para o caso_ de. não termas ·os três
quintos que víriam a dar aprovação a essa emenda constitu·
cional, antecipando a reforma constitucional para maio de
1993.
Com muita honra ouço V. Ex~. Senador Chagas Rodri·
gues.
O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador José
Fogaça,-eu tainbém pretendia hoje ocU.par'ã tribuna
para discutir essa proposta de emenda à Coilst1fuiÇão
n9 9, de 1992. Mas, como preciso aÍJseritar~me imédiatamente, aproveito o discurso de V. Ex~ para proferir
o aparte que generosamente me foi -concedido por V.
Ex• Estou de pleno acordo com V. Ex~ qüanto à idéia
da antecipação da revisão constitucional; já que VotaR
mos a emenda referente à antecipaÇão do plebiscito.
Mas, meu ilustre colega, esta emenda tal como está
redigida - e apelo para o espírito democrático- de V.
Ex•- não pode merecer a aprovação-do Senado.·
Veja V. Ex• o que diz o art. 3~' vigenie, ·do Ato
das Disposiçõés CoilsfítUCióiiáiS TransüOiiaS:
"Art. 3~ revisão constitucional será realizada_ após cinco anos, contados da promulgação da ConstiR
tuição, pelo voto da maioria absoluta dos membros
do Congresso Nacional, em sessão unicameral."
Veja V. Ex~. nobre Senador José Fogaça, a redação que é proposta:
"A revisão constitU.ciorial será realizada a partir
de I"' de maio de 1993, aprovando-se as· modificações
ao texto da ConstituiÇão ·e_m vigor pelo voto· secreto
da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional? em sessão unicameral."
Confesso a V. Ex•: não admito que se elabore uma Constituição pelo voto--secreto; também não admito_que se faça
uma revisão constitucional pelo voto secreto. Q_ povo tem
o direito de saber o que cada um de nós vota, e como vota.
De modo que, permita-me V. Ex~, se ap·arecer úi~fa.~àiberiterida
ou uma nova emenda - e V. E)t poderia tomar essa iníciativa.
se assim entendesse - teria o meu apoio; não só o meu
apoiamento mas o meu voto. Todavia, fal como está, esta
emenda não pode ser aprovada. Apelo para o espírito democrático dos Srs. Senadores. Não podemos impor revisão constitucional por voto secreto! Cada Senador, cada Deputado deve
assumir essa grande responsabilidade, porque o momento dessa revisão será excepcionaL Muito obrigado a V. Ex~
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Agradeço ao nobre Senador
Chagas Rodrigues. Já alguns colegas me alertaram para o
f~to da minha inexperiência como Senador, e me disseram
o seguinte: "Nunca dê aparte antes de encerrar as suas idéias
e os seus discursos, porque o aparte que V. EX' der, servirá
para abortar o seu pensamento ou para antecipar as suas
idéias''.
Senador Chagas RodrigUes, V~ Ex• fez exatamente o que
os experientes sempre me disseram; V. Ex~ antecipou o que
eu iria dizer. Estava no processo introdutório das minhas alegações; estava no momento inicial da minha argumentação,
fazendo os elogios à iniciativa quanto à data, quanto às circunstâncias, quanto à operacionalidade e quanto à necessidade
de separar eleição de 1994. e reforrita constitucional de 1993.
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_ Na.seqüência do meu pronunciamento, como imaginava
que não haveria ~parte, pensava eu em explicar ao Senador
José Eduardo, ,hoje Ministro da Indústria, do Comércio e
. do "'(uxismo, 3: n~tureza da emenda que pretendo propor a
esse projeto. Todavia, V. Ex• já me ·dispensou de fazê-lo.
As explicações já estão dadas na intervenção e no aparte
de V. Ex•
. . .....
. .
.. ..
. .
De fato, parece-me que essa proposta, quando fala em
voto secreto, v_ipla direitos e- g::~,rantias constitucionais, que
são cláusulas- Pétreas da Con.stituiÇão e, portanto, não são
passíveis de emendas. Daí por qõe há necessidade indiscutível
de que essa proposta seja eme~dada. No meu modo de entender, atinge utna. cláusula pétrea, .que é o direito :que têm
.oS Cidadãos de.S~t;em informados quanto à transparência dãs
decisões do Congresso Nacional.
De modo, Senador Chagas Rodrigues, que há entre nós
uma total concordância nesse ponto e nessa questão. Mas
não me parece que isso seja objeto de divergência entre nós;
não me parece q_ue essa questão vá suscitar maior polémica
nesta Casa. Voto secreto em reforma constitucional é tão
obviamente des_cabido, que não.está sendo objeto de discussão. Percebo que há uma certa divergência. E entendo que,
no momento, é. preciso defender o aspecto da validade ou
n~6 d~ssa antecipação. Isto, sirri, -parece-me a matéria mais
decisiva e mais _importante a ser_ salientada. Precisamos, primeiro, ter consciência de que essa antecipação deve se realizar.
para efeito, até, da sua operacionalidade. E. obviamente,
indiscutivelmente, limpidamente não pode haver votação se~
creta _em reformf!. cOnstitucional. ..
Esse lame.ntá~el equívoco do Senador José Eduardo,
acredito que s_equer será objeto de maior divergência nesta·
Casa. Propor-me-ia a fazer essa emenda, mas agora, em homenagem ao seu aparte, proponho que V. Ex~ apresente a emenda par'l- que possamos apoiá-la. Obrigado, Senador Chagas
Rodrigues.
, ,.
.
.
. .
·ouero crel-, Sr. Presidente, que se co"nseguirmos ante:..
cipar a revisão constitucional para maio de 1993, chegaremos
ao final deste ano com várias conquistas aSSeguradas. Entre
elas, a profunda e necessária reestruturação dos sisterpas.tzibutário e- federatíVO_-deste País, e talvez consigamos, no bojo
dessa antecipa.ção, introduzir na Constituiçã-o um novo pacto
federativo, queovenha reconhecer a necessidade de os Estados
e- oS MunicípioS-- como upidades da federação- receberem,
ao lado da redistribuição de verbas e dos recursos oriundos
dOs impostos, ã -responsabilidade dos encargos correspondentes.
A reforma. fiscal proposta pelo Governo anterior tinha
um caráter concentrador, porque visava reverter o proceSso
descentralizador, garantido pelo texto da atual Constituição.
É evidente que aquela proposta de.reforma fiscal não passaria
pelo Congresso NacionaL O modelo adotado nb texto da nova
Constituição de 1988 é um modelo, por excelência, descentralizador. E ina~itável, Sr. Presidente, que venhamos a fazer
o processo político brasileiro andar para trás; é inaceitável
que venhamos a produzir um retrocesso nessa notável conquista que a Constituição de 1988 produziu, que é Uma definição política pela descentralização. Vemos isso no sistema de
saúde, no sistema previdenciário, no sistema tributário, no
arcabouço das competências estabelecidas na Constituição.
- Ora, o que temos que fazer agora é consagrar esse mod_elo
descentralizador, rejeitar uma visão centralista e _concentradora de um Estado autoritário e estabelecer formas mais viá~
\/eis e, ao mesmo tempo, mais concretas, mais efetivas ~a~a
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a distribuição de recursos oriundos de impostos e de encargos,

provenientes de responsabilidades e de competências, no âmbito da educação, no âmbito da saúde, da seguridade social,
da habitação, das políticas públicas sociais do Estado, do Poder
Público.
De modo, Sr. Presidente, que me sinto na obrigação,
peJas convicções que formei em torno desse tema, de apoiar
a emenda do Senador José Eduardo pelo que ela significa,
que é uma antecipação operacionalmente viável e recomendável dos trabalhos de revisão do Texto ConstituciOnal. SignifiCa que teremos uma eleição em 1994 num quadro institucional já estabilizadO, já delineado, já desenhado e já garan-

tido. E, por outro lado, significa que teremos os trabalhos
de revisão constitucion~l. ao longo do ano de 1993, realizados
com maior tranqüilidade, com maior segurança, consciencia
e responsabilidade, sobretudo porque haverá maior dedicação
de tempo dos Srs. Senadores e dos Srs~ Deputados a essa
revisão.
Enfatizo, Si. Presidente, o quanto é importante aptO~
varmos essa emenda. É claró que ela não poderá ser aprovada
na forma em que se encontra. _Sei que o senador Humberto
Lucena também pretende apresentar emenda no mesmo senti~
do. E não me parece_que essa emenda s_eja objeto de discussão.
É consenso na Casa de que os votos não poderão ser secretos,
mas é óbvio que precisamos antecipar. E se isto for córisenso
nesta Casa, se for do entendimento dessa maioria razoável
de Senadores que permitam a aprovação da Emenda José
Eduardo, estaremos dando um passo adiante, no sentido de
uma modernização-política, institucional e constitucional do
noss_o País.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)-

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Continua em discussão.
O SR. MARCO MACIEL- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
OSR. PRESIDENTE "(Beni Veras)- Concedo a palavra
a V. Ex~
O SR. MARCO MACIEL (PFL -~PE. Para discutir.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo, no instante em
que se inicia a discussão da Proposta de Emenda Constitu~
cional n"9, cujo primeirO Subscritor é o Senador José Eduardo,
hoje írivestído nas funções de Ministro da Indústria, do Comércio e do Turismo, manifestar a minha opinião a respeito desse
tema.
Entendo que a discussão que ora iniciamos guarda enorme pertinência e oportunidade. Como todos sabemos. o Con~
gresso Nacional houve por bem antecipar o plebiscitO - se
bem que para isso eu rião tenha concorrido, pois votei con~ra~
riamente -mediante emenda que aprovou e que tomou o
n~' 2. Na ocasião, tive a oportunidade, de forma feiterada
-uma vez que falei nos dois turnos -, de dizer que entendia
ser inconveniente a antecip,ação do plebiscito. Em que pese
a minha manifestaçáo;-a· emenda foi acolhida pela Casa por
larga maioria de votos.
.
Ora, se o Congressó'entendeu ser constitucional antecipar
o plebiscito, creio que o rileSmO raciocínio valerá para a antecipação da revisão. Se o Plebiscito está fixado, de acordo com
a Emenda n9 2, para o dia 21 de abril do próximo ano, não
vejo por que não- acolhE:rmos a emenda ora em- discussão,
que antecipa a revisão, inicialmente. prcvista~para 5 de outubro, para a partir do dia 1o de maio do próximo ano. Acredito

I;>ezembro de 1992

que, ·salvo melhor juízo, convém que continuem próximas
as datas da revisão e do plebiscito. Uma vez realizado_o plebis~
cito, independentemente do resultado que ele vier a oferecer,
a revisão se imporá.
Sr. Presidente, entendo que o art. 29 do Ato das Dispo~
sições Constitucionais_ TransitóriaS é autônqmo, ou ~eja, não
guarda nenhuma Ielação com o art. 3 9 ~ TroCando em miúdos,
a revisão constitucion~l não deve se restringir ex_clusivamenre
à questão do ~istema de governo; ela deve ter um aspecto
mais amplo, abarcando todo o Texto Constitucional, salvo
os dispositivos considerados cláusulas pétreas, listados expressamente no § 49 do art. 60 do Texto CoristitUcíbnar de 1988,
ou deles decorrentes.
Sr. Presidente, a revisão constitucional, a meu ver, deve
se-r antecipada por duas razõeS: em PriMeiro lugar. Por" entender que, com as transfoirnações que vive o mundO e,_de wodo
especial, o nosso País, a nossa Constituição precisa de uma
adequada atualização.
· Ralph Dahrendorf disse, certa feita, com -in-uita propriedade, analisando a questão relativa à queda do Muro de Berlim, qlie chouve uma Revolução Européia de 1989 -como
ele definiu em magistral livro que acaba de_ ser publicado.
Eu poderia diZer que a nossa ConstituiÇão foi feita ahtes dessa
Reyoluç;io Européi_a, antes dessa grande transformaçã,o .que
·ocorreu no mundo. De alguma forma, isso· fez com que a
noss~ Constituiçfio ficasse precocemente defasada. senão en~
Velhecida.
O segundo motivo que me faz advoga~ a_ antecipação
da revisão é uma questão circunsütil.CiáL Se-·formos itiiciar
a revisão no dia 5 de outubro, ce-rtamente ela perpassará
o ano de 1993 e se prolongará por todo o ano de 1994. Todos
sabemos que 1994 é um ano eleitoral; é, como dizem os franceses, um ano de saisoo politique, ou seja, de estação política,
um ano que marcará, praticamente, a ocorrência de uma elei~
ção geral no País, uma vez que vamos ter e_leição de Presidente
da República a Deputado Estadual.
Ora, não é bom fazer revis3.o constitucional premido por
episódio eleitoral, porque corremos o riSco de fazer com que
O: ~nju:ntural prepondere sobre _Q estrutural! que o circunstancial, ao fim, triunfe- Sobre aquilo que é o permanente.
E isso tudo, então, vem em abono da ante_cipação da revisão
constitucional.
Sr. Presidente, estou apresentando uma emenda à Propos~a do Senador José Eduardt:). A minha emenda tem o
objetivo de fixar data para o termo da revisão. A proposta
do Senador José Eduardo, que tem outros ilustres co-autores,
fiXa data para início da revisão, Irias llão dispõe sobre seu
termo. Ora, se não fix3:nnos data para a conclusão dos traba~
lhos, certamente estaremos enveredando, com a revisão constituCionar;-peros sáfarõs--caininhos do proceSso eleitoral. Daí
por que a minha emenda busca, se for acolhida, fazer com
que a revisão constitucional se opere no período que vai de
1° de maio e se conclua um ano após, ou seja, 1~' de maio
de 1994. Antes, portanto, de ínicial)nos o processo partidário
e eleitoral, que terá o seu desfecho, com a eventualidade.
do segundo turno das eleições preside_nciais,__ provavelmente
em 15 de novembro.
Ac_redito, Sr. Presidente, qu~ a minha emenda tem alguma pertinência. Sabemos_ que, quando elaboramos a Carta
de 1988, pão s.e fixou prazo para sua· conclusão. O que ocóireu
é que, ao fiilal, concluíirios a Con-stituinte- praficanlênte --as
vésperas das eleições municipais e na antevéspera das eleições
presidenciais. -A ConstituiÇão fOi promulgada em S de outUbro,
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e as eleições municipais se realizaram em 15 de novembro.
Foi difícil conciliar o processo constituinte com a cainpai1ha
eleitoral, sobretudo quando se sabe que a campanha eleitoral,
de alguma forma, faz com que afastemos de Brasília- portanw
to, do Congresso Nacional -, enquanto que a ConstitUinte
exigia a nossa presença, assim como o vai e_xigir a revisão
constitucional. Mas não é só- insisto ~a questão da presença
física; é sobretudo porque, de alguma forma, a campanha
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derrotado o enten4imento que. aqui, sustentei de que o legislador.constituinte derivado não poderia alterar o Ato das Dispo~
sições Constitucionais Transitórias com relação a esse item,
posto que se tratava de cláusula pétrea.
Insisto, arrimado na opinião de constitucionalistas eminentes, na tese de que o constituinte derivado opera com
muitas limitações, sejam elas substanciais, circunstanciais ou
temporais~ No caso em tela da antecipação do plebiscito, haveeleitoral suscita questões que exigem respostas imediatas e ria uma limitação de ordem temporal, pois, como se- sàbe,
faz com que o legislador constituinte fiXe muito seus olhos o legislador constituinte originário deixou fixada a data do
para as__ questões_ de curto prazo, o que não é bom para o plebiscito. Conseqüentemente, a meu ver, não caberia ao legislador derivado alterá-la. Todavia, esse não foi o entendiTexto Cons_titucional. Este deve ter, pelo menos, o objt:tivo
de durar, se não séculos, pelo menos, décadas.
mento desta Casa, nem da Câmara dos Deputados e, dura
Sr. Presidente, precisamos estar advertidos, colhendo, lex sed lex, não nos resta outra-conduta senão cumprir o que
sobretudo, as lições de 1988, para o fato de fiXarmos data estabelece a Emenda no 2.
.
São essas, Sr. Presidente, as considerações que gostaria
para conclusão dos_ trabalhos da revisão.
A Constituição revidenda precisa, naturalmente, de estar de fazer, nesta tarde, em que_ pela primeira vez se discute
por provocação de emenda constitucional a questão da antecidevidamente analisada, com antecedência, de sorte que fique
preservada do período eleitoral e saia, portanto, indene dessa pação da revisão. Gostaria de já ariunciar esse meu desejo
grande discussão, que se ferirá logó no- íilíCiO-de 1994, com
de emendá-:la, fixando praz<;!_ para a conclusão dos trabalhos
a disputa das eleições que vão ser. praticamente -- repito e de sugerir, também, que as· duas Casas, através de suas
mais uma vez___,..., eleições gerais. Se mantido esse caJendáriQ_ respectivas Mesas, cogitassem de constituir uma comissão mis~
eleitoral em nosso· País, isso _só ocorrerá de vinte em vinte
ta~ observada a proporcionalidadiPartidária, com o fito espeanos. Acontece que, talvez por arte do diabo, a próxima revi~ cífico de tentar estabelecer as premissas básicas que devam
são constitucional vá ocorrer no mesmo período das chamadas presidir a revisão constitucional, para que ela seja, de fato,
algo que venha a _dar ao texto a ser reyisto a desejada contexeleições gerais.
Portanto, a emenda que estou oferecendo, agora, à Consi~ tura, organicíd"ãde e modernidade..que, a meu_ ver, a Carta
_ ~
_ _
Magna de 1988 reclama.
deração dos ilustres Colegas é justamente no sentido de fazer
uma ligeira alteração à proposta feita pelo SeiúidOr, hoje -Mi~
Eram essas as palavras, Sr. Presidente, que gostaria de
dizer a respeito do tema e antecipar, de minha parte, o meu
nistro da Indústria, do Comércio e do Turismo, José Eduardo
Vieira, e estabelecer data para finalização dos trabalhos da yoto favorável à em_enPa que ora P.iscutimo~.
revisão constitucional. Espero que, uma vez aprovada a emenda e remetida à Câmara dos Deputados, ela possa servir de
O Sr- Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço
balizamento, para que possamos, também, antes do início
a palavra para discutir.
formal dos trabalhos da revisão, constituir na Casa uma cernis~
~ O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra
são mista. Quando falo Casa, refiro-me ao Congresso Nacioa V. Ex~
nal, às duas Cas_as_ singulares reunidas, cujo objetivo, quem
sabe, é fazer um cc-projeto de revisão constitUcionaL
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE.
A nossa Constituição de 1988 não surgiu de um prévio
Para discutir. Sem revisão do _orador.) -Sr. Presidente, ouvi
projeto, diferentemente do que ocorreu, por exemplo, em
as considerações feitas, até aqui, a respeito dessa emenda.
1991 e em 1946; ela surgiu de um conjunto de ~mendas. É
Contudo, quero dizer que tenho os meus reparos. de certo
como se fôssemos desenhar uma árvore e começássemos fazen-. modo, graves a todo esse assunto.
do as folhas. Por isSo, o processo de esquematização foi difícil.'
Primeiramente, não posso admitir, em nenhuma hipóDaí por qUe ela sofra ainda de uma deficiente vertebração.
tese, que se faça uma revisão constitucional através do v.oto
Creio que deveriamos evitar o mesmo na revisão.
--secreto. Isso porque toda e qualquer operação de ordem consConsidero também que, antes_de iniciarmos formalmente -titucional deve ter um critério ét~co que aproxime a provio trabalho de revisão constitucional. fosse conveniente criar - dência, e muito, da sociedade brasileir_a.
uma comissão mis_ta (Câmara dos Deputados e Senado Fede--~ O voto secreto é um acobertame.nto, mais que acobertaral), que trataria de estabelecer os_ lineamentos funda_mentais
mente é uma verdadeira máscara, uma cortirüi de fu.m~ça
do trabalho revisor, de tal modo que pudéssemos balizar a
ou cortina de aço entre o eleitor, o Deputado ou Senador
revisão, ou seja, fazê~la de forma rnaisconsisfente, mais 3i:ticU~
que vai operar durante os trabalhos de reforma constitucjgnal_!
lacta, facilitando até - estou certo - o trabalho daqueles
Chamo a atenção para outro detalhe no sentido_ d~_ que
que desejam modificá~la.
não posso entender que seja pacífico que essa reforma consti.:.
tucional seja ampla e irrestrita, portanto, ilimitada, porque·
Feitas essas-- considerações, Sr. Presidente, gostaria de,
~;Darcarfamos a Constitu_ição pela ilegitimidade. AConstftuição
ao final, dizer que a minha manifestação é de caráter pessoal.
Fe~~ralsó é_l_egítima, -porque produ-Zida por uma Assembf€iã
Não conversei com a bancada do meu partido sobre esse tema,
Nacional Constituinte, convocada, logicamente, para esSe fím
mas desejo já expressar a ·minha manifestação. Espero muito
nobre e específiCo.
breve, na reunião de partido, suscitar essa questão com os
Quando o próprio Constituinte, após o primeiro qüín(J_tiê-~- ·
Colegas de bancada. Sinto. todavia- pode ser que eu esteja
nio, estabeleceu a possibilidade de revisão,_ ele atrelou essa
equivocado - que há um sentíroento..bastante seneralizado,
possibilidade a uma revisão feita pelo próprio povo~ a uma
tanto no Senado Federal quanto na Câmara dos_ Deputados.
revisão do povo sobre o sistema e forma de governo. Assim,
no sentido de que se ante_cipe a revisão. É evidente -friso
mais uma vez- que adoto esta conduta, depois de ter sido _e~tendoque alterar a Constitu_içao_Federal pelos critérios sim-
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plórios de um colegiado único; pelo processn- unicameral portanto, essa benesse, ainda com maioria-absoluta, que é a
marca perdulária e quase que leviana para um assunto dessa
magnitude- é claro que isso se restringe,_qbviamente, a sistema e forma de governo.
No mais, é a própria emenda constitUCióriat, com os q~i~
tos que lhe são exigidos de votos para que- ·seja pOsSível a
sua apuração.
·
· -· · · ·· ·
-

Há um outro reparo- que devo fazei e -do qual até me
desviei quando da antecipação do plebiscito_: entendo que
disposição" transitória: é. matéria de difícil errienda c-oÍlstitucional, porque se destina a produzir o seu efeito e a se ·extin:guir.
· ·
.
Portan~o:. a di~-~~ição t~a:ns!tó.ria qu7 já f~o.duz_iu ~feito
mtegra o Direito positivo, mas nao mtegra o btrexto oQjetivo.
É o Direito escrito; pode sà exà.minàdô, "poêiê ser lido, par3
caráter de ordem histórica, para contempotãiiéidade do exame
jurídico. Mas a objetividade só existirá éQQuanto o efêito
não for produzido.
No caso presente, não houve ainda plebiscito. Mas, de
certo modo, a disposição transitória já-Operou os seuS efeitOs,
quando destinada ao Congresso Nacional; no entanto, muit.o
mais destinada à sociedade, já criou a expeCtativa social de
um reexame pelo povo do sistema e forniã de governO e de
uma revisão por Deputados e Senadores, unicamei:'ãlmente
para adaptar a ConstituiÇão a esSa manifes~Ç:ãO popular.· · '
Digo isso, Sr. Presidente, pofque achO--Cilie os direitos
conquistados pelo_po~o br~sil~iro perante_ a_Assern.bléia Na~
clonai Constituinte poderão ser desconstiti.Iídos, desmotivados, inutilizados, aniquilados por uma mentalidade mais conservadora que porventura exista neste momento no Congres~o
Nacional, que não é uma Assembléia Nacio·nal Constituinte.
A Assembléía Nacional Constituinte já iriCéirou seus tfãbalhos com a promulgação desta Carta.
O Sr. José Paulo Bisol- V. Ex~ me perinite um aparte?
O SR. CID SABÔIA IiE CARVALHO.:..:_ Ouço V_ Ex•
com todo pr.azer.
O Sr. José Paulo Bisol - Quero me congratular com
o pronunciamento de V. Ex~ e frisar, sublinhar, palavra por
palavra, o seu sentido e a s-ua conceituação. Em primeiro
lugar, revisão constitucional com voto secreto é simplesmente
uma imoralidade. Sabe lá o que é criar um conceito, um
preceito constitucional sem -ã.ssumir a· responsabilidade, ou
seja, na invisibilidade, -no disfarce, na clandestitiidade? A expressão '~voto secreto" nesta emenda constitucional não tem
outra qualificação: é um.almõralidade e s6CStá ali por equívoM
co. Em segundo lugar·- e isto é 3irida mais importante,
nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho - i:-eviSilO COnstitucional não existe. O _pod_er constituinte é ihdele&ável. Só é
constituinte quem for eleito para esse efeito. Então, o art.
39 do Ato das DispOSiÇõe-s COnStitúcionais Tfãrisitódas deritro da ConstituiÇão, únf preCeíto TnconstiltttiOilãl, na medida
em que se supuser que a revisãO constitucional é abrangente.
Não! A revisão constitucional que está prevista aliCstã vinculada a um plebiscito, que, de certa forma, outorga poder
constituinte ao Congresso Nacional para revisar os preceitos
modificados pela decisão plebiscitária, e nõS liriiitéS decisão
plebiscitária. se. pór exem.prO, ..0 -povo brasileiro optar pelo
presidencialismo, não haverá revisão constitU:ciomli;-nao poae
haver, porque não somos constituintes; pOrqUe ningtiérÍl, nenhum brasileiro nos conferiu, a este Coilgi"esSO, ao atuaJ ConM
gresso, o poder constituinte~ E não se pode brincar com um
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conceito como o de poder constituinte sem simplesmente desvalorizar toda a significação do Direito na ·orgariiZ-ãç·ao· de
uina sociedade. Como este é o sentido profundo do pronun-ciamento de V. Ex•, quero me congratular com esse pronunciamento e convidar V. Ex~ e todos os demais Senadores, sobretU-do os mais próximOS do mundo jUrídico, como o Professor
Josaphat Marinho, para iniciarmos neste Congresso uma luta
contra essa tendência absurda, ínjurídica e agressivamente
equívoca de pensar que, como Congresso, temos o _poder
. de- revisar toda a Constituição. Os limites da revisão são ·os
limites do plebiscito. Se o povO brasileiro optar pelo presidencialismo, não haverá revisão; se Optar pelO parlamentarismo,
haverá revisão e~clusivamente para adaptar a Constituição
processo, ao ·regime parlament'arista. Muito obrigado pelo
aparte.
·
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Fico muito satisfeitO c·om o aparte de V. Ex•, nobre Senador.
.O Sr. Odacir Soares.- Permite-rUe V. Ex~ um aparte?
O SR. CID SABÔIA DE CARVALHO - Queria apenas
dizer ao Senador José Paulo Bisol que estarei a seu lado
nessa luta, e, possivelmente, o Senador Josaphat Marinho
há de se manifestar a esse respeito, já que teve o seu nome
citado por V. Ex• Mas quero dizer também que há o pensaM
menta quase uniforme dos constitucionalistas brasileiros, inM
clusive o do Professor Paulo Bonavides, um dos maiores estu~
diosos..e defensores da Constituição_ que deveria ter s_ido feita
sob critérios atópicos. S. s~ tem iguatritelite a idéia de que,
se o presídencialismo for vencedor, não haverá revisão constitucional.
O Sr. Josaphat Marinho-- V. Ex~ me ~ncede um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO-_::_ Nobre Senador
Odacir Soares, ouvifei o Senador Josaphat Marinho depois
darei o aparte a V. Ex\ apenas pelo fato de o assunto de
S. Ex• estar ligado à intervenção do Senador José Paulo Bisol.

e

O Sr. Josaphat Marinho- Senador Cid Sabóia de Carvalho, apenas quero esclarecer a V. EX' que. em diferentes
oportunidades, tenho defendido ponto de vista semelhante.
Tenho acentuado que seria absurdo permitir-se que, com iõvOcação dos dispositivos transitórios, houvesse uma reforma ampla da Coristituição, Sem obedecer ao quorum de três quintos
exigído para alteração das disposições permanentes.
O SR. CID SABÔIA DE CARVALHO - Acabamos de
oUvir a opinião do Professor Josaphat Marinho, que, neste
episódio, vale muito mais pela sua condição de mestre do
Dire_ito do que propriamente pela sua condição de ocupante,
·como nobre representante da Bahia, de uma das cadeiras
do Senado Federal.
Ouço o Senador· Odacir Soares, que j'á havia Sólícitado
6 apãrte anteriorMente.
··
O Sr. Odacir Soares - Tenho o mesmo entendimento
manífestado por V. Ex~ e pelo Senador José Paulo Bisol.
Verifico. Senador Cid Sabóia de Carvalho,_ que as posições
relativas à Constituição nas duas C3sas do Congresso. Nacional, com bastante freqüência, modificam-se ao ·sabor do quadio político-eleitoral do País. Há muito tempo defendemos
a idéia de que nãO se poderia antecipar a data do plebiscito,
porque isto faz parte daqueles preceitos que não podem ser
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modificados a não ser violando a Constituição. Vários juristas
constitucioõ.alistas defenderam a mesma posição, mas o fato
é que aS duas Casas do Congresso, ao sabor de seus interesses
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_O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. CID SABÓIA DK CARVALHO - Ouço já V.
Ex~ com prazer, Senador Magno Bacelar.

eleitorais, terminaram votando a antecipação do plebiscito,
Eu apenas queria salientar também que ouvi o Senãdor
apesar de ela ser indiscutivelmente inconstitUcional. Neste,
Marco Maciel dizer que, com a queda do Muro de Berlim,
momento, estamos aqui discutindo a antecipação-da data da
a nossa Constituição teria envefhécido. Até admito _que· alguns
revisão constitucional, que, assim como o plebiscitO, tem as
tópicos da ConstitUição estejam afeitos a esSâ.- liludança da
mesmas gax:antias de não_ poder ser alterada. O furidamental
ordem político-constitucio.dal.
é que já ·antecipamOS- incoiiStituêionalmente a data do plebiscito e agora desejamos, ao sabor dessa emenda do Senador
0 Sr. Marco Maclel- ·Permite-me v. Ex~ um aparte?
José Eduardo Vieira; antecipai ta-mbém a data da revisão
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Pois não, ouço
constitucional. Senador Cid Sabóia de Carvalho, algumas vozes da chamada esquerda tradiciorial começam a
levantar
V. Ex~, nobre Senador.
não apenas contra a antecipação do plebiscito, como também
O Sr. Marco _Maciel - Quero apenas deixar mais clara
contra a antecipação da revisão, porque, segundo esses mes~
níos constitucionalistas, a revisão cd"nstituCiOriãl antecipada
a minha opinião. Na realidade, louvei-me na observação do
implicaria uma revisáo--conserVadora da-constituiÇão. ~a-_rean_grande pensador, eu diria quase um filósofo, que é o emiriente
dade, n3o se está defendendo aqui nenhuma tese constitu- - escritor Ralf Dahrendorf. Logo após a chamada· queda do
cional, mas interesses Políticos pã.rtidários. Segundo e:s~as voMuro de Berlim, ele publicou um livro, que se tornou um
zes mediúnicas, 0 Pafs estaria, neste momentO-, camiilhaildo
grande bestseUer, chamadc;> '.'~~evolução Européia de 1989",
para uma posição conservadora, ao contrári 0 daquelas que
~ostra~~o _que !e_ríarno~ IniCiado uma. nova_ fase, um novo
foram adotadas, em 1988, por uma ilüiioria eventual chamada
Ciclo h1stónco c':m aqud~ que ficou SI~bohzado na. queda
de progressista. Essas posições -constituciói:lais ~ ~trãqüi nãb "~=-do Muro de Berlt_I_!l_, ou seJa, o desapar~c~mento ~os ststem~s
incluo a posição de v. E~, nem a do Senador José Paulo
~a chamada Co!tm~ de Ferr?•_?.~ derruiçao.daqutlo que.tena
Bisol ....:.... manifestam-se ao sãbor de interesses político~elei~
Sido u~a expen_ênCJa comumsta, de novos tiJ?OS de relaciOnatorais. Não se discutem, nobre Senador Cid Sabóia de Carvamento_ mternacm~al. Re~l~en,:.e ___ ~lgu~a coisa nesse campo
lho, principalmente os constitucionalistas mais respeitados
o~orreu. ~ própr_Ia reumficaçao alem3: é bem _um exem~lo
deste País, os limites da re_visão-çQnstítU_ctona]. Todos sabemos
~s~o._Entao, eu dtss~ra, dentro_ dessa óhca, que, se esse raciOque as vozes mais autoriiádas do constitucionalismo brasileiro
CI~I_?- d~~e é ;erdadetro, se o_ mundo mu~ou, é natural que
sempre se fixaram no fato de que essa revisão deveria ser
ocorra tambem u~ refl:xo dtss<: no BrasiL Antes da queda
necessariamente limitada em sua amplitude, que deveria, as~
do Muro de B_erhm, nao pod~namos pensar, por exemplo,
sim, ficar circUnscrita ao SiStema e-à fó_i:jn~\d~ governo. Vejo
que grupo~ pnva~os estran~etros pu~es~em ter _controle de
agora o Senador José Paulo Biso_\_ tocar na mesma tecla,_ assim_ 1~~ na expio~""'~-~~~- de P~~r~_leo na ~ussta.
como V. Ex• Trata-se de uma tese antiga, que não decorre
OSR.CIDSABÓIADECARVALIJ;O,- Entendi o pensada vontade desse ou daquele constitUcionalista, mas do próment.o de V. Ex~
prio=textó constitucional. Essa revisão só -pode ter uma ampliO Sr. Marco Maciel - Dentro dessa linha, por consetude maior na medida em que, mudando o sistema de governo,
guinte, eu gostaria de dizer que, como a nossa Constituição
nós - Parlamento - precisemos adequar o texto constitufoi feita antes dessa grande revolução que aconteceu-na Eurocional ao novo sistema de governo. Eram essas as observações
pa, cujos efeifOs espraiaram-se pelo mundo todo, é natural
que eu desejava fazer ao discurso de V. Ex~ neste aparte,
que revetl;>erassem também sobre o nosso País. Assim sendo,
lamentando apenas que questões tão sérias quantO ésta sejam
penso que a nossa Constituição - acho muito forte dii:er
discutidas e votadas pelo ParlamentO ao sabor de interesses_ que ela envelheceu- está reclamando atualização.
meramente partidários e ao sabor das conjunturas que evenO SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Através, natutualmente o Brasil atravessa.
ralmente, de einendas constitucionais, pelo quOrum natural
O SR. CID SABÓIA DE CAR:VALUO - Aliáss.sse não -que a própria Constituição- preVê.
é o meu caso, porque, desde que a Constituição foi promulO Sr_. _Mm:_~!) Maciel_- :Perdoç~IJle, c9m_ ~ _cj_eyiQ~ _yê[lia,
gada ...
'oús3i divergir do ponto âe vista-a-é V. -Rx~, Um -jur1st3' renoO Sr. Odacir Soares- Já ressalvei a posição de V.Ex•,
mado._ Creio, porélri, que Ci-ãit~~- gua-raa plena autOi:toffiia
nobre Senador.
cortl_ relação ao art_. 2~> _do Ato das DispOsições Consti~u~ionais
O SR. CID SABÓIA DE CARV ALUO- Entendi e estou
'Transitórias. Uma cOisa é" o preceito que regula o plebiscito
apenas reforçando a distinção qQe V. Ex~ fez. O meu caso
sObre forma e sisteri:ta de governo, outra foi a intenção do
é bem outro, porque sempre defendi, nesta Casa, este -ponto
legíslador em promover a revisão do texto cincO ari.os após
de vista, da mesma forma que os Senadores José Paulo Bisol
a sua promulgação. Disso, inclusive, já havia precedentes no
país que é a- nossa mãe-pátria, Portugal. Quando se fez a
e Josaphat Marinho. Mas· não nego a observação_ de V~ E~,
Constituição de Portugal, estabeleç~u-se um pr~zo para fazer
porque, lamentavelmente, no Congresso_ Nacional,_ mesmo
quando os assuntos são técnicos, quer-se fazer a- predomi~
a sua revisão; e o" legislador brasileiro, de alguma forma,
seguiu o mesmo caminho. Como se sabe, toda ConStituição
nãnCia político~ partidária. Procuro distinguir quando o assunto
é técnico, ou quando vai fundar a o_rdein constitui::iOnã.l naque~
é obra dos homens e, conseqüeiltemCnle-, falível, precária.
Nada desaconselharia, ,portanto, que se cogitasse uma revisão
Ies momentos em que decidimos uma questão éfíCó-política,
ou quando definiinõs uma situação transitória, sein a perinacinco aóóS apóS a promulgação. __ Por Ts.so; entendo que os
nência estrutural do Estado, sem que seja a estrllttiia do pródois dispositivos não t.êm nenhuma vinculação entre si. Se
prio Estado, como é o caso presente.
tivessem, se fosse apenas pilra mudar a forma e o _sistema.

se
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de governo, melhor seria, pela técniCa legislativa, que Olegisl3- -- durante o estado ·ae -sítio; é uma limitàç3:o, que- eu chaniária
de circunstancial, que o legislador constituinte origüiário~dei
dor tivesse colocado_ a revisão _com9 um_ parágrafo_ úriico do
art. 2!';_ mas não o fez; pelo contrário, optou por um outro ·xou assinada na ConStituição. Então, eu diria Que ·a antecipação do_ plebiscito _era uma liiriitaÇão de ordem temporal,
dispositivo, que guarda total independência em relação ao
porque o legislador constituinte -originário jã -deixou fixada
que dispõe sobre o plebiscito. Aliás, para saber qual foi a
a sua d_~_ta de r~a_l_i~ção. Mas fui -Y:otO vencido, nqbre S~riãdor
intenção do legislador, seria talvez o_ caso de se analisar os
_CidSabóia de Carvalho. V. Ex• recorda que, por larga marAnais da Constituinte, na tentativa de _seguir um dOs processos
gem.; ã emenda que determinava a _ã.ntecipação do_ plebiscito
de hermenêutica, que se recomendaria no caso ·em tela.
foi aqtii ãColhida em dõis turnos. Tive oportunidade de expenO SR. CID SABÓIA DE CARVALHO-- Atualmente, . d_er_o_ meq__ponto de vista- talvez até insistentementeisso não vale mais em DireitO. Hoje os trib~nalS são.àbsoh.ita!1~~-_-d':l_as--= ocasiões ell! _que a matéria veio a _votaç~o_, ·tanto
mente alheios à intençãO dO legislador. E~Sã-fOi -u_iria prá!ica- ___ no prirrieiro coMO nO~Segundo turno~ e fUi derrotado. Não
do começo do século; mas nada impediiiã um exame, é" evi- c quis, p3ra DãO --fiCai eiri--posiÇão de- Confroitt_o com a -decisão
dente.
--do Congresso Nacional, impetrar uma açãodireta de inconstitucionalidaQe. Talvez tivesse êxito, se o fizesse, batendo às
O _Sr. Marco· Maciel- Exatamente, porque se trata de
portas do Supremo Tribunal Federal; mas não o_ fíz, para
um subsídio valioso-. -Os__ autore~ são diferentes, as emendas
pão parecer que eStava em conflitO-corii a decisão que a Casa
foram votadas em instantes diferentes, o que levã a crer_ que
tinha tomado por larga maioria. Encerra~do o meu raciocínio:
as intenÇões foram distintas_. Perdoc~me, já vou concluir. Não
se podemos anteciéar o Plebiscito. por paralelismo, se não
quero tomar o tempo de V. Ex•, nem furta"r a--easa--de ouVi~lo,
por analogia, por que não anteciparmoS também a revisão?
mas insisto neste poilto de vista. Penso que são--dispositivos
Se já vamos fazer agora o plebiscito, por que não, de idêntica
iridependentes e que a revisão tem um espectro muito maior
forn_ta, a11:teçiparmos a reviSãõ'?"E por qUe n8.o aproveitamos
do que a mera adaptação do texto àqUilo que o plebiscito
para fazer uma revisão que dê um novo perfil à nossa Constidecidir. Porque, se fosse só com esse ob jetivo, ~ais correto,
tuição? Não falo que deva ser uma alteração total, mesmo
enquanto técnica, seria:,- repito;- colocar a revisão como um
porque existem as cláusulas pétreas. como já disse, e muitos
parágrafo único do art. 2"'; rnas·o·cm'lstituiilte optou "por.fazer
outros preceitos daí decorrentes.'TíV€ a OpOrtunidade de-dizer
um outro dispositivo, que seria" objeto de outra emend3-diStl.niSSo numa reunião da OAB. onde se discutiu e~ta questão,
ta, sem guardar conexão ou correlação _com o artigo- anterior.
é- Onde estiveram presentes, inclusive, o Deputado Ulysses
Essa é a minha opini-ão, mas se trãta de um assunto que
Guimarães, O Deputado Nelson Jobim, especialistas e advoserá discutido; inclusive, a emenda aí está p3ra que se esclareça
-gados de várias partes do País. Na minha opinião, o conceito
esta questão.
de revisão não é tão amplo assim. Dele excluo as cláusulas
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Lou~-o V. Ex•
pétreas e tudo delas decorrente. Por exemplo, aquilo que
pela sinceridade com que expõe o seu ponto -de vista. O
disser respeito direta ou indiret.amente às garantias indivique acho importante, ao chegar ao Sen-ado Federal, é encon~
duais, a meu ve-r, não pode ser reformado ou revisto; aquilo
trar pessoas como V. Ex~, que se expressa dentro- ·da sua
que disser respeito à Federação ou disposítivOs que lhe dêem
linha de pensamento, da sua cultura, da sua visão do_ mundo.
i.Dvertebração também não podem ser revístos, e assim por
Isso é que é importante. Cada um de nós traz aqui para a
diante. Acho também que a revisão não pode se cingir exclusiCasa uma visão. Nenhum de n-ós está absolutamente certo
vamente ao sistema de governo. Essa. a meu ver. é uma
ou errado. Absolutamente correto é __o,_processo pelo qual
interpretação restritiva, que rião se coaduna com -o tratai:Dellto
chegaremos a uma maturidade e a uma solução para o proque o legislador constituinte originário de_u à quest~Q no Ato
blema.
das Disposições Transitórias. É_~O meú- pontõ de v1sta-._-Perdoerne se_ouso divergk de-v. Ex~. mas _esta é a minha convicção,
O-Sr. Marco Maciel- Se V. Ex~ me permite só-m-ais
que decorre de uma exegeSe(iue faço do próprio teXto constiuma breve interrupção, eu diriã que, quando votamos a antecitucional e do momento que viveiriõs aqui poi- ocasiãO da elabopação do_ plebiscito - isto guarda pertinência, qUero __dizer
mais uma vez ....:..;_votei contra; pOr eilténâer qÍJe o legislador - raçãO da Lei Maior. constituinte derivado não poderia alterar a data dq plebiscito,
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Obrigado a
pois ele sofre restrições. Quando falo- em- íàzer a revisão,
V. Ex~; foi muito esdarecedora a sua participação.
não digo que- possamos alterar cláusulas pétreas. Penso que
0-uÇ~f o senador Magno Bacelar, Sr. Presidente, antes
a revisão não é ainpla, gerã.I e irrestrita~:da SOTre TinütaÇões
de concluir.
decorrentes do próprio texto constituciói:lal." O §. 49 ·dO art.
60 diz: "§ 4"'. Não será -objeto de_ deliberação a proposta de
O Sr. Magno Bacelar - Nobre Senador Cid Sabóia de
emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado;
CarVãlho, eu havia me insCrito--para falar cOm a iiltenção
II- o voto direto, secreto, universal e periódico; Ill a separação --de discutir a riulté"iia·;- ma_~~ a e~emplo do que fez o -nobre
dos Poderes; IV- os direitos e garantias iildívidlúliS'':- Acho _~enador _José Pa_1,1)0_ Biso I, V. Ex• expós com tal brilhantismo
que esses itens são -itisU.scetívdS de alteraç3.o_ ~~ r~yi~_!o_.___p~r~
aquilo que eu pretendia dizer, que preferi aparteá~lo e fazer
que são cláusulas pétreas, assim como defendi que o plebiscito
sentir, assiin, a minha posição contrária a essa emenda, pelo
não podia ser antecip(ldO, porque o legislador constituinte
_que já foi dítOs por V. Ex~ e pelo Senador José Paulo Bisol.
originário já 1íitha deiXãdO fixado não ·soniente :o píébisêho, · Também discordo do nobre Senador Marco Maciel quanto
mas também- a data da sua realização~ E o legis!~cjgr C()_nsti-ª-~u_t:tud~I;I._çp.s~q_l,l~_te_ria_m tpr_n_a<;lo__a_nos~a Ç_qnstituição p_ljiapaStuinte derivado sofre limitações -::- =repito'-::rii3i~ ~-€~5:-'~ez e -sada. Ácho que ela _obú:ve _as maiores vitófl_as e as maiores v. Ex~. Como jurista e_grarideespecialista epri?i_~~~t~ _Pú~l.i_co, _conquistas exatamente no campo social, onde ainda não foi
sabe disto muito melhor do que eu- substanciais_e-cíi_ç-Unssequer regulamentada~ Diante d~ fã.to de que antecipamoS
tanciais. Não podemos. por exemplo, reformar a ConstitUiÇão
o plebiscito, não podemo~ justificar com isso a antecipaçã~.
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da reforma -constitucional, sobretudo porque não é esta a
intenção. DisiX'tdo_, também, do nobre Senador Odacir SOares, quando S. Ex~ diz que a itltehção é_dos partidos dito
progressistas.- Essa -emenda, no meu entendimento, tem toda
característíCa de uma emenda conservadora e dey_e ~e.r repudiada por todos nós, priricipalmente na medida em que apregoa o voto s-ecreto, abominável em todos os 5:entidos. Obrigado a V. EX'
·
·
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Esgótada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há or-adOres iriscrítos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Pronuncia- o segUillte discurso. Sem revisão do- orador.) ~--Sr. Presidente, farei apenas uma breve _comunicação sobre
-o meu Estado.
Decorreu o centenário de nascimento de Francisco MartinS Viana, fundador da Vila Forquilha, hoje muriícfpio do
_território que pertenceu a So_bral. Esse__cidadão foi um dos
grandes benfeitOreS daquela parte do território cearens·e. hoje
_munidpio. Francisco Martins Viana doou terrenos para construção de igrejas para o cemitério; Contfibuiu para a existéncia da comunidade e participou dos benefícios sociãis-.-E, em
razão disso, tornou-se uma pesSoa muito_ querida em todo
o território ce·are-nse. Utilizou uni processo de irrigação ali
. existente, despontando como um dos maiores produtores da
região norte do Estad9 do Ce~ráJ que V. ~x~ conhece tão
bem.
A Câmara Municipal de Forquilha realizou, recentemente, uma sessão solene para homenagear o cidadão Francisco
-Martins Vfana no ensejo· do centenário de seu_ nascimento.
Pe.di a palavra a V. Ex~ para fazer esse registro, questão
.
que faço para que esse fato fique nos Anais da Casa.
Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Nelson Wedekin,

O SR. CID SABÓIA DE CARVti.LHO- Muito_g_btigado
a V. ~,pelo apoio, pela consideração e pel~ distinção que
me confere neste exato momento.
..
·
Sr. Presidente, gostaria de concluir, dizendo que nenhum
fato internacional, seja a.queda do Muro de Berlim, a des-constituição da União das Repúblicas Socfa1istas SoviéticaS, a decomposição do Governo de Fidel Casti"ó; uriiã-dita-dura que
nasce ali, outra que cai acolá; a crise _económica, a solução
de pendências económicas íriiportanteS na Alemanha, Japão
ou Estados Unidos, questões de mercado, nada disso deve
influir na ordem constitucional. Ela deve estar _acima de tudo
isso, a exemplo da Constituição dos Estados_ Unidos_, que
está aí há séculos. A Grâ-Bretànha dá-se ao luxo -de ter uma
Carta Magna datª'da d_o_ século XIII, _que f!Ji _a~~a~a_ por
João Sem Terra e que formoü a eStrutura básic_ll-dQ Estado
inglês.
__ _
A Constituição é letra perene, daí por que não se deveria,
nesta aqui, como em _qualquer outra constituiÇãO_,- descer-se
a tantos detalhes, porque ela é a estrutura do Estado; e,
muito mais do que estrutura do Estado, é a conquista popular,
_a partir do momento_ em que o povo elege os constituintes,
e eles pelejam, lutam, digladiam-se intelectualme_n_te, as teses
e as antíteses vão para o caldeirão democrático, e ressurge,
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
de tudo isso, a ordem constitucíonal.
seguinte discurso.) --Sr. Presidente. Sras. e Srs. Senadores:
Não é fácil mexer-se na ordem constitucionaL_ Não deve
Em novembro de 1990-fOílaiiÇado, pelo GOverno Federal,
ser tão simples apanhar-se o fato econô.miço ou-.fato_político
o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade- PBQP
de outro povo para, com isso, se atingir a conquista·popúlar
-com o objetivá de vencer õs grilndes desafios desse fim
na letra da Lei Maior, na letra da Carta Federal.
de século e estabelecer um conjunto ordenado de ações indutoA Constituição· foi elaborada_ em momento_ -certo, num
ras da modernização industrial e tecnológica, necessária para
mumento de confraternização do povo brasileiro; todas as
a retomada do_desenvolvimento económico do País.
liberdades se consagraram ali. Dentro da Assembléia Nacional
A tão almejada inserção do "Brasil no contexto das econoConstituinte houve todas as reações.ç;ontra.as _aroea,_ç_~ porvenmias mais desenvolvidas exigia 3: ·adoção de novos métodos
tura desenhadas contra aquele Colegiada; e_ o re_sultado, bom
de gerenciamento da produção e de gestão tecnológica nas
ou-.mau, é o que aí está: o .resultado legítimo e diret9 do
empresas, que, necessariamente, dependiam da capacidade
povo brasileiro, porque cada um de nós, legitimamente, vo- _de incorporação de novas tecnologias.
tava.
Qualidade e Produtividade são conceitos· bastante amSou contra essa emenda constitucional_,_ principalmente,
plos. Represent_am uma ·nova filosofia de gestão empiesarial
pela inoportunidade e pelo voto secreto. O v.oto _-sec:re_to é
que pretende conduzir todos os segmentos da empresa, seja
necessário em algumas ocasiões do Parlamento, mas não naela pública ou privada, a uma postura pró qualidade e produtiqueles momentos em que se· _confere a fidelidade de quem
vidade, através de um compromisso de dii"igerift!s e- erilpfedetém o mandato para com quem o eleg~u. Nesse ~emento,
gados, em todas as fases do processo prod~tivo.
todo voto deve ser extraordinaiianlenfe transparellte, ·abSoluSem dúvida, Senhor Presidente, tal postura garante protamente claro, para que o povo possa analisar o desempenho
dutos e serviços com desempenho, preço e disponibilidade
de cada Parlamentar,
-adequados às aspir3ções_do mercado. Ela permite que o Brasil
Sr. Presidente, queira desculpar o-alongar desse debate. - enfrente, em melhores condições, a acirrada competição interFoi com muito prazer que ouvi as considerações dos que me nacional, marcada fortemente pela relação entre novos blocos
apartearam, principalmente daqueles que de mim disco-rda- económicos em _formação, que -puseram fim às tradicionais
ram, porque pelos caminhos da discordância é -que a nossa vanta_gens comparativas baseadas no uso de fatores de produinteligência se clareia e os__caminhos são mais percorríveis.
ção abundantes e baratos, sem preocupação com a qualidade
Muito obrigado.
~e a_ produtiVidade.
Era o que tinha a dizer.
O setor industrial brasileiro, consciente da necessidade
O SR. PRESIDENTE (Beni Ve(a.s)- Não l!avenllo mais da adoção de uma estratégJa que privilegie a competitiVidade
_quem peça a Palavra, a discuSsão terá prosseguinü~nto- na pró- da noSsa indúStria, aci!itbú c(desafici--dos tempos atuaiS; A
Confederação Nacional da Indústria --CNI vem estimulando
xima sessão. (Pausa)
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a implantação de novas técnicas e modelos de gestão_da qualidade e acompanhando de perto como essas medidas estão
influenciando o process.o_- de tomada de decisões e planejamento das nossas indústrias.
Em meio a uma série de ações da Confederação Nacional
da Indústria, foi ih~stituído, em 1990; o PrêmiO CNI de IncentiVo à Qualidade e Produtividade, com o objetivo de mobilizar
o trabalhador e a indústria- atraVéS -do reconhecimento de
idéias e sugestões Que, por seus impactos, possibílfti!m a prOdução de bens com níveis adequados de qualidade e custos.
Em 1991, partiCiparam do prêmio 780 iridústrias de todas

as regiões brasileiras. Este altô, a partidp<iÇào Se elevou para
1.241 empresas, resultando na apresentação de 8.436 sugestões. EStas, após seleção a nível estadual, foram submetidas
a uma avaliação nacional, através de uma comissão- de alto
nível, que contou com a partícip~fÇãO de representantes do
Ministério da CiénC:la~eTecnologia, da FINEP, do INMETR:O
e da ABNT.
Erri 17 de novembro passado, o Estado de Santa Catarina,
que tenho a honra de representar nesta Casa, conquistou pela
segunda vez con-s-ecutiva o Prêmio CNI de Qualidade e Prodt~tividade, através do trabalho apresentado pela Metalúrgica
Riosulense SIA, da cidade de Rio do Sul, localizada no Alto
Vale do Itajaí.
----- - - ----- ----O Prêmío CNI ---Tióféu Albano -Fia.D.co, coi1Siderado
a maior -distinçãO --riació-rlal no que respeita à qualidade conced_e_u __ o primeiro lugar a David To~or~v, supervisor de
fundição e líder da equipe da Metalúrgica Riosulense S/A.
O grupo apresentou o prOjeto denoniinado "Sistema_ de Lastragem para Moldes de Guias Automotivifs", que ffiodifica
o sistema de lastragem de moldes de fundição para guias de
válvula para motores de combustão interna. obtendo significativa redução de custos, diminuição dos riscos--de acidente
e sensível melhora de qualidade_._ _
Para ter uma idéia do benefício_ que esse novo _sistema
trouxe-para a produção da Metalúrgica Riosulense, Senhoras
e Senhores Senadores, basta citar como_se processa__va o_trabalho naquela empresa antes da adoção do novo projeto: o
trabalho de lastragem cera realizado por dois operadores,
que despendiam 40 minutos para pesar uma série de 40 moldes,
movimentando 1.242 quilos de pesos para cada série de moldes, sujeitos a altos riscos de acidentes_.
Com _o atual sistema proposto, o temPo da operação foi
reduzido de 40 minutos para 50 segundos, e as perdas de
material, anterioririente da ordem de 10%, foram reduzidas
praticamente a zero. As modificações intfõdu1idas pennitem,
agora, lastrar 30 moldes_simultaneamente, através de um trilho acionado por alavancas, necessitando de _um___único _operadar.
O resultado de tudo isso, senhor Presidente, é a elevação dos índices de produtividade; é a proteção ao trabalho
dos operadores, hoje não mais expostos ao fogo e ão vazamenta do ferro líquido; é a economia anual de cerca de
Cr$120.850.000,00, só em nloldes; é, finalmente, sem dúvida,
um significativo incremento da qualidade dos produtos.
SintOnizadas com o urgente e necessáiío esforço de mo~
dernização proposto pelo Governo Federal, muitas empresãs
catarinenses vêm adotando métodos modernos de gestão_ empresaria!, voltados para a melhoria da qualidade e para o
aumento da produtividade, visando a aumentar a competitividade de bens e serviços produzidos no País.
Ao concluir este prOnunciamento, Senlioras· e Senhores
~enadores, gostaria de dizer que o fato de Santa Catarina
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ganhar, por dois anos consecutivos, o Prêmio CNI de Qualidade e Produtividade é motivo de grande,qrgulho para nós,
. catarinenses.
Isso vem demonstrar que muitas empresas do nosso Estado - dentre as_ quais me permito citar a Metalúrgica Riosulense, e também a Ronden SIA, vencedora do Prêmio CNI
de 1991 - , assumiram efetivamente uin--co-mproniiss_o ·com
a qualidade total e estão aptas a vencer os desafios da década
de 90.
Estão, portanto, de parabéns o ganhador do Prêmio CNI
de 1992, David Todorov, e a Metalúrgica Riosulense S/A.
Ao cumprimentá-los, quero felicitar; de maneira geral, os
empresários de riteu EstadO qUe estão engajados efetivamente
na luta para dar maior· competítivldade à fndústria brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Odacir Soares.
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia os~-~
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr..., e Srs. -SenadoreS são
tantos e: ~ão insisteO.tes os pregoeiros das más noticias, que,
vez por outra, bom é que lhes apresentemos o contrapeso
da boa nova.
_ Por isso- ~é- cfu-e- aoorrb a-- éSta tribuna, parã registra! a
publicação, pela Confederação Nacional dos Transportes, de
importante documento sob o título assaz sugestivo de "Brasil:
transporte para o futuro".
Basta folhear essa publicação para que, de imediato, nos
demos conta do alto nível de competência com que são expostOs ·os temas nela versados. Assim como do interesse que
ela irá despertar em todos os meios sobretudo entre aqueles
que, preocupados com o problema, anseiam por contribuir
para a urgente formulação de urna política de transportes
para o BrasiL Uma política que cuide das contingências e
até das emergências do momento para ultrapassá-las , fixando-se na visão do longo prazo.
Além de englobar as pr-incipais contribuiçõeS colhidas
na 1~conferência nacional para a integração e desenvolvimento
no transporte, o citado documento brinda os interessados com
estudos de larga e profunda abrangência, produzidos por equipede notória competência, técnica. especialmente convocada
=-para eSse fim.
-- -- - -O documento desdobra-se em oito· partes; na primeira,
-intitulada "Transporte, economia e sociedade", é-nos o ferecida uma análise do comportamento da economia e da saciedade brasileira, acompanhada pela projeção de suas tendências estimadas para o curto, o médio e o longo prazos.
Na segunda, cJ.ue leva o título de Sistema nadonal de
transporte, destaca-se o diagnóstico realísta da situação do
transporte nacioil3.l por modalidade e, em contrapartida, são
apresentadas sugestões concretas para o seu desenvolvimento
e modernização.
Na terceira, que trata do "Financiamento do Transporte"
são propostos novos mecanismos financeiros para os investimentos públicos e privados no setor.
Na quarta, denominada "Concepção do Sistema: estado
e iniciativa-privada'', é debatido um novo modelo institucional
para o setor, no qual a iniciativa privada é contemplada com
larga par.ticipação em decorrência de evidentes tendências
atuais, sinalizando nessa direção. .
_
_
,
Finalmente, após abordar com impecável competência
os ãspectos da multímo_dalidade no transporte, de sua integraç~o na América do Sul e de_suas conexões co~_ os probleii!_aS
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de energia e meio ambiente, o documento oferece:OQS suas
conclusões que, em suma, sintetizam os principais desafios
a serem enfrentados pelo transporte nacional nos anos vindou~
ros, sem omitir a receita técnica pata sua suplantação.
Dediquei longas horas à leitura desse documento, Sr.
Presidente e Srs. Senadores, recomendo mesmo a todos os
que gostam de debater o Brasil e seus dasafios, com a cabeça
erguida, sem desalento, sobretudo, sem concessões aos agoureiros do catastrofismo.
Da leitura de ''Transporte para o Futuro", mesmo quando
são abordados os estrangulamentos críticos not~dos d~l conjuntura atual, não se infere, em momento algum, qualquer expectativa de falência do sistema nacional de transporte, tampouco
da inviabilidade de nosso projeto de modernização. Muito
pelo contrário , dela resuma uma incontida consciência de
que certos indicadores começam a sinalizar para uma breve,
embora suave, retornada dos níveis da atividade económica
urbano-industrial.
Por tudo isso, Sr. Presidente, quero congratular-me com
a CNT e manifestar, por outro lado. minha inteira concordância com o ilustre Presidente dessa entidade, Dr. Thiers
Fattori Costa, quando assim se expressa sobre o espírito que
o moveu a editar a publicação em referência:
"O de não apenas discutir o transporte do futuro, mas
sobretudo, o futuro do Brasil. E de como transportá-lo do
País que somos para o que ambicionamos ser."
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR- JUT AHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
·seguinte dist::urso.) --Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores,
as estatísticas mostram que em nosso País milhares de crianças
morrem com menos de um ano de idade, vítimas das péssimas
condições de vida, da diarréia e de inúmeras Ollfrã.S-doenças
endémicas. Tais moléstias pOderiam ser facilmente evitadas
se tivéssemos um atendime_nto médko elementar adequado
e uma medicina preventiva eficiente, e se as· camadas pobres
da população pudessem ter acesso aos medicamentos básicos
para combatê-las.
Se acrescentarmos às milhares de crianças que morrem
antes de completar 1 ano aquelas na faixa entre 1 e 16 anos,
o genocídio infantil brasileiro atinge a casa dos milhões de
mortos anuais, o que é uma verdadeira vergonha para todos
nós.
_
Como não nos perguntarmos o que fizemos nesses 492
anos de história pelo nosso País, pela saúde do nosso povo
e, principalmente, pelas nossas crianças'! Não nos sentiremos
realmente envergonhados quando nos perguntarem o que fizemos nesses quase 500 anos? Aos nossos heróis que já partiram
e que so:nharam um dia unir o nosso povo--para podermos
ser uma nação solidária e justa, para podermos nos desenvolver e ocupar um lugar decente e digno no mundo, o que
lhes diríamos'! Que justificativa lhes daríamos diante da miséria gritante, da exploração e das_injustiças a qU:e está subriiétido
quase todo o povo brasileiro e que aumentou de maneira
acelerada nos últimos 30 anos?
O .qUe vemos no Brasil de hoje nos leva a form_ular mais
uma pergunta, que é a seguinte: será ·que estamOs destinados
a ser eternamente oprimidos, a ser miseráveiS, ã ser eXplorados, a passar fome, a não ter remédios, a não ter saúde,
a não ter emprego, a não saber ler nem escrever e a ser
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definitivamente pobres? Eu acredito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que não estamos condenados nem eleitos pelo destino_ para ser eternamente oprimidos, eternamente pobres,
eternamente frágei~ e eternamente explorados pela vontade
selvagem dos monopólios e dos oligopólios que dominan com
tentáculos de aço -os destinos da_ economia mundiaL
Não podemos nos esquecer de que os europeus chegaram
aqui matando. Com uma espada em uma das mãos e uma
cruz_ na outra, eleS- exterminaram 6- milhões de índios que
viviam nas terras brasileiras, destruíram as florestas densas
e levaram as nossas riquezas. Hoje, depois de todo esse massacre, a população indígen.a não chega a 220 mil, e a Mata
Atlântica, que cobria de norte a sul as nossas terras, foi praticamente destruída.
Faz quase 5 séculos que fornecemos matérias-primas e
importamos capitais, bens de capital e tecnologia, dos chamados países desenvolvidos. Mais recentemente, como se não
bastasse a exploração que sofremos com a deterioração dos
termos de troca dos nossos produtos no mercado internacional
e com as barreiras alfandegárias impostas às nossas mercadorias nos portos desses países, nos tomamos exportadores
de divisas líquidas para os tesouros da Europa, do Japão e
dos Estados Unidos.
Assim, continuamos financiando a grandeza, a pujança
e o bem-estar social dos europeus, dos americanos e dos japoneses, enquanto as nossas populações morrem de fome e de
doenças sociais e sofrem porque não podem se curar com
os remédios e com os medicamentos que são produzidos pelos
laboratórios das e!llpresas multinacionais.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, precisamos saber exatamente quanto essas empresas estrangeiras, que dominam a
produção, a comercialização, a distribuição, o preço, as pesquisas e a publiCidade, estão cobrando taxa para curar uma
dor de cabeça, uma diarréia, uma leishmaniose, uma doença
de Chagas, uma esquistossomose, uma tuberculose, uma filarfOSe, ou para prevenir o sarampo, o cólera, a paralisia infantil,
a difteria ou as verminoses, que são as doenças que mais
atacam o povo brasileiro. Por quanto nos vendem! Nós brasileiros, que temos um imenso potencial de ervas medicinais
conhecidas e uma imensa reserva florestal para pesquisar e
produzir medicamentos baratos e eficazes para a população
de baixa renda, não produzimos quase nada e não pesquisamos
quase nada.
O domínio das firmas multinacionais sobre o mercado
de remédios e medicamentos ultrapassa os limites do suportável _e compromete o futuro do nosso desenvolvimento, a
saúde do nosso povo e a nossa soberania. O capital estrangeiro
controla 83% desse mercado e apenas 17% fica por conta
da indústria nacional. Segundo dados recentes, o _faturªmento
das empresas transnacionais chega a 1,5% do PIB, ou seja, _
US$4,5 bilhões.
Nesta busca desenfreada pelo lucro, as indústrias estrangeiras não estabelecem limites e não obedecem a normas.
regras, ou código de ética, que possam eventualmente contro~
lar seus interesses estratégicos. Assim, os laboratórios não
cumprem os acordos estabelecidos com o governo e reajustam
seus preços além dos limites permitidos e acoidados. O próprio
Presidente da Abifanna que é a Associação dos fabricantes,
Sr. Roberto Cheregati, chegou a afirmar o seguinte: "O papel
da indústria farmacêUtica é gerar empregos e pagar impostos.
Não é subsidiar medicamentos para as camadas mais carentes
da pop~lação."
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O domínio do oligop<?lio funciona perf~Ttamente nõ rri.ercado de remédios do Brasil. O medicamento tetraciclina, por .
exemplo, é dominado por três laboratórios multinacionais _..:.._ ·
PFIZER, BRISTOL e MERREL LEI'ETIT - , que contralam 82% do mercado enqua11to 200 outraS·e'mpresas disputam
afatía restante de 18%. O riieicitdO doS.antírl:ÍdOS,é dominado
pela: BEJK, BRISTOL, ACHÊ. SIDN-EY ROSS, FONTOURA e MERREL LEPETIT, que conttolam 60% do medicamento, deixando o restante para cerca: de 200outras empresas.
No que se refere aos_ medicamentos_=aõti-infecciosos, s_obretudo os antibióticos, sete empresas _eXerce_m o -seu controle:
ACHÊ, BEECKMAN, KNOELL, ROCBE, MERREL LEPETIT, SANOF e PHARMA, ficando ·apenas 13% para se~rem disputados por outras empresas.· Além ~sso, ·a ROCHE.
da Suíça, controla 45% da produção de ;vitamina C do País,
alérri de 28% da oferta de tranquilizan-H~Sc O mercado das
vitamJnãs~ qUe-ren.ae _cerca de US$100 milhões anuais, é divi~
dido entre 8 empresas multinacionais: ROCHE, PRO DOME,
BRISTOL, SQUIBB WHllHALL, MERCK, WINTROP-c
MERREL LEPETIT, que ficam com 80%. O rnercadg_ dos
analgésicos, que corresponde igualmente a uin _yolum~ de
US$100 milhões anuais, é dominado -por 5 errif>re-sas:-BOEH~ _
RJNGER, HOESCHST, WfNTROP,-BAYER e ABBOT,
que detém mais de 60% do seu faturamento.
.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, as práticas mais comuns
utilizadas pelas empresas multinacionais fabricantes de medi~
camentos são: o "dumping", o "overpricing1 ' do preço de
transferência, a manipulação da opinião-pública, a utilização
de fundos de combate à concorrência,----o-__j•lobby" governamental, a manipulação dos balanços, os custos superdimensionados, o subfaturameilto e superfaturamento, as concessões especiais às custas do e"rário, a it1fluência sobre o médico
e o controle tecnológico.-Eu sei que existe uma realidade que não podemos ignorar.
É o fato de que existe um mundo imensamente rico, desen~
volvido economicamente e sodalmente;iridustrialmente, tec~
no logicamente e cientificamente, e, que_ riQ meS.QlO planeta,
e em sua própria vizinhança, existe um_ outro mundo que
é o oposro; onde vive hoje mais de 70% da pOpulação mundial,
e onde viverá ao final deste século, nos próximos 7 anos,
mais de 80% de pessoas, porque a ·população desse outro
mundo cresce ao ritmo de 2 a 3 por cento-ao ano.
Eu penso que as metrópoles desse mundo rico têm o
dever de c<:rmbater'a pobreza, a miséria, a doença e o subde~
senvolvimento, e não contribuir para aumentar a sua gravidade.
Ignorando totalmente o comportamento- que deveriam
ter, os fabricantes multinacionais de remédios têm a sua parcela de culpa no boicote ao desenvolvimento da indústria
farmacêutica brasileira. Não foram apenas os desencontros
da políticá-naciOi:laJ, a corrupção, a falência do ~istema de
saúde e de previdência do país, a falta de planejamento, de
estratégia, de recursos e a inexistência dç l!ID programa nacio~
nal de desenvolvimento, qu_e levaram a CE:M:E a não cumprir
o seu papel de incentivar e desenvolver a íii:dústria farmacêutica nãCiOflat~ voltada sobretudo para -o- atendimento das
camadas pobres da população. Os gr_andes _gr_upos económicos
internacionaiS tiveram um papel importante na não realização
desse projeto nacional de construir umaindústrfafarmacêutica
independente, eficaZ e totalmente viável. Não só boicotaram
a idéia, como negaram qualquer assisténcia técnica e pressionaram as forças do mercado e os seus mecanismos mais sensíveis, contra o desenvolvímento de tal projeto. o· resUltado
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é que a CEME não ·conseguiu cumprir os· seus objeti~O~ _e
ne~essita de

um' nOvo enfoque para redefinir a sua participação
·no complicado mercado nacional da produção de remédios.
A proposta dos grupos estrangeiros para viabilizar a indústria nacional, ao invés de benefícios, só traz prejuízos.
A idéia da associação entre empresas brasileiras e laboratórios
multinacionais aqui instalados, segundo o que se pode constatar, é a mesma aliança descrita por La Fontaine em sua fábula
onde ele conta a divisão de uma caça entre_ o leão _e outros
animaís mais fracos.
Os laboratórios internacionais, mais uma vez, olham unicamente para o lado do lucro exorbitante e da manutenção
do_status quo. Não querein. transferir tecnologia, propõeln
a fabricação de medicamentos genéricos com patentes v_encídas, sugerem a fabricação sob licença e pedem a produção
de medicamentos subsidiados pelo governo para as camadas
que_ ganham até 10 salários_ mínimos. O que eles não dizem
é q-ue -esses medicamentos serão produzidos pelos seus pró~
prios laboratórios e que a indústria farmacéutica-riacional não
terá nenhum benefício com esse tipo de associação.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Presidente Itamar Franco_~~ecidiu, abrir uffia guerra contra 9 comporictJJlento deSo-~
neste praticado pelos laboratórios internacionais contra o so,
fr~do povo brasileiro. O Presidente_ da República reage firme
contra os preços extorsivos dos medicamentos, aumentados
além dos limites do suportável por essas empresas. Indepen~
dentemente de qualquer posiÇãO de discordância, de posicio~
namento partidário ou ideológico, todos precisam apoiá-lo
nesta hora difícil e decisiva para a afirmação da nossa índústria
far~acêutica tão massacrada pelos oligopólios e tão vilipendiada pela corrupção e pelos desvios de governos passados.
Existem injustiças, desigualdades, incoerências e egoísmos que precisam ser varridos definitivamente da vida brasileira. Se as empresas capitalistas não admitem encontrar solu~
ções para diminuir a voracidade dos seus lucros, às vezes
por irr'acionalidade, anarquia e contradições inerentes ao próprio sistema -já que tecnologia, recursos, conhecimentos,
capacidade produtiva e cultura não são o limite para satisfazer
suas necessidades materiais- não creio que seja justificável,
sob nenhum aspecto, admitir que elas continuem explorando
odiosamente os seus consumidores. O que esses laboratórios
estão fazendo é repudiável, porque agride o ser humano e
o torna impotente diante da sua superioridade financeira e
tecnológica.
Todos nós precisamos, portanto, estar ao lado do Presi~
dente da República nesta hora em que ele desafia o poder'
das multinacionais.
"Garantir a produção de medicâmentos em quantidades
suficientes e a preços justos, quando se tem um elevado desen~
volvimento demográfico e uma população doente, requer uma
técnica, requer equipamentos, requer também matérias-primas, conhecimentos técnicos e científicos qu.e são cada vez
mais inacessíveis. Nada disso, ipfl;!li:irilente, está ao alcance
de nossas mãos e essa é a nossa grande tragédia.
Agora, é importante perguntar: pOde~se pensar em demo~
cracia, em soberania nacional ou em estabilidade política e
social, se continuarmos submet~dos a tão insólita e desumana
extorsão praticada pqr essas eiilpresas? Podem ser sustentadas
essas pressões do ponto de vista moral? A política do controle
de preços_ dos medicamentos, da supervalorização dos produtos, do intercâmbio injusto,_da publicidade mistificadora, do
aliciamento, da liquidação da_ indústria na_ciona(, deve ser man~
tida?
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, é absolutamente impossível continuar convivendo com essas práticas do capitalismo
selvagem. Não se trata apenas de tomar consciência da situação. O problema existe em ioda a sua diinensã.-o e :eu diria
que este sistema de relações económicas está criando para
a economia, para a sociedade e para a política brasileira,
uma grande tragédia.
__ __ _
__ _ _
Não podemos mais contiriuar enterran-do a --cada ano, milhares de brasileiros que são vítimas das doenças mais elementares, que já não existem mais nos chaniados países do Primeiro Mundo.
O governo Itamar Franco não _es-tá cbn_ivente com este
genocídio e por isso, o povo brasileiro, a sociedade organizada
e a classe política precisam: apoiá-lo.
Muito obrigado.
O SR- PRESIDENTE (Beni Veras)- A Presidência convoca sessão conjunta a realizar-se hoje, às 19h, no plenáriO
da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação da matéria
da Medida Provisória no 311, de 26 de novembro de 1992;
e projeto de lei do Congresso Nacional.
O SR- PRESIDENTE (Beni Veras)~ Na presente sessão
terminou o prazo para apresentação de emendas às seguintes
matérias:
---- - --Projeto de Resolução no 95, de 1992, de autoria do
Senador Nelson Wedekin, que altera o Regiment6 Interno
do Senado Federal para criar a ComiSsão_de Fiscalização e
Controle; e
-Projeto de Resolução no 96, de 1992, de autoria do
Senador Affonso Camargo, que altera dispositivos do Regimento Interno do Senado Federal.
Aos projetes ilão foram oferecidas emendas.
As matérias serão despachadas às Comissões de Constituição~ Justiça e Cidadania; e Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Na presente sessão
terminou o_ prazo para apresentação de emendas ao Projeto
de Resolução n"' 94, de 1992, que autoriza a União a celebrar
operações de crédito externo, visando o 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 exfiritas e dissolvidas
e dá outras providências.
Ao projeto _foram oferecidas oito emendas, que serão
·
·
··
lidas pelo Sr. 1° Secretário.
O SR- PRESIDENTE(Beni V eras) -Sobre a mesa,
emendas que serão lidas pelo Sr. 1"' Secretário.
-São lidas as seguintes
EMENDAS OFERECIDAS AO
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 94/92
Autoriza a União a celebrar operações de crédito
externo, visando ao reescalonamento e refinanciamento
da divida externa de médio e longo prazos junto a bancos
comerciais, a conceder garantias, a assumir dívidas extemas de entidades federais extintas e dissolvidas, e
dá outras providências, nos termos do art. 235, II, d,
do Regimento InternoEMENDA No 1
Dê.se ao art. 3' do Projeto de Resolução u,o 94/92a seguinte redação:
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..Art. 3"' Os débitOs externos descritos no art~Q
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.
b) Bônus ao. Par.
c) Bónus de Redução Temporário dos JUros o.u:
''FLIRB''
d) Bônus de Capitalização.
___________ e) Bónus de Conversão da Dívida.
f) Bónus de Dinheiro Novo.
g) OpÇão de Reestruturação.
h) Bónus de "Phase-In".
i) Bónus de Juros Atrasados."
Justificação
A nova redação do artiio 3"' preserva o conjunto de instru~
mentos financerros pi"evfstOso_nO protocófó -de Acordo. Evita,,
porém, detalhar as características quanto a prazos, taxas de
juros, garantias, etc objetiv3ndo assegurar flexibilidade aosnegociadores no processo que transformará essê protocolo·
em um acordo definitivo;-te-ndo _em vista que entre a dat!l
em que se conclu_iu a negociação destas características e conQi,,
ções financeiiáS-(9 de julho de 1992) e a conclusãO-do acordodefinitivo transcorrerá, n-o mínimo, um ano, segundo previsão,
do governo.
Sala das Sessões, 17 de dezembro de 1992. -SenadorEciiJardo Supllcy.
EMENDANo2
Suprima-se o art. 4° do Projeto de Resolução n' 94/92:
Justirtcação
O artigo 49 do projeto de resolução contraria frontalmente
o artigo 5 9 d~ Resolução n 9 82!90- do Senado Federal que
defini~ as condições dentro das quais se poderia conduzir
as negociações com os credores externos. Recorde-se que esteartigo da Resolução n° 82 veda a utilização de créditos externos.
pelo valor de face, no programa de privatização.
Sala das Sessões, 17 de dezembro de 1992. -Senador
Eduardo SupUcy_
EMENDANo3
Dà nova redação ao artigo 12 do Projeto de Resol!!Qfl!
n° 94/92.
.
"Art. 12. Os bónus previstos nesta Resolução
e os créditos representativos da opção de reestrutu~
ração da dívida externa poderão ser utilizados na aquisição das participações acionárias no âmbito do Programa Nacional de Desestarização~
Parágrafo único. Os bónus previstos nesta Resolução e os créditos representativos da Opção de Reestruturação estão sujeitos às regras gerais determinadas
no Programa Nacional de Desestatização e às nornla.S
da Resolução n9 82/90 quanto ao referido Programa."
Justificação
Suprimem-Se dois parágrafos do artigo 12 que permitiam
a conversão ao par. no programa de privatização, de diversos
instrumentos previstos no protocolo de Acordo, contrariando
assim determinação contida no artigo 59 da Resolução n' 82190.
Sala das Sessões, de dezembro de 1992. - Senll.<lor
Eduardo Supllcy-
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EMENDA N•4
Dá nova redação ao artigo 16 do Projeto de Resolução.
"Art. 16. Em qualquer hipótese. o Acordo definitivo -firmado com base no disposto nesta Resolução
será submetido à- apreciação do Senado Federal, na
forma origirial e devidamente traduzido para a língua
portuguesa, antes de ser assinado por membros do Poder Executivo.
- - § 1" Tendo em vista assegurar a observância do
requisito de capaci~ade de pagamento estabelecido nà
Resolução n<? 82, de 1990, o Senado Federal examinará
a participação relativa das "diverSas fontes de financiamento das garantias iniciaís-e a distribuição consolidada
das opções definitiVas dos credores.
§ 2~> Ao apreciar ~a- esCOlha dos credores entre
as diversas opções oferecidas nos termo::; Jo.:~te acordo,
o Senado Federal avaliará os eventuais efeitos negat ;_
vos, em termos macroeconômicos, das cláusulas relacionadas ao Programa Nacional de Oesestatização.
§ 3 9 O Senado Federal deverá avaliar se foi atendido o requisito de equilíbrio entre as opções de per·
muta de principal, conforme consta do Sumário de Termos da Minuta do Acordo sobre. a dívida externa de
médio e de longo prazos do setor público."

Justificação
O que está sendo ap'reciãdo pelO Senado é o protocolo
de um contrato definitivo, que ainda terá de ser negociado
e detalhado ao longo do ano de 1993. Tendo em vista a complexidade do que está sendo discutido e as inúmeras implicações
deste protocolo, o Senado, recomenda a prudência, nãO deve
deliberar em caráter fmal neste momento. Recorde-se, também, que aspectos fundamentais desta negociação ou não foram elucidados ou ainda dependem de __ entendimento com
os credores.
Sala das Sessões, 17 de dezembro de 1992. ~-Senador
Eduardo Suplicy.
EMENDAN•5
Dê-se ao artigo 18 do Projeto de Resohição ..ii, 94/92
a seguinte redaçáo:
"Art. 18. Esta resolução entre elll vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, ressalvado o disposto na Resolução n? 82/90.''
Justificação
A nova redaçáo do artigo 18 visa reiterar as disposições
da Resolução ns> 82 que estabeleceu o mandato negociador
~-- --'-- _:
--para os representantes do Executivo.
Sala das Sessões, 17 de dezembro de 1992. - Senador
Eduardo Suplicy.
EMENDAN'6
Inclua-se onde couber o seguinte artigo:
"Art. Enquanto os contratos definitivos desta renegociação não houverem sido aprovados pelo Senado
Federal, o Brasil co11tinuará pagando 30% dos juros
devidos sobre a divida afetada pelo acordo nos termos
previstos nos contratos origiriais.
--§ 1~ A partir da data de aprovação dos contratos
definitivos pelo Senado Federal e até a data de imple-
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mentação destes contratos, o Brasil pagará 50% dos
jtiros devidos sobre a dívida afetada pelo acordo nos
termos previstos nos contratos originais:---§ 29 Dez dias apó~ a data de aprovação dos contratos definitivos pelo Senado Federal, o Brasil iniciará
o pagamento de 20% dOs juros devidos desde 1~> de
janeiro d~ 1992, em parcelas, de forma a evitar a coricentração de desembolsos."
Justificação
Como o Sen·1do ~~.--rlera 1 , pela emenda anterior. dever§
áj>fecíar·o ãêorc'.o-eai ca1.~te defínitíVó, quaridO ·aa etc:u-...
conclusão do prxesso de neb ··ação, recomenr.a-se até lá
manter o status PUO em termos dt. A-.::tgarnentos ::JS bancos.
Sala das Se, 'i<les, 17 de dezemb,..- de 199" .. -Senador
Eduardo Suplicy.
EMENDAN'7
Inclua-se onde "..uber:
"'Art. A .>arcelade US$1.59(1 bílháo,590mllh6e>
de dólares) _correspondente a programa de ronvef5áo
da dívida exte1 na ,em. investimentos diretos no País será
aplicada exdt sivamente no setor privado brdSileiro
com vistas à c.tpitalimçáo de projetas de interesse, do
desenvolvimento do Nordeste e, bem assim, na privati·
zação de empr< sas públicas.
Parágrafo único. Comissão .Especial Será criada
para definir os Crii:~rios de alocação dos recursos."
Justir~eação

O acordo celebrado entre as autori(!fldes brasileiras e
as instituições credoras externas, em 1988, prev-ju a converslo
de US$1.8 (1 bilhão, 800 milhões de dólares) em investimentos
diretos, tanto no setor público como no setor privado. Esta
previsão, contudo, não foi implementada.
Os termos da negociação ora sob exame reduzem a dita
parcela ao montante de US$1.59 bilhão, restringindo-se a possibilidade de conversão a duas hipóteses:
----- -..:..:..ém bónus de dinheiro novo;
-na capitalização- no Brasil de instituições financeiras
controladas pelo respectivo credor ou capitalização bolding
company controladora da instituição financeira. -- Temos sustentado nesta Casa a necessidade de utilizar--se
parte da convesão da dívida externa brasileira como. instrumento de retomada do desenvolvimento da região- Nordeste,
mediante a implantação de projetos viáveíS ein nível nacional
e internacional.·
Assim é que a presente -eriúmda tem por objetivo retocar
os recursos oriundos do programa de conversão, possibilitando
minorar ós-desequilíbrios regionais e fomentar a geração de
emprego e renda em regiões notoriamente-carentes.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1992.- SenadorHumberto Lucena.
EMENDAN•8
Inclua-se onde couber:
"Art. A parcela de US$1.59 (1 bilhão, 590 milhões
de dólares) correspondente a programa de conversão
da dívida externa em investimentos diretos no País será
aplicada exclusivamente no setor privado brasileiro
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com viStas à capitalização de projetes de interesse do emprego e renda em re:giões nOto_r?amente car~ntes, e, bem
desenvolvimento do Nordeste e, bem assim, effi bónus assim, financiár ã privatiZação de empresas públicas,
de dinheiro novo.
·
·· ·
· .. ~--~~.;Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1992. -Senador
--- -----P,arágrafo úni~-9, Çomis~ãó ESpeciã1 será criada --Hllitiberto Lucena.
para definir oS crítérfos de alocação dos recursos."
o SR- PRESIDENTE (Beni Veras) - A matéria volta
à Comissão de Assuntos Económicos para exame das emenJustificação
das.
O acordo ceie brado entre as autoridades brasileiras e
O SR- PRESIDENTE (Beni Veras)- A Presidência conas insfitu1çõéScredoras externas, em 198_8, previu a conversão
vOca sessão eX'tiaordinária a_ re·alizar-se hoj_e, às 17h48min,
deUS$ 1,8 (I bilhão, 800 milhões de dólares) em investim«ntos
cO?l a seguint~,; .~
·
diretos, tanto no setor público como no setor privado. Esta
prevfsãa;coilttido, não foi irilplementada;
ORDEM DO DIA
Os teihiós da negociação ora sob exãme redllzerit ã" 4ita
parcela ao -montante de US$ 1,59 bilhão·•._restringirido~se a.
-lpossibilidade de conversão· a duas hipóte"sé:·
·
REQUERIMENTO W 970, DE 1992
-em bónus de dinheuo novo;
-na capitalização no Brasil de instituições financeiras
Votação, em turno único, do Requerimento n<:> 970, de
controladas pelo respectivo credor ou capitalização holding
1992, de autoria do Senador Humberto Lucena, que solicita,
company controladora da instituição financeira. -- nOS--termOs do~a'ft.""l72, l, d(i Regiriiento Interno, a inclusão
Temos_ sustentado nesta Casa a necesSidade. de utilizar-se
em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n' 79, de
parte da cOnve:rsão da dívida externa: 6rasileirá' como_ instru1992~- de sua ãütoria, que dispõe -sObre a concessão de subvenmento de retomada do. desenvolvimento da região Nordeste
ção económica nas operações de crédito rural realizadas c.om_
mediante a·implantação de projetas viáveis em nível n::rcional
produtores ru~a~s _do semi-árido do Nordeste.
e internacioh3.1.
·
·
O SR- PRESIDENTE (Beni Veras) - Está encerrada
Assim é que a prese"rite emenda tem por objetiVO relocar
a sessão.
os recursos oriundos do programa de conversão, possibilitando
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 45 minutos.)
minorar os desequilíbrios regionais e fonientar a·gehtÇao de

Ata da ga Sessão, em 17 de dezembro de 1992
sa Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr_ Beni Vei-as
ÀS 17 HORAS E 48 MINUTOS, ACHAM:SE PRESENTES OS SRS- SENADORES:
Affonso Camargo - Albano Fr~nco - Alfredo Campos
- Almir Gabriel - Alu(zio Bezerra -Alvaro Pacheco- Amazonino Mendes - Amir Laudo - Antonio Mariz - Aureo
Mello - Bello Parga - Beni Veras - Carlos De'Carli - Carlos Patrocínio - Cêsar Dias - Chagas Rodrigues - Cid Saboia de Carvalho - Dario Pereira - Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Esperidião
Amin - Eva Blay - Garibaldi Alves Filho - Guilherme Palmeira --Henrique Almeida - Humberto Lucena - Hydekel
Freitas- Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior -Jarbas Passaw
rinho - J oao Calmou - J ol\o França - J oao Rocha - Jonas
Pinheiro - Josaphat Marinho - Josê Fogaça - José Paulo
Bísol - José Richa - Josê Sarney - Júlio Campos - Júnia
Marise - Jutahy Magalhaes - 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- Moisês Abrao - Nabor Júnior Nelson Carneiro - Nelson Wedekin - Odacir Soares- Pedro
siiOOil.:; Pedro -TeiXeira - Racbid Saldanha Derzi - Raimundo Ura - Ronan Tito - Ruy Bacelar- Teotonio Vilela Filho
- Valmir Campelo -Wilson Martins.
O SR- PRESIDENTE (Beni V eras) - A lista de presença
de 71 Srs. Senadores. ~,
_
Havendo -número regimental, declaro aberta a seção.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Passa-se à

a~usa o·-com_p<!~ecimento

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em turno único, do Requerimento n<:>970,
de 1992, de autoria do Senado Humberto Lucena, que
solicita, nos termos do art. 172, I, do Regimento InterM
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no, a inclusão em Oi'dem do Dia -do- Projeto de Lei
do Senado n"' 79, de 1992, de sua autoria, qrie dispõe
sobre a conseção de subvenção eco~c?mica- nas operaR
çóes de crédito rural realizadas com produtores rurais
do semi-árido do Nordeste.

ORDEMDODIA
-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 895, de
-1992, de autoria do Senador RaimundO Lira, sOlicitando, nos
termos do art. 255r II, "c", item 12, do Regim_ento InternO,
Em votação o requeriment(). ______-_ __ _
que, sobre o Projeto de Lei da Câmara n' 106, de 1992 (n'
Os Srs. Senadores -que o- aPl-ovam queiram permanecer
813188, na Casa de origem), que dispõe sobre a redução de
sentados. (Pausa.)
- ·
emissão de poluentes -por veículos automotores e dá outras
Aprovado.
O Proíetó-âeLêi do SeÍiàdo n' 79, de !992,
incluído proVidências,· seja ouv1da a Comissão de ASsUntoS Econô·micos.
em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PREDIDENTE (Beni V eras)- Nada mais havendo
· O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) --A Presidência con' a tratar, declaro enceirada a sessão.
voca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horaS com
a. seguinte
~- -- _, .;
---~
(Levanta-se a sessão ils 17 horas e 52 minutos.) _

será'

Ata da
s~

9~

Sessão,

ein 17 de dezembro de 1992

Sessão Legislativa Extraordinária, da

49~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência 'do Sr. Rachid Saldanha Derzi
ÀS 18 HORAS ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SE·
NA DORES:
. ~--~------~
- ~-

São lidos õs seguintes, _
REQUEIUMENTO N' 971, DE 1992
Affonso Cairiãigo---_Albano-Franco :....._ Alfreao Çiriipõs_ -Requeremos em regime de urgência, nos termos dO art.
- Almir Gabriel - -Aluízio Bezerra - Álvaro Pacheco-..:.;_ 336, c, do Regimento Interno, _apreciação do Projeto de Lei
_do Senado n"' 79, de 1992, que "dispõe sobre a concessão
Amazon.ino Mendes - -Amir Lando -~ Antonio Mariz Aureo Mello- Bello Parga- Beni Veras- CarloS DelCarli de subvenção económica nas operações de crédito rural reali- Carlos Patrocínio- César Dias- Chagas Rodrigues- zadas com produtores rurais do semi-árido do Nordeste".
Cid Sabóia de Carvã:Iho --Dario Pereira - Dirceu ·carneiro
Salas das Sessões, 11 de dezembro de 1992. -Humberto
~ Divaldo Suruagy :~~l;~<Luªrdp~$-~plicy- giçlQ_~f..lvares :-:--:Lucena- Marco Maciel- Nelson Wedekin- Chagas RodriEsperidíâo Arilin - Eva Blay _--::- _Q!_ribj=!;l<[ Afves - Gui- gues.
lherme Palmeira-----:- HenriqU'e Almeida ----Humberto- Lucena
- Hydekel Freitas ~Jral)l Saràiva-;,;-;:Iri'PU.ll!l @aJúoi()r
REQUERIMENTO~ N_-' 972,DE 1992
-Jarbas Passarinho- João Cafmon_-~_·JO-ã,O"FTijlÇi~]oão
- Requeremos urgência, nos tennos do art. 33ô,:álíne3 b,
França- Jonas Pinheiro -Josaphat Marinho- José Fogaça
do Regimento Interno, para o Projeto âe DecretO Legislativo
- José Paulo Bisol --José Richa - José Samey --Júlio n~__90, --de 1992, que ''Iix~,_!_lqs te"fiífõS do-dispOstO no _art.
Campos - Júnia Marise - Jutahy Magall!_~~s -- Lavoisíer 49, VIII, da ConstituiÇãO Federal, para o exercício financeiro
Maia- Levy Dia_S- Louremberg Nunes ~Och~- Lourival
de 1993, a remuneração -do Presidente e do Vice-Presidente
Baptista- Lucfdio Portella- Luiz Alberto- Magno Bacelar da República e dos Ministros de Estado".
- Mansueto _de Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel
Sala das_ Sessões, 17 de dezembro de 1992. - o Albano
- Mário Co.vas- Mauro BeneVides- Meira Filho- Moisés - -Fi-ãDOO~ -AiufziÕ B"Herra- AmaZonino Mendes- ADtODiO
Abrão- Nabor JúniOr- NelSon Carneiro- Nelson WedeMariz - Áureo Mello - Beni Veras - Alfonso C~o
kin - Odacir Soares _:_ Pedro Simon .:.:... Pedro Teixeira ~ -:;----~-CéSar DiU - Ca~los De~Carli -- Chagas RodrigueS Rachíd Saldanha Derii- Raimuiido_L)_ia..:::.:.:. Ronan Tito -Cid Sabóia de Carvalho --Dario Pereira- Dirceu Carneiro
- Ruy Bacelar -Teotónio Vi!el~ filhi>_ _~cy,.l_mi_r S::l!!llpelo _ -~ D!1'algo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares_-Wilson Martins.
Esperidião Amin - Rachid Saldanha Derzi - Ronan Tito
- Ruy Bacelar- Teolllnio.Vilela. FUho- Valmir Campelo
- WDsonMartlns- Bello.Parga- EvaBiay- Pedro Teixeira
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanh.a Derzi) -'- A lista ...;;. MárcioLI!Icerda~MárioCovas- Magno Bacelar~ Marco
de presença acusa o comparecimento de_7_1 Srs. Senadores. · Maciel --Mauro Benevides - Moisés Abrão - Nabor Júnior
Havendo número regimentai, declaro aberta a sessão.
- Nelsoa Carneiro- Nelson Wedekin.:... Odaéir SnaresSobre a proteção do Deus, iriiciamOs u·ossos trabalhos.
Jonu Plultdro - Joslô Fogaça - Joslô Richa - Jooé Storney
Sobre a mesa, requerimentos que vão s_er lidos pelos sr. · - ~Jutahy Magalhães - JúHo CaiDpos .:... Lavoisier Maia 19 Secretário.
- --- ·
Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista
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- Lucidlo Portela- Garibaldi Alves Filho - Henrique Almeida - Humberto Lucena - Irapuan Costa Júnior -. Jarbas
Passarinho - João Calmon - João França.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha DerziY _:c Os
requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Di3.,
Da forma do art. 340, inciso II, do Regimento Interno.O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -APresidência recebeu, da Prefeitura MuniCipal de Curitiba, Esfado
do Paraná; o Ofício no S/85, de 1992 (no 1.024/92,-ria~orígem),
solicitando, nos termos da Resolução"n~ 36, de 1992, do S~n~_çi_Q
Federal, autorização para contratar operação- de crédli~. pãl-ã

os fins que eSpeCifica.

--- . . . -

~

-

o

-

A matéria será despachada à Comissão de A~suin:ãs ~conômicos.
-0 SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) sa-se à

Pas-

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento o"' 895,
de 1992, de autoria do_Senador Raimundo Lira, solicitando, nos termos do art. 255, n; c, item 12, do Regimento Interno, que, sobre o Projeto de Lei da Câmara
n' 106, de 1992 (n• 813/88, na Casa de· origem), que
dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por
veículos automotores e dá outras providências, seja
ouvida a ComissãO -de Assuntos Económicos~
Em votação o requerimehto.
Os Srs. Senadores êJ.ue o aprÓvam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_
_
__ _
A Presidência fará cumprir ·a deliberação- do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha beizi) __:_ Está
esgotada a matéria constante da Ordem do Di3..
:
Passa-se, agora, à votação do Requerimento n~ 971194~
de urgência, lido no Expediente, para o Projeto-de Lei do
Senado n• 79/92.
~
Em votação o requerhnento.
_
_ __ _ _________ _
Os Srs. SenádOres que -o- ãprovam citiel!3Iit ~PeiiilãneCei
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) - Passa-se à apreciaÇão- do Requerimento n" 972/92~ de urgência,
lido no Expediente, para o_ Projeto de Decreto Legislativo
n• 90/92.
~
Em votação o requerimento.
___ _
__
Os S.rs. Senadores que o aprovam qUeiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprqvado.
Aprovado o requerimento, passa-se-à ime~i~ta aprecia~
ção da matéria.
Dis-cussão, em turno único, do ProjetO dé Decreto
Legislativo n 9 90, de 1992; de iniciãliv~{do Senador
Mauro Benevides e de outros Srs. Senadoresl que fixa
nos termos do disposto no art. 49, VIII, da CoíiStituição
Federal, para o exercício financeiro de 1993, a rem une·

----
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ração do_ Senhor Presidente e do Vice-Presidente da
República, e dos Ministros de Estado. (Dependendo
de parecer.)
Nos termos do art. 346, I, do Regimento Interno, designo
o -nobre Senador LeVy Dias para proferir o parecer· sobre
a matéria.
O SR. LEVY DIAS (PTB - MS. Para proferir pareci:r.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
o Projeto de Decreto Legi~latiVo n" 90, de 1992, que fixa
nos termos do disposto no art. 49, da Constituição Federal,
para o exercício de 1993, a remuneração do Presidente e do
Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado, en- contra-se devidamente em ordem para tramitação.
---~-~--~Meu parecer· é favoráve! a sua ~ramitação.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- o-parecer é favOrável.
Completa~~ _a instrução da matéria, passa-se à sua imbdiata aprçciaÇáo. ·
Em discussão a matéria, em turno único. (Pausa~)
Não havendo quem peça a palavra, encerro·a discussão.
Em votaçãO.
_ Os S~s._ Sep~9Qres_ que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
_j\.provaq_a. __ __ _ __
_
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora, ofere_Certdo a redaçâõ
~~final do projeto, que será lido pelo Sr. 1• Secretário.
~ · ·
É lido o seguinte

P AIQ;:éER N• 487, DE 1992
(Da'comissãó blretóra)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n~90.

A Comissão Diretora apteSefitàa rédação fii131 do Projeto
de Decreto Le-gislativo n" 90, de 1992, que fixa, nos termos
do disposto _ncu~:rt. 49, inciso Vffi, da Constituição Federal,
para o exercício financeiro de 1993, a remuneração do Presidente e do Vire-Presidente da Repúblie:a e dos Miriístros de
Estado.
~~ Sala àell.eiiõiõês da Con:Íissão; 17 de derel1lbrode Í!Í92.
- Dirceu carneiro, Presidente - Rachid Saldanha Derzi,
Relator - Márcio Lacerda - Lavoisier Mnia.
ANEXO AO PARECER N•481, DE 1992
Redaçllo final do Projeto de Decreto Legislativo

n• 90.
Faço_ saber que o Congresso· Nacional aprovou, e ·eu,
, Presidente do Senado Federal, nos_ termos do art.
48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
Fixa, nos termos do disposto no art. 49, inciso vm,
da Constituição Federal, para o exercício rmanceiro de
l993, a remuneração do Presidente e do Vice-Presidente
da Repéblica e dos Ministros de Estado.
Art. 1• A remuneração dos Ministros de Estado, a que
se. refere o art. 49, inciso VIll, da ConstituiçãO Federal, prevista para o exercício financeiro de 1993, terá valOr mensal,

-------------------~~
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correspondente à remuneração percebida no mês de dezembro
de 1992, reajustada nas mesmas datas e pelos mesmos índices
concedidos aos servidores públicos federaiS, ·a título de antecipação ou adiantamento salarial.
Art. 29 O valor da remUneração ftxáda ode acordo com
o art. 19 corresponderá, sempre, a noventa por cento do vàlor
da remuneração devida ao Presidente da República e a cem
por cento do valor da devida ao Vire-Presidente da República.
Art. 39 Da remuneração devida ao Presidente da República e ao Vice-Presidente da República, uma 'terça parte será
paga a título de ajuda de ·custo; em substituição às despesas
de alimentação nos Palácios Presidenciais, facultado ao beneficiário o direito de opção pela mesma vantagem.
Art. 49 Nas viagens oficiaiS aO éxteritH.';- o- Presidente
da República, o Vice-Presidente da República e os Ministros
de Estado farão jus, Optatívamente, a diária~ pe valor cõrrespondente a um trigésimo da respectiva remuneração, fixada
de acordo com os arts. 1" e 29, ou ao pagameilto das despesas
de hospedagem e alimentação.
Art. 59 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação, com efeitos financeirOs- a partir de! _1" de
·
-·
janeiro de 1993.
o·sR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzí) --'-Em
discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pertt~<:iiieCer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos,
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-lPROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 11, DE 19!11- COMPLEMENTAR
(Em reginie de urgêncía, nos teniios dô -art. 336, c, do
Regimento Interno.)
Continuação da votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Cãmara 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 do Ministério Público da União, tendo
PARECER so_b n' 412, de 1992, da Comissão
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, nos
termos do Substitutivo que oferece.

-2PROJETO DE LEl DA CÂMARA
N' 69, DE 1992
(Em regíme de urgência, nos termos do art. 33<?, c, do
Regimento Interno.)
Discussão, em turno úilico, do Projeto de Resolução n9
69 de 1992, (n• 2.204/91, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre a Constituição
e o Regime- dos FundoS de Investimento Imobiliário e __ dá
outras providências. (Dependendo de parecer.)

Dezembro de
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-lPROJETO DE LEI Din'::A.MARA
N• 110, 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' 110, de 1992 (n' 3.195/92, na Casa de origem), qiie 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 fariiiliares
a estas entidades, e dá outras providências. (Dependendo
de parecer.)

-4PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 243, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
~egimento Interno.)
_ __
(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do
Senado n•' 252 e 291, de 1991, e 69, de 1992)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n~" 243, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto, quealtera dispositivos da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971
...........,Lei Orgânica dos Partidos Políticos, tendo:
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador José Fogaça, favorável, nos termos de Substitutivo (Emenda
de n9 1) que oferece. (Dependendo de parecer sobre as Emc.'mdas de n• 2 a 31.)

-5PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 252, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
(Tramitando em conjunto com Projetes de Lei dO Senado
n~ 243 e_291,de1991, e 69, de 1992)
__ . . _ ,_,
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n~' 252, de 1991, de autoria do Senador Marco Maciel, CJU.e
dispõe sobre Sistema de Partidos Políticos, e dá outras providências, tendo:
PARECER, proferido em Plenário, Relato~: Senador José Fogaça, favorável, nos termos de Substitutivo (Emenda
n~'-1) que oferece. (Dependendo de parecer sobre as Emendasden~2a31.)

-6PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 291, DE 1991
(Em regime de urgência, nos tennos do art. 336, c,--do
Regimento Interno.)
(Tramitando em conjunto com os Projetes de Lei do
Senado n• 243 e 252, de 1991 e 69, de 1992.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei dO -Senado
n~" 291, de 1991, de autoria do Senador Fernando Henrique
Cardoso, que regulamenta os§§ 29 e_39 do art. 17 da Constituição Federal, dispondo sobre o registro dos estatutos partidários no Tribunal Superior Eleitoral, os recursos do fundo partidário e o acesso gratuito aos meios de comunicação, tend_o:
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador José Fogaça, favorável, nos termos de Substitutivo (Emenda
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n'? 1) que oferece. (Dependendo de parecer sobre as Emendas
de no' 2 a 31.)

-7PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 69, DE 1992
(Em regime de urgência: nos tefl11~S d_o· ~rt. -336, c, do
Regimento Interno.)
· -(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do
Senado n~ 243, 252 e 291, de 1991)
. Discussão, em turno úiiico, do Projeto de l.ei do Senado
n'? 69, de 1992, de autoria do Senador Nelson Wedekin, que
altera o art. 118, da Lei Orgânica dos Partidos PolífiCos, acrescentando o § 2', que dispõe sobre a faculdade do partido
político celebrar acordos com as redes de rádio e televisão
para a divulgação do horário eleitoral gratuito, tendo:
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador José Fogaça, nos termos de Substitutivo (Emenda no I) que
oferece. (Dependendo de Parecer sobre as Emendas de n...s
2 a 31.)

-8PROJETO DE RESÚÜJÇÃO :N->94, DE 199Z
(Em regime de urgência, nos termOs do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'?
54, de 1992, de autoria do Senador Lourival Baptista e outros
Senhores Senadores, que proíbe o uso do furilo e seus derivaM
dos no recinto do Plenário do Senado Federal. (Dependendo
de Pareceres.)

-9PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 54, DE 1992
(Em regime de urgê~cia, nos termos dO art. 336, c, do
Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'?
94, de 1992 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos c_omo conclusão de seu Parecer n'? 452, áe. 1992) ~- que
autoriza a União a celebrar operação de crédito externo, visando ao reescalonamento e ao refinanciamento da dívida externa
de médio e longo prazos junto a bancos comerciais, a conceder
garantias, a assumir dívidas externas de entidades federais
e dissolvidas, e dá outras providências. (Dependendo de parecer sobre as Emendas de Plenário.)
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-11PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 107, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Inten1o,)
______ Discussão, em_ turno único,- d9 Projeto de Resolução n'?
107, de 1992 (apresentado pela Comissão de Assuntos-Económicos como conçlusão de seu Parecer n9 470, de 1992), que
au~oriza a Prefeitura Municipal de Itajaf - SC, a contratar
operação de crédito junto ao Banco do Estado de Santa Catarina S/A - BADESC, no valor de Cr$860.050.400,00 (oitocentos e sessenta IlJ.ilhões, cinqüenta mil e quatrocentos cruzeiros). dentro do PROURB. para execução de projetas de infraestrutura naquela municipalidade~
-120FÍCIO No sm; DE 1992
(Em regime de _1,ugência, nos termos do art. 336, C,, do
···
Regimento Interno.)
Ofício no S/77, de 1992, através do qual o Governo do
Estado de Goiás solicita a 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 projeto- de Desenvolvimento Tecnológico para-Pequeno Produtor, em área de cerrado. (Dependendo de parecer.)
-13PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N• 9, DE 1992
(Inclufda em Ordem do Dia !lOs termos do art. 358, §
2o, do Regimento Interno.)
Discussão, em primeiro turrio, da Proposta de Emenda
à Constituição n'? 9, de 1992, de- autoria do Senador José
Eduardo e outros Senadores, que dá nova redação ao art.
3'? do Ato das Disposições Cons~tucionais Transitórias. (2~
sessão de discussão.)
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) encerrada a sessão.

Está

(Lt?l!an_ta-se a sessão _à~ 18 horas e 20 minutos.)
(*) ATO DA COMISSÃO DIRETORA

N• 54, DE 1992
Altera o Ato da Comissão Diretora n• 28, de 1992.
A Comissão Ditetora do Senado Federal, no uso da competência delegada pela Resolução no 52, de 1992, e tendo
em vista o disposto no art. 2~, parágrafo únicO, do Ato n'
26, de 1992, resolve:
-lOArt. 1o O inciso I do art. I' do Ato da Comissão DirePROJETO DE RESOLUÇÃO N• 106, DE 1992
tora n'? 28, de 1992~ passa a vigorar com· a segiiírite-redação:
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, -c, do
"I- no Padrão V da Classe Especial, os que estaRegimento Interno.)
_
_
varo localizados no Padrão III da Classe Especial, da
Discussão, em turno único, do Projeto_de J:3.esoluçáo n'?
Tabela de Nível Médio;"
Art. 2'? Este ato entra em vigor na data de sua p_u!?!ica106, de 1992 (apresentadO pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer n~" 469, de 1992), que
ção, com efeitos financeiros a partir de 1'? de seteffibro de
autoriza a Prefeitura MuniciPal de Angelina_- SC, ~ rea}izar
1992.
operação de crédito junto ao_ Banco do Estado_ de Santa CataArt. 3~> Revogam-se as disposições em contrário.
rina S/A- BADESC, e ao Banco Internacional para ~econsM
-Sala da Comissão Diretoia,-8 de_ dezembro de 1992. -trução e Desenvolvimento -_ B_IRD, no .-"-~j_~r d~ Mauro Benevicles --:-- C&rlos De'CarU- Márcio Lacerda-Cr$569.541.000,00 (quinhentos e sessenta e nove milhões, qutRacbid Saldanha Derzl- Iram Saraiva- Meira Filho.
__
-_
. _ .--·
nhentos e quarenta e um mil cruzeiros), destinada à implantação de obras de infra-estrutur:.J na0ueta munici!>aJid'Mt! 'ti~ilPS@.~ M* iír?il·iiiiW: I:QISI.Çif:sfti'+)~~·
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ATO DO PRESIDENTE N• 475, DE 1992
Altera o Quadro de Detalbameoto da Despesa fixada no Orçamento do Senado Federal, para o exercício
de 1992.
O Presidente do SepaQQ Federal, no uso das atribuições
que lhe confere o Regimento Interno, e tendo em vista o
disposto no art. 49, § 3•, da Lei n• 8.211, de 22 de julho
de 1991, resolve:

02.000 - SENADO fEDERAL
02 1"01

-

- SECRETARIA
-.

SE NA 00 fEDERA L
.
..

Art. !'?' Fica aprovado o Quadro de Detalhamemo da
Despesa fixada no orçamento da unidade 02.101 - Senado
Federal, que com este baixa.

Art. 2? Este ato entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos a esta data.
Art. 39

Revogam-se as dísposições em Contrário.

Senado Federal, 14 de dezembro de 1992. -Senador
Mauro Benevides, Presidente.
-
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ATO DO PRESIDENTE N• 476, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe·
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Àto _
da Comissão Diretora_ n" 2, de 1973, de acordo com_o-disposto
no art. 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990, no Ato da Comissão
Diretora nO? 1, de 1991, e tendo em vista o que consta do
Processo n• 017.500192·3", resolve exonerar THEREZA CH·
RISTINA ELIAS QUINANdo cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar Código AS·l, do Quadro de Pessoal do
Senado Federal, do Gabinete do Senador Onofre Quinail,
a partir de 11 de dezembro de 1992.
Senado Federal, 16 de dezembro de 1992. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.

PORTARIA N• 69, DE 1992

O Primeiro Secretário do Sen_ado Federal, no uso de
suas atriJ>uiçõe.s regulamentares, e_ à vjsta de informações que
lhe chegaram ao ~ecimento, resolve designar os servidores
ALAOR BARBOSA DOS SANTOS, Assessor Legislativo,
PJ\:ULA CUNHA CANTO DE MIRANDA, Analista Legislativo, e MARTHA LYRA DO NASCIMENTO, Analista
Legislativo, para, sob a presidência do primeiro, integrarém
Comissão de Sindicância incunib_ida de verificar a sisteniática
de utilização de automóveis oficiais do Senado Federal pelo
Setor de Transporte da Casa.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1992. - Senador
Dirceu Carneiro, Primeiro Secretário.

'
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de Campo Mourão -PR, solicitando autorização do Senado
Federal, para contratar operação _d~ crédito. no valor, de
Cr$4.000.000.000,00, junto ao Banco do Estado do Paraná
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
S/A", relatado pelo Senador Affonso C amargo; item 6, Ofício
28~ Reunião, realizada em 25 de novembro de 1992
"S" n' 43/92, "Do Senhor Prefeito Municipal de Floral PR, sólicitando autorfzação do Senado Federal, para contratar
As onze horas do dia vinte e cinco de novembro de mil
operação de crédito no valor ·de Cr$159.500.000,00, junto
novecentos e noventa e dois, na sala de reuniões da Comissão,
ao_J3an,co d.o. E$tad_Q_do Paraná S/A", relatado pelo Senador
Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do_ Senador
Affonso Camargo; item 7, Ofício "S" n9 44/9.2, "Do _Senhor
Raimundo Lira, com a presença dos Senhores Senadores OnoPrefc;:ito Municipal de Çampo Largo- PR. solicitando autorifre Quinan-, Albano Franco, Nabor Júnior, Esperidião Amin,
zação do Senado_ Federal, para contratar operação de crédito
João Rocha, Valmir Campelo, José Foga~, Ronan Tito, Peno valor de Cr$6.000.000.000,00, junto ao Banco do Estado
dro Teixeira, Gerson Camata, Ney Maranh~o,_Henrigue Almeida, Dario Pereira, Levy Dias, Bello Parga, ~leio Alv~res,
do _Paraná S/A", relatado pelo Senador Affonso Camargo;
Pedro- Simon, Lavoisier Maia, Jonas Pinheiro, Nelson Wedeitem 8, OfíCio "S'-' fi"' 45/92, "Do Senhor Prefeito Municipal
kin, Álvaro Pacheco, Áureo Mello, Ronaldo Aragão, Guide Londrina - PR, solicitando autorização do Senado Fedelherme Palmeira, César Dias, Ruy Bacelar, José Richa,
ral, para contratar operação de crédito no yalor de
Eduardo Suplicy e Beni V eras, reúne-se a Comissão de ~~Ul_1-:_ Cr$17.000.000.000,00, junto-ao Banco do Estado do Paraná
tos Económicos. Deixam de comparecer os SenhOres SenaSIA", relatado pelo Senador Affonso Camargo; Item 9, Ofício
dores Aluízio Bezerra, Mansueto de Lavor, Meira Filho, Má"S" n' 46/92, "Do Senhor Prefeito Municipal de Rolãndia
rio CoYas, Affonso C8.mã.rE;o, Júnia Marise e Moisés Abrão.
~PR, solicitando autorização do Senado Federal, para con:~
tratar operação de crédito no valor de Cr$852.000.000,00,
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara
abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião
junto ao Banco do Estado çio Paraná S/A", relatado_ pelo
anterior, que é dada por aprovada e, a seguir, _cc;>mtinica que
Senador Affonso C amargo; Item 10, Ofício ··s., n" 47/92, "Do
a reunião destina-se à apreciação do PLC n9 66!92, qüe ''dispõe
Senhor Prefeito Municipal de São Miguel de Iguaçu - PR,
sobre o regime jurídico da exploração dos portos organizados
solicitando autorização do Senado Federal, para contratar
e das instalações portuárias e dá outras providências"; e de
operação de crédito no valor de Cr$2.100.000.000,00, junto
uma Pauta Extra contendo dezoito itens que Sua Excelên_ç:ia
ao Banco do Estado do Paraná S/A", r~Jatado pelo Senador
sugere, seja examinada primeiro. O Senador Esperidião Amin
Affonso Camargo; Item 11, Ofício. "S" .n9 62192~ "Do Senhor
propõe, uma vez que não haja objeção, que a Pauta Extra
Prefeito Municipal de Medianeira - PR, solicitando autoriseja apreciada em bloco, para que se possa dedicar mais tempo zação do Senado Federal, para contratar operação de crédito
ao Projeto de Modernização dos Portos. O Senador_ R_qnan
no valor de Cr$2.000.000.000,00, junto ao Banco dó Estado
Tito endossa a proposta, sugàindo que os Senhores Senadores
do Paraná S/A", relatado pelo Senador Affoso Camargo; Item
que porventura se sintam prejudicados em alguma dessas maU, __Ofício "S" n 9 34192, "Do Senhor Prefeito Municipal de
térias peçam destaque para a mesma. Em seguida, o Senhor São Martinho do Sul- RS, solicitándo autorização do Senado
Presidente esclarece o teor dos Projetas em· questão e, uma Federal, para contratar operação de crédito no valor de
Cr$504.033.173,77 junto ao Badesul", relatado pelo Senador
vez qu~ não há objeção por parte dos Senhores Senadores,
a proposta é aprovada. Sua Excelência sugere que -se tome José Fogaça; Item 13, Offcio "S" n'6li92, "Do Senhor Prefeito
Municipal de Alto Alegre - RS, solicitando autóriZ3.Çãá do
como parâmetro de parecer o relatório do Senador Ronan
Tito, oferecido ao item 1 da Pauta - favorável g.os termos Senado Federal, para contratar operação de crédito no valor
do PRS que apresenta- e, a seguir, convida o Senador Esperide Cr$180,412.021,09 junto ao Badesul", relatado pelo Senadião Amin para proceder à leitura. Feito isto e, uma vez dor José Fogaça; Item 14, Ofício "S" n' 60/92, "Do Senhor
que não há quem queira discutir, o Senhor Presidente procede Prefeito Municipal de Ponta Grossa- PR, solicitando autorização do Senado Federal, para co-ntratar operação de crédito
à votação. São pois ·aprovadas em bloco as seguinte~ matérias;
Item 1, Ofício "Sn n? 21/92, "Do Senhor Prefeito Municipal
no valor de Cr$15.000.000.000,00 junto ao Banco do Estado
de Guimar-ãnia - MG, solicitando autorização dO Senado do Paraná S/A", relatado pelo Senador Affonso Camargo;
Federal, para contfatar··operação de crédito no _valor de Item 15, Ofício. "S" n~ 66/92, "Do Senhor Prefeito Municipal
Cr$300.000.000,00, junto ao Banco de Desenvolvimento de_ de Dona Emma - SC, solicitando autorização do Senado
Minas Gerais SI A", ielatado pelo Senade:r Ronan -TitO; item
Federal, para contratar operaçãO de crédito no valor de
2 .. Ofício "S" n" 24/92, "Do Senhor Prefeito Municipal de Cr$147.245.000,00 junto ao Badesc", relatado pelo Senador
Cambé - PR, solicitando__ autorização do Senado Federal, Esperidião Amin; Item 16, Ofício "S" n 9 67/92, "Do Senhor
para contratar operação- _de crédito no v~Jo.r de Prefeito Municipal de Leoberto Leal- SC, solicitando autoriCr$910.000.000,00, junto ao Banco do Estado do Paraná Si zação do Senado Federal, para contratar operação de crédito
A", relatado pelo Senador _Affonso Camargo; item 3 '·Ofício nQ. valor _de Cr$344.670.000,00 junto ao Badesc", relatado
pelo Senador Esperidião Amin; Item 17, Ofício "S" n' 68/92,
"S" n' 36/92, "Do Senhor Prefeito Municipal de lbiporã PR, solicitando autorização do Senado Federal, para contratar
Solfcitimdo autqrização do Senado Federal, para contratar
operação de crédito no valor de Cr$2.000.000.000,00, junto operação de crédito no valor de Cr$3.758.126.750,83 junto
ao_ Banco do Estado do Paraná SIA", relatado pelo Senadpr ao Badesc", relatado pelo Senador Esperidião Amin e Item
Affonso Camargo; lferii--4-;-bfído "S" n" 41192 •. "Do Senh91: 18, Ofício "S" n9 49/92, "Do -Senhor Prefeito Municipal de
Prefeito Municipal de Guapirama - PR, solicitando autori-- Arcos - MG, solicitando autorização do Senado Federal,
zação do Senado Federal, para contratar operação de crédito para contratar operação de crédito no valor de
no valor de Cr$278.000.000,00, junto ao Banco do Estado Cr$295508.889 ,00 junto· ao Banco de Desenvolvimento de
do Paraná SiA", relatado pelo Senador Affonso Camargo; Minas Gerais.", relatado pela Senadora Júnia Marise. O Senaitem 5, Ofício "S" n" 42/92, "Do Senhor Prefeito Municipal dor Esperidião Amin solicita dispensa de interstício, no que
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é atendido pelo Senhor Presidente. PassaMse ~ a seguir, à_ apreciação do PLC n~ 66/92, que '"Dispõe sohre-o regime jurídico
da exploração dos portos organizados e das instalações -portuárias e dá outras providências", cujo relator;_Senador Affonso
Camaigo, apresenta -parecer favOrável ao- Projeto e çoiltrário
às emendas de n' 1 a 28 da CCJ e de n' 10 a 119 ,-oferecidas
perante à CAE. Em seguida, o Senhor Presidente passa a
palavra ao Senador Affonso__ Camargo para prestar esclarecimentos sobre as negociações_ efetuadas entre as partes, em
seu gabinete, na tentativa de. se chegar a· um acordo em torno
do Projeto e do seu parecer. O relator informa que não foi
possível chegar a um acordo. Visto isto, o Senhor Presidente
comunica que abrirá uni prazo de cinco minutos pára que
os Senadores encaminhem .os seus pedidos de destaques para
emendas. O Senador Ro_nan Tito indaga se o parecer será
votado ressalvando-se os destaques, ao que o Senhor Presidente responde que sim. Usam ainda da palavra para esclarecimentos, os Senadores Esperidião Amin, Albano Franco, Affonso·Camargo, Eduardo= Suplicy, Bello :Parga e Mansueto
de Lavor. Em seguida, o- Senhor Presidente ·cOloca em võt3Ção
o parecer do Senador Affonso_Camargo, que é aprovadoressalvados os destaques. Votam vencidos·_"oLSenadores Mansueto de Lavor, Mário Covas, Nelson Wed!J?kin, Eduardo Suplicy e Lavoisier Maia. Passa-se a seguir, à discussão e votação
dos destaques e o Senhor Presidente comunica que iniciará
o processo pelas emendas apresentadas perante à Comissão
de ConstituiÇão, Justiça 'e ·cidadania, que- foi-am, na sua totalidade, destacadas pelo Senador Eduardo Suplicy e, pardalmente, pelo Senador Esperidião Amin. Em discussão os destaques, usam da palavra- os Senadores Mansueto de Lavor,
Eduardo Suplicy, Affonso Cãmargo, Gérsófi Camata, Ronan
Tito, Esperidião Amin, Mário Covas, Nelson Wedekin, José
Fogaça e Nabor Júnior. São aprovadas pois, após destacadas,
as seguintes emendas: 3-CCJ, 6-CCJ (apenas a supre~são do
art. 7'), 7-CCJ, 8-CCJ, 12-CCJ e 14-CCJ. A seguir, o Senador
Ronan Tito levanta questão de ordem no sentido de que a
reunião seja encerrada às quatorze horas tCiJ.do -em-vista que,
às quinze horas, haverá sessão do Congresso. A sugestão é
acatada e o Senhor Presidente informa qUe haverá reunião
da Comissão- de P:ssuntos Económicos amanhã, dia vinte e
seis de novembro~ com a presença do Senhor Ministro Gustavo
Krause e do Doutor Pedro Malan, para discutir o acordo
da dívida externa, MSF n• 357/92. Isto posto, ·sua Excelência
propõe que a apreciação dos destaques para emendas continue
na próxima terça-feira, dia primeiro de dezembro, às onze
horas. A proposta é aceita e o Senhor Presidente encerra
a reunião às quatorze horas, lavrando eu,- Dirceu Vieira Machado Ftlho, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente. - Senador Raimundo Lira, Presidente.
ÍNTEGRA DO APANHAMENTO TÂQUIGRÁFICO
ANEXOÀATADA28'REUNIÃODACOMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS, REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 1992, ÀS DEZ HORAS, QUE SE PUBLICA DEVID_Jl,MENTE AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE, SENADOR RAIMUNDO LIRA.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Srs. Senadores, Senhores convidados presentes, pedimos a todos que se
acomodem em seus lugares. A Presidência informa_ que todas
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. as_ bancadas da frente estão reservadas aos Srs. Senadores
e aos Srs. Deputados.
Convido o SenadoÍ" Ronan Tito para compor a Mesa
na condição de vice-presidente.
Vf).mos dar início à 28~ Reunião da Comissão de Assuntos
Económicos.
O item I da pauta é o Projeto de Lei da Câmara n~"
66/92; 8/91 na origem. Projeto não terminativo.
·
Antes, porém, vamos colocar sob análise, a mais rápida
possível, 18 empréstimos de municfpios qtie- rião podem ser
prejudicados em função do acúmulo de pauta desta Comissãõ
do Senado Federal.
O SR. ESPERIDIÃO AM!N -Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao Senador Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, Srs. Senadores, esses projetas a que se refere V. Ex• tiveram suas
tramitações retardadas por várias razões: de natureza política,
em função da conjuntura nacional, em função da Resolução
- n" 36, que estabeleceu novos parâmetros, nova formatação
para os pareceres. E, via de regra, esses projetas satisfazem
_as condições estabelecidas por organismos financeiros interna~
cionais.
Por esta razão, a minha sugestãO, para garihannos tempo,
é no sentido de que os 18 projetos sejam apreciados e votados
em bloco.
O SR. RONAN TITO- Para que não se diga que vamos
levar de roldão todos os projetes, sugiro àquele que se sentir
prejudicado ou tiver algum projeto que não queira ver votado,
que peça destaque.
Concordo plenamente com a sugestão feita pelo Senador
Esperidião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - A proposta
do Senador Esperidião Amin é procedente.
Gostaria de informar aos Srs. Senadores e a todos os
presentes que esses 18 pedidos de -empréstimo são- rigorosamente semelhantes na forma, na origem e no conteúdo. Foram
exaustivamente enquadrados na Resolução n» 36/92, porsereril
os primeiros a se valerem dessa resolução. Todos os documentos na forma estão absolutamente corretos e, portanto,
. vou atender à questão de ordem do Senador Esperidião Amin.
'
Nomeio o Senador Esperidião Amin, a quem concedo
a palavra, como Relator dos 18 projetes em bloco.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, como
não tenho nenhuma objeção ao n~ 1, vou tomá-lo como ponto
. de referência. O Relator é o Seilãdor Ronan Tito, de sorte
que vou nle valer do texto de S. Ex~ para estendê-lo aos
1_8 projetes pela similitude.
O SR. PRESIDENTE (Ra,imundo Lira) -Senador Ronan Tito, V. Ex' foi convidado para compor a Mesa na _condição de vice-presidente.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Todos os pedidos de
empréstimo dizem respeito a programas de obras; todos foram
submetidos à Diedip, do Banco Central, à Secretaria âo Tesouro Nacional, normalmente, aos Governos estaduais respectiVos e coordenadores gerais do programa de obras; seguem
'
o prescrito na Constituição e na Resolução n~ 36/92.
Por isso, nos termos dos respectivos projetes de resolu·
,ções 9,ue_lhe são perti~entes, nosso parecer é favorável.
1
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O SR. PRESIDENTE (RaimundÓ Lira) - Está aberta
a discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a disCussão.

Em votação.
-- ----Os Srs. Senadores que estãó de acordo, queiram permanecer sentados.
Aprovados os 18 empréstimos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, solicito
seja obtida a assinatura dos~ membros da Çomissão pata a
dispensa do ínterstíCTo na tramitação dos projetas de resolução
em termos de plenário. Se V. Ex• concordar.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Só há necessidade da assinatUra de V. Ex~
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Como assinerpor todÓs,
assim o farei, mas peço a solidariedade de todos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- O item 1
da pauta refere-se ao Projeto de Lei da Câmara n~" 66/92;
8/91 na origem. É um projeto não terminativo, que dispõe
sobre o regime jurídico da exploração dos portos organizados
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reUnião, que durou três horas, com o fim de consolidar esse
novo ácordo da Comissão.
Houve um debate muito- produtivo; realmente foi uma
reunião muito cordial e todas as·p-artes interessadas na operação ·dos portos discutiram; houve propostas, houve contra.
ditas, mas não acabou OCOl'[endo o referido acordo.
Dessa fotmã, Sr. Presidente, Senhores membros da Comissão, nós apenas estamos ratificando a nossa posiçãõ.- O
nosso parecer é pela aprovação do PLC n' 66192, bem como
pela rejeição de todas as emendas apresentadas ao projeto,
com exceção das Emendas de Redação n~ 29, 30 e 39.
:·É·o parece;. '..
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Antes de coloq parecei' em votação, abrimos um prazo de 5 minutos
para recebiment?: ~e requerimentos de destaqu~ ~s_emendas~

~os

·. b SR. riÓNAN TITO...:...sr. Presidente, p_el~ que
entendi. V. EX' vai colocar o relatórío em votação~ resSalvados
QS destaques.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Exatamente.
O SR. RONAN TITO - Olirigado.

e das instalações portuárias e dá outras providências.
A autoria é do_ Poder Executivo; o Relator é- o Senador
Affonso Camargo. -- _
. b SR. ESPERIDIÃO AMiN- Sr. Presidente, pelo que
O parecer é favorável ao projeto--e con:rrâtio às Eritelidas
pude entender do telat6rio, não obStante a reunião de ontem,
n~ 1 a 28, da CCJ, e 10 a 119, oferecidas perante a ComissãO
foi que o parecer do Relator é pela votação çio projeto como
veío- da Câmarà. -. ' '
de Assuntos Económicos.
Em 17-9-92, foi concedido vista conjunta aos Senadores
OSR. RELATOR (Affonso Cainargo) -Perfeit~mente.
Ronan Tito, Nabor Júnior, Beni _Vera~_Ro_n~J~o _Ar!lgão,
Acolhendo apenas três emendas de redação.
Albano Franco, Datio Pereirá e Cid Sabóia de Carvalho,
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Pois é! ExCluídas, inclusendo que nenhum dos Senadores apresentou voto em separado.
- - .
- - . -si_ye, _as eme~das ·a"provadas na· COmissão de Justiça, todas
.
Em 12-11-92, o Senador Àffonso Camargo {designado -efits?
Relator da matéria em substituição ao Senador Jos~ Eduardo
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Todas.
Vieira, que passou a exercer o cargo de Ministro da Indústria
- O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Então eu gostaria de
·
e do Comércio.
pedir destaque para todas as emendas que apresent~i. Isso
Em 18-11-92, pela proposta do Senador Mansueto de
é por--uma quest::io de coerência. Inclusive as amendas que
Lavor, é adiada a votação do projeto com o_ objetivo de se
foram
aprovadas.
-chegar a uma posição consensual sobre a matéria, tendo, naquela reunião, sido encerrada a sua-discussão.
. . O SR. PRESiDENTE (Raimundo Lira) - O Secretário
Concedo a palavra ao Relator. Senador Affonso Camar~ Comissão está· com o impresso de requerimentos pára os
go.
Srs. Senadores que queiram fazer algum destaque.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Sr. Presidente, vou pedir
O SR. RELATOR (Affonso Cainargo)- Sr. Presidente,
destaque para todas as emendas de minha autoria, são oito,
Srs. SeD.adores, efetivamente, na reunião da última quartadas quais, salvo equívoco de_memória, cinco foram aprovadas
feira, o parecer já era do conhecimento da Comissão, pOrque
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e três não
nós assumimos o mesmo texto apresentado pelo Senador José
foram aprovadas, porque diziam respeito a aSsuntos oPeraCioEduardo Vieira, que mantém o acordo feito pela Câmara
nais. Só poderiam ser apreciadas aqui. Então, eu seria incoedos Deputados e aprovado, em votação simbólica, por todas
rente, se abandonasse, quer as aprovadas, quer as que não
as lideranças daquela Casa.
puderam ser apreciadas por razões técnicas, não eram de natuNa ocasião, disse que acrescentava apenas uma eXcepcioreza jurídica, era~ operacio~ais.
nalidade com relação à rejeição das emendas, pois considero
como de redação as Emendas n9s 29, 3D e 39. São emendas
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Concedo a
que corrigem erros datilográficos, até por(}ue a acolJiida dessas
palavra ao Senador Albano Franco.
emendas não remeterá-o projeto de volta à Câmara.
O SR. ALBANO FRANCO~ Sr. Presidente,e Srs.
Àquela época, como V. Ex' já registrou, o Senador ManSenadores,
mesmo -considerando O prOjeto aproVado pela Câ-sueto de Lavor fez um apelo, que foi aceito por toda a Comis~
mara
dos
Deputados,
não o ideal, mas levando-se em conta
são, para que adiássemos a votação por Uma semana, no senque foi fruto de um concenso político, com a participação
tido de possibilitar um novo acordo, aqui no Senado, que
de todas as forças políticas, com assento ...
substituísse o texto do acordo feito na Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) ....:. Senador AlOntem, sob a coordenação do Senador José Fogaça, que
bano Franco, a discussão já se er~:cerrou.
d~te todo o dia conversou com as ·partes, fi.Zenios uma
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O SR. ALBANO FRANCO -Sr. Presidente, estou
encaminhando a votação.
Sr. Presidente, tendo em vista .a necessidade de agilização
e celeridade deste projeto, não vamos pedir destaque ?-e ne-nhuma das nossas emendas. Inclusive, agradecemos ao Relator, Senador Affonso Camargo, por ter aceito, no Seiltido
de aperfeiçoar o projeto, três -elneiidãS-de noss·a autoria- em
tennos de redação.
Era o que desejávamos registrar.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -,-- Concedo a ·
palavra ao nobre Relator, Senador Affonso Camargo.0 SR. RELATOR (Affonso Camargo) - Sr. Presidente;
é uma questão de ordem porque há algumas dúvidas de Senadores ao meu lado.
._
Quando assumi a_Relatoria, Sr. Presidente, já havia, no
párecer anterior, a rejeição às emendas Qa Colnissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Não procurei verificar, porque
imaginei que isso fosSe reiimerital, ou -seja, ·que a Comissão
de mérito também rejeita matéria de outra---comiSSão. -oe
modo que quando foi feita a pergunta ~u ~~sse isso·,_ p<?rque
já erã um_ fato consumado._
__
-__ __ = _
A minha questão de ordem é esta: cabe à_ COmiss.ão" de
mérito fazer a rejeição 'da outra Comissão, ou hãO? -O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lirat- Fica a critériode_ V. Er: pode ou não analisar.
O parecer que vai~para o plenário é o parecer da Comissão
de mérito.
-No cas_o da Comissão de Assuntos Económicos, Cabe a
V. Er, na condição de Relator, aceitar ou não- a emehda,
como aceitaria de qualquer outro Senador.
O SR. RELATOR (Affollso Camargo) ""'Se o problema
é prerrogativa dá ComiSsão, Sr. Presidente, darei o meu Pa!ecc:r sempre preservando o texto da Câmara. E, assim sendo,
rejeito todas as emendas.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) ~Entendido,
Senador!
.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo ·Suplicy;
para encaminhamento do requerimento.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Si. Presid~nte, estou
preparando o requerimento de destaque para as emendas que
foram aprovadas pela Comissão ...
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Fiquem tranqüilos. A Mesa vai esperar os requerimentos.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Si. l'r~~idente, peço
a palavra para um esclarecimento.
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O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr.J'resjçlente, incluí
todas as emendas da Comissâo de Constituição, Justiça e Cidadania e duas de minha autoria n-a: ComisSão de AssuntoS-ECo·
nônlioos. · ·
-·
.
·
O SR_ PRESIDENTE (Raimundo Lira),..- Srs. Senadores, já recebemos todos os requerimentos de destaque.
Passa-se à votação do parecer do Senador Affonso Can:t~g_o.

-O SR. BELLO PARGA- Pela ordem, Sr. Presidente.
-0 SR. PRESIDENTE (Rairilundo Lira) - Concedo a
palavra a nobre Senador Bello.Parga.
O SR. BELLO PARGA- Sr. Presidente, na sua informação~ no últim·o item; v:Ex' fei referênciá que no último·
dia 18, na r~úniào paSsada, por proposta do Senador Mansueto
de Lavor, foi adiada a votação do projetO coni objetilK>s <ie
se chegar a uma posição consensual sobre a matéria. E agora
estou chegando aqui sem saber qual a conclusão disso.
__P_oderia V. Ex~ prestar ~sclareci~e~t~_a es~ respeito?
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Senador Bello
Parga, pelas infoririãções- QUê tei11io é -que-esse acordo não
foi possível. Ficou para hoje a votação de duas alternativas:
oú 6 àcotdo que teria sido acertado entre as partes interessadas
e o Relator, ou, então, o parecer anterior do Senador Affõnso
Carnargo.
·
__ ·
-E está sendo' colocado em VOtaÇão o parecer do Senãdor
_
_
Affonso-Camargo,"seiri aCordo. O SR, EDUARDO SUPLICY _:Pela ordem, Sr. Presi-dente ..
_ O SR_ PRESIDENTE _(Raimundo Lira) - Concedo a
paiavra ao Senador Eduardo Suplicy. _

7

O SR- PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Con.;ooo"a
palavra ao nobre Seriador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr, Presidente, um
requerimento pode pedi:r destaque de mais -de uma emenda,
ou é necessário que se faça um requerimento para cada destaque?
O SR. PRESIDENTE (R~imundn Lira)- V. EX' pode
fazer um úilicO requerimento "Solicitando o destaque· de todas
as emendas...
O SR. EDUARDO SUPLICY -Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -As emendas
que forem da Comissão de ConstitUiÇão, Justiça- e Cidadania
deverão ser enumeradas com a CCJ à frente.

O SR. EDUARDOSUPUCY -Sr. Presidente, aqueles
Senadores que desejarem expressar o seu voto_ a favor do
parecer do Relator Mansueto de Lavor. aprovado pela Comissão. de_ Constituição, Justiça e Cidadania, de que maneira
de_vem._proceder neste instante para que isso seja possível?
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -V. EX' já
destacou as vinte e oito· emendas da CCJ. Então, elas. vão
ser destacadas após a aprovaÇão. No caso, se for aprovado
o parecer do Senador AffonSo Camargo, essas emendas Vão
ser discutidas e votadas, uma a uma, novamente, aqui, na
Comissão ·de Assuntos Econômic<?s,
O SR. EDUARDO SUPLICY- Vamos supor, por hipótese, que não obtenha maioria o parecer do Senador Affonso
Camargo. A votação, no caso, se procederá de que fotma?
Essa é a- minha pergunta. Quero saber se haverá a hipótese
de se votar o parecer da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania como alternativa.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Não fica o
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada.nia
como alternativa. O parecer do Senador Affonso Camargo,
caso nãO' seja aprovado~ cai e teremos que nomear um novo
Relator, que chamamos aqui, regimeil.talmente, de Relator
do vencido para fazer um novo relatório.
· -D SR. EDUARDO SUPLICY -Está b.~I11·
--- O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Senador Mário Covas, é o que V. EX' está dizendo: o relatório da votação.
Vamos colocar agora em votação o parecer do Senador
Affonso Camargo, ressalvados todos os cJestaques.
·
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Os Srs.- Senadores que o aprovam pe~arieça"ó:J. sentados.

(Pausa.)
O SR. M'ÁNSUETÓ DE LAVOR

·

:.....sf.

·
Pr~dénte;

não ficou clara a resposta dada pela Mesa ao Senador Edtia:rdo
Suplicy. Para raciOcinar: rejeitado 0-iélatófiô'" do f:miitente
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~ssa emenda visa excluSivamente _a _clarificar o conceito
de portQ. Chame~se de porto organizado ou porto públicOWn serviço que compete à União explorar, diretamente ou
mediante concessão; autorização ou pemiissão. Nesse sentido,
considero que· a redaÇão dada pela Emenda n' 1 do relatório
da CCJC-se adequa ffi.elhor, obedece o texto da Constituição,
enquanto o texto. restaurado da -câmara~ pelo re!atório -do
Senador Affonso Cânntrgo, 'àisfâiiCia:se-'fundamentalmente
da noção constituciorial de porto. Da( por que encaminho
favoravelmente essa Emenda n"' 1.
O SR. PRESIDENTE -'-Tem-a:paravraoSenador Eduar"do Suplicy.
-~

Senador Affonso ·camargo, V. Ex~ tesp_qildeU --apenas que
haveria um Relator do vencido, mas não esclareceu quanto
ao destino do relatório da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania. No caso, era preciso que houvesse Uiil_es~l~reci
mento sobre es~ relatório, já aprov3dõ naqU.era ComiS~o~
O SR. PRESIDENTE (Ráimundo Lira:)_::. \'ai o~elat~rio
da Comissão. de. Constituição, Justiça e Cidadania, aprpy_cado,
Ô SR.' ÉD UAiu:f6 SUPÜCY :__ Para uin .;..,larecl.;,e~
e o relatório da Comissão- de Assuntos-EconôiliiÇqS_, r~jeitaQ.o, _
a Plenário. ~~~qq qUe ·a d~ · CoiDis~ãO- de ,AS&Witos_ Ecónô- to. É possível que o Senador Mansueto de Lavor tenha se
referido nesse instante, em verdade, à Emenda n~ 22, que
micos, no caso~ pode ser restabelecido pelo Pl~nário.
trata da _expressão-"porto organizado", porque a Emenda
O SR. MANSUETO DE LAVOR -Obrigado, Sr. Presi· n"' 1 refere-se a oUtro assunto, e não à questão da referida
expressão; refere~se à questão da autorização, concessão e
dente. Realmente, não houve um esclarecimento a respeito
permissão.
·
e agradeço ag~ra .

.o SR. PR)':SIDE:Ni:É.(Rahimndo Lira) -Vàmos colo·
· · O. SR. MANSUETO DE LAVúR - Estou discutindo
car em votação.
,
---. Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam- Serifa-dos-.- a Emenda n' 1 da CCJC- página 15 do relatório.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Tem na pági(Pausa.)
nª J~~ tem no quadro comparativo ... ·.
Aprovado, ressalvados os destaques.
_
_.
Em votação.
Cinco Senadores contrários: Senadores MailsuetQ de LaOs Srs. Senadores que estão de acordo com o- Relator
vor, Mário Covas, Netson-Wedekin,Educ:i.rdoSuplicy e Lavoisier Maia.
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Vamos agotà à discussão e votação dos destaques. Vamos
IJouve sete votos contrários.
iniciar pelas emendas da Comissão de ConstitUição, Justiça
Emenda n11 2, CCJ: ~'Suprimà-se do texto, inciso I, do
e Cidadania, que foram, na sua totalidade, destacadas pelo
Senador Eduardo Suplicy e, parcialmente, pelo Senador Espe· § 1"', do art. 111 , a expressão "conc~dido ou explorado pela
União".
- ·
ridião Amin.
- :-: Córii a palaVfa OriObre Senadof Aff0nso -Camargo.
Emenda n11 1 - CCJ.
"Dê--Se ao caput do art. 1"' a seguinte redação:
. O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Não tendo
Art. 19 Cabe à União explorar· diretamente, ·ou ha:y_iQQ J;J.OVO acor9,~, a relataria propõe a rejeição.
mediante autorização, concessão ou perniissão'o por-Q SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Está aberta
, to."
a palavra para encaminhamento. _
___ .
C?m .a pala'vi'ã O Senador Affonso cainargó. ·
-. ~o~ a palavra o Senador Gerson Ca~ata peia ordem.
o-sR. RELATOR (A!tcixiso cámario)'.:é:'Não.iendo
O SR. GERSON CAMA'i'A ....:.. Gostaria que- c5ilustre
hil~dQ ,novo acordo, a relatÇJria é pela rejeição. __ _
Relator, ao dizer que não aceita a emenda, explicasse as suas
· O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)~ Eifi discussão ~<?es: o_ porquê da sua rejeição.
a emenda -página 15 do relatório do Sr. Mansueto de Lavor.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Com a: palavra
Não havendo quem -queria discutir, passamoS -à votação. - ó" ~~. Relator, para explicar mais uma vez a sua posíÇão .
.Em votação.
· -O SR. RELATOR (AfÍ'onso Camargo) .:_ O Relator
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Sr: PreSidente, era Ministro -dos Transportes~ é- das ·comunicações quando
peço ã palavra para encaminhar.
esse processo foi votado na Câmara dos Deputados. Se EX'
<rsR. PRESIDENTE (Raímundo Lira)-Tem à paiávra · aCompanhou todo o processo de negociação ampla, difícil,
complexa desse projeto de modernização dos portos. O Rela·
o nobre Senador Mansueto de Lavor.
tor ·não ímaginava que viesse a ser Relator desse projeto no
. O. SR. MANSUETO DE LAVOR - Sr. Presidente, Senado~- S. E~ assistiu, inclusive, durante a fase da negociasó para encaminhar. O objetivo dessa emenda não é apénas
ção, a uma greve dos trabalhadores dos portos. Confessa que,
suprimir a expressão '~porto organizado''. ~ão se trata de
surpreso, viu que se conseguiu um acordo, aprovado por voto
metã :iritptecis.ão terininológica; trata-se de um conceito mais simbólico, por todas as lideranças da Câmara. Esse realmente
profUndo.
· é um tema altamente polêmico. Havia uma expectativa que
não se chegasse a um acordo.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - y.; Ex• está
O .Relator não cotrsidera que o Senado seja uma Casa
enqt,ID:inhando a votação, não é, Senador?
_l;tomologatória, mas entende que revidO não significa necessap SR. MANSUETO DE LAVOR- Uma vézque V. riamente ter que mudar. Dispõe~se, durante o adiamento da
Ex~ havia encerrado a discussão, estou encaminhando a votavotaçáo,_a apresentar uma emenda a um substitutivo a todo
.ção. É isso que eu queria dizer.
este acoi'do da Câmara- isSo foi dito pelo Relator- desde
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que fosse-feitO n"o Senaâo'üffi"ácoi"do tão~~d-1riais afiíPto do
que o da Câmara. Ontem-, durarite tiês hóiaS,- das 17 ·às '20
horas, tentou-se, com a presença de senadores mais diretamente interessados na matéria, qUe houvesse um ·acordo.· Mas

isso não aconteceu. Percebemos claramente nas próprias discussões que aconteceram qúé esse acordo' Oa ~Câmara é algo
muito tênue, detalhado f!_a·lg~ a ser renc:i pOderá, i~clus_ive,
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Se11acior Mansueto~de Lavor, agrupou emendas.~.No caso da
EMenda IJ9 '1, pOr' eXemplO'- fui autor_de pa:rte dela-,
qu·e- já fOi 3cjui 'del-rubada, qUando 3mpli'am'os·a forma de
expl9r~çãq ~!!. ac.o.r~<? ___ ~I:TI. ~ _ÇçD:s~ituiÇ~o '• póiq ue o -texto
que veio da ·câm;ua 'dos· Deputados não reprq4~.~;z~u o texto·
constitucional. Então,·vamos voltar ao plenáriu·. -.
Fiilálizahdo, a m:inha sugestão é que a.cadfí emenda seja
dada voZ aO Senador Mansueto de Lavor; e qUem for autor,
aE> meno~ parçi~l, ~aqui lo q~e_ é consideradp ~menda que
f~e~ambém. Assim, rac~Onfl~an;tosc <~;quil9 qu~.va~ acontecer,
que é'votar, porque esse é o objetívp da nos.sa rçuni~o.
~ ~ Muito obrigado.
o que. tinha ·a· diZer~c=O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -'Com a palavra
oSenadorMárioCovas. , , ,- -·-.- ·, ._. ·
-

voltar a·cair na Câmara. O Relator t~m consc:iêl!cia da urgência
desse projeto e sabe que nenhuma lei é permanente, que
amanhã essa lei que for aprovada e sancionada no Senado
poderá ser modificada poste~~rmente.
• ~~~
Assim, o Relator tomo!l qma posiç4C! çl~ que des~e que
não houve um· acordo amplo ·que se ma:qtenha o acor4o da
Câmara por isso se fez uma rejeição global. · ·· - --- - - ·
Essa é a poSiçãO do Relator.
. ~ ~.,
O SR. GERSON CAMATA- Sr.1'residente·, comO SR. MÁRIO COVAs- Respeiio totalinente a posição
preenqo as razões do ilustre Relator, sei que-S. Ex~ foi Ministro do Senador Affonso Carilargo, qu-e tem, cofu.b ofOI-dito aqui,
na época, sei que se-dedicou extremarneni~ ~q projeto_, _e~~re um fundamento de natureza política; tendo S. Ex~ todo o
tanto penso que é um dever do Relator não apenas dizer direito de fazer.
que não vai explicar porque rejeita ou aceitaa-einendá baSeaQo
·.,' O Semidor Affonso Camargo está <:;umprindo a sua função
neSses motivOs. "O PlenáriO 'g0$tatia de dizer. o 'pbrquê, especifi~ enquanto Senador; ex-MinistrO, hOmem púbHco e·, portanto,
camente, cie opinar pela' rejéição de cada emenda, até para achando que esse projeto,·a menos que houvesse um consenso
não formar juf:i:o e ·poder votar conscien!e~_e~te. P~ns9 que_ -global, deveria ser. aptovado ta'l'qual veio da Câmara dos
essa é uma necessidade. Para isto é que- ·eXiSte -o-"Re1ator: Deputados. Isso é defensável. Mas não está cumprindo a sua
para relatar esclarecendo o Plenário.
'
função como Relator.
O SR. PRESIDENTE (lÜimundo Lira ..:._Com palàúà
S. Ex~ pode sustentar esse ponto de vista, tem todo direito,
o Senador Ronan Tito pela ordem.
e deve fazé-lo; é o que ele pensa. Mas, enquanto Relator.
O SR. RONAN TITO'- Entendo que-ficou bastante tem. que dizer um pouco mais_ para cada um de nós; 'qual
explicado que o Relator luta· pela inteireza dO projetó; é uma a posição da Relataria, ao Ser contra, no que se refere· à
posição política c Agora, melhor do que o Relator paTà esdà- 3J}~lise .d~ e~ell:da? ~SSa posiçâ~ jã- S-aÓeiD:~S, tem- seU fundarecer o prejuizõ ou-rtâõ"da emenda, é cada aUtàr, Iio encami- ~entq polítiço. M.a~ _qu~m fala sobre o méritO' da emellda?.
nhamento da votação, explicar no que ess'a émenda melhora O Relator, por j~sp, se d,~qÇrjga dç fala;r, sobre o. ~én:t9
da.emenda?
o projeto.
' ·
··'
O. SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Seria o SenaO SR. PRESIDENTE (Ràim undo Li r~)'~ Com a p~la~r~
dor
Mansueto
de Lavor e os autores das emendas.
o Senador Esp~ridião Amin,--pela ordem: . , ·
.
.
O
SR.
MÁRIO
COVAS - O Senador Mansueto de
O SR. ESPERIDIÃO AMIN..:... O Se-nador Ronáll Tito
Lavor, _como apresentou a emenda, defende. Mas quem fala
contribuiu, _decisivarriente, pafa resporider ã:-lridagação do Se- contra'?
QU.ém expOe?· ·· · ·
···
· · ··
nador Gerson Ca:matã.. -_
",: ' -_--.
·_
·
Éevidente
que
o
Senador
tem
todo
direito de fazê-lo
Estamos diante de uma posição política: Vou tentar interoti não, afinal, enqUanto Relator pode até deixar de analbjar
pretar mais profundamente o que disse o R_elator. . _
Se o projeto for mexido_ e voltar para a Câmara com uma d'eterinimida emenda. Agora, a rigor, é ·natural que Uin
uma alteração de mérito, se perceberá que qão houve acordo senador, na ComisSão', Sém -ter' tido o mesmo tempo, a ·mês'nia
na Câmara dos Deputados. Os Líderes dOs-Pa-rtidos na Câmara profundidade de anális-e de cada emenda, peça uma opirliãd
dos Deputados, entre todos, foram os maiS- surpreendidos, do Relator, que é a pessoa que mais se ap-rofunda no problema;
porque este acordo não existiu. Por íssó, Dão pode haver isso· ê razoável.
" No instante em que ele diz _que vota contra todas -elaS,
alteração, nem mesmo alteração de méritO:' · ·
·
Por essa raZão, quero fazer-o segliirite côrilentín:O- iiâldo- ele abStrai a possibilidade do mérito. Do ponto de vista dO
nal: vamos assistír aqui a votações sucessivaS, que Vão levai' posicionamento políticO está correto._Mas é razoável que um
em conta a aprovaçâo-, e só há um jeito de aprovar. Já que senador pergunte: "V. Ex~, enquanto Relator. como vê'esSa
não houve e não há acordo na Câmara dos Deputados e no emei:tda?". Não fora o posicionamento político superior: ·~CO:
Senador Federal -esta é a verdade. A posição do meu que- mo V~ Ex~ vê essa emenda? Quais são as virtudes e os-defeitOS
rido amígo, nobre Senador Affonso Camargo~ que já fOi ·ex:ter- · dela?"~ Lógico! Volto a insistir, tem todo direito de não fal,r_.
nada quando S. Ex~ era Ministro dos Transportes, até fõiiiiãl- Mas, de qualquer maneira, é razoável que se peça ao Relator
mente, é pela aprovação do projeto na Câmara dos Depu- uma opinião a respeito do tema que está em causa. De qualtados. S. Ex~ está sendo coerente, principalmente ao lembrar quer maneira, isso não é compulsório; ·portanto~ ele o fãrá
que, como Ministro, padeceu aos efeitos da falta dessa lei, se quiser; até entendo. Cada um de nós, tendo em vista os
segundo seu juízo. Então, o- que vamos assistir aquié -uma métito·::r-"que· S. Exl áCiilnulou cOmo Ministro e Relator~ -é
natu_r~!_que nos socorramos da sua visão, para forrimlar. a
série de votações.
·
Não é sempre possível que o autor da emenda fale pela sua pr6pria posição.
emenda na Comissão de Consfítltição Justiça e Cidadania por
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Quero 'que
uma razão, Senador Ronan Tito: é"C:flfe riiuífiS vezes o Relator, seja consignado aqui, na Ata da ComiSsão, o elogio ao com-
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portamento de todos os presentes, em_ todas as reuniões d~
Comissão de Assuntos EconôniiCos, a rêspeito do PrOjeto
de Modernização dos Portos, a fomi.a educada com que todos
se comportàiani. ·
Também, ~proveito a oportunidade, consignado esse elogio, no sentido de que esse comportamento permaneça até
o final, porque, regime'ntalmente, é proibida a manifestação
da assistência da Comissão de Assuntos Económicos. Muito
obrigado.
Está aberto o encaminhamento para a Emenda n9 2, da
CCJ. A palavra é franqueada ao Senador que quiser encaminhá-la favoravelmente. (Pausa.)
O SR. MANSUETO DE LAVOR -Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Sr. Presidente,
a Emenda n9 2, da CCJ, é uma mera adequação à Constituição .
e ao texto alterado pela Emenda n~ 1. Se se rejeita a Emenda
n"' 1, evidentemente esse texto fica prejudicado. É claro que
está se reJeitando aqui, na Comissão de Assuntos Económicos.
Por uma questão de celeridade dos trabalhos, então, votarei contrário ao Relator. Mas entendo que, se se ·volta ao
texto da Câmara dos Deputados, no art. 19 , tem que se voltar
também ao texto no inciso I do § 19 • Então, essa emenda
é uma adequação de textos às alterações havidas na Emenda
n91.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lita) - O Relator
considera prejudicada a Emenda n9 2?
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) -Sim,. está prejudicada, Sr. Presidente. O Senador Mansueto de Lavor lembra muito bem que estamos na fase da Comissão.
l Ainda hoje, em conserva com trabalhadores interessados
no processo, disse que essa era uma fase; o que não elimina
mais uma fase, que é a do plenário.
Continuo na mesma posição anterior. Nunca abdico de
acordos que possam acontecer,
Passada a fase da Comissão --entre a votaçãO na CoiriiSsão ~ no Plenário - teremos um outro momento. V. Ex•
tem conhecimento de que, no plenário, poderão ser apresentadas emendas de plenário. Cielo qué: ·será a melhor oportunidade para se tentar alguma modificação, por um acordo,
da mesma forma com que se tentou ontem ..
Por essa razão, estou COt:J.SCiente de que não temos que
protelar nada. Estou procurando resolver este problema o
mais rápido possível, para que as partes tentem, novamente,
um acordo para efeito do plenário.
. . O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Então, em
função de a Emenda n9 2, da CCJ, estar prejudicada, vamos
passar à Emenda n• 3, da CCJ.

N~o vou insi.stir no assun~q; apenas-quero qbe-fii:jUe claro
'qUe isso vai acontecer.
-

c

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Emenda n'
3,CCJ:
~"Inclua-se no inciso II do§ 1' do art. 1' do PLC
n9 66/92 a: expressão: "e dentro do navio", a constar
após o vocábulo "porto orgari12ado", antes de "por
operador portuário".

Está aberto o encaminhamento.
O SR. MANSUETO DE LAVOR vai se pronunciar. Sr. Presidente?-

O Relator não

ú ·sR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -O Relator
mantém a posição.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Não diz por quê?
O Relator não ~X:plica?
O SR. RELATOR (Afforiso Camargo)- O Relator
já colocou a sua posição,_-·no -sentido de que e_sses ade~d~s
feitos- rião sãO_ Substanciais para o ·projeto. que não voltaria
para a Câmara dos Deputados.
- -A posição do Relator é muito clara. E o Relator continua
na posição de poder sempre abrir espaços para urn-·-novo_ e
amplo acordo, que poderá se dar entre a votação da Comiss-ão
e a votaçãp do Plenário.
O SR. MANSUETO DE LAVOR -Então, Sr. Presidente, permita-me tentar explicar aos nobres companheiros
·como o fiz, aí na Mesa, quando era Relator, na CCJ.
Todas as emendas tiveram a explicação do Relator, e
isto é importante, porque o Relator tem suas razões.
Então, por que está-se-aCrescentã.ndo, mediante ess~
Emenda n9 3, da CCJ, a expressão·-"e dentro do navio"?
Porque sem essa expressão os trabal~hadores _da estiva e de
capatazia ficam excluídos - são os que trabalham dentro
do navio.
Realmente, há uma lacuna no texto que tem de ser corri~
gida. O texto origÍjlal da Câmara é este:
"Operação portuária. A movimentaçãO e armaze~
nagem de mercadorias destinadas ou provenientes de
transporte aquaviáriq, realizada no porto organizado,
pOr operadores port~rios."
Realizada no porto, no armazém, no cais. E onde estão
as operações, dentro do navio,- feitas pelos estivadores? Não
existe neste texto.
___
_
Então, é necessário inClUir essa expressão "e dentro do
navio", para caracterizar ·que também dentro do navio são
feitas operações que competem à categoriá dos estivadores.
IFoi por essa razão, que a Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania entendeu muito bem.
Há, portanto, uma lacuna que tem de ser corrigida. E
o momento é este.
·
Por essa razão, encaminho favoravelmente à Emenda
·n' 3, da CCJ.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Em votação.
(Pausa.)
O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Presidente, peço a palavra.

1

O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Presidente, peço a palavra, p~ra um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Tem a palavra
V. EX'
O SR. MÁRIO COVAS - Mas aqui se parte de uma
definição de porto organizado. E se diz que o porto organizado, daqui para a frente, só é o concedido ou explorado
pela União. Aquele que for autorizado ou permitido pela
União, tal qual fala a Constituição, deixa de ser porto organizado.
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O SR. PRESIDENTE (RaiirtundoLira)-Tem a palavra
V. EX'
O SR. MÁRIO COVAS - Apenas o· autor da emenda
pode falar?
O .SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Não! V. Ex•
também pode falar.
O SR. MÁRIO COVAS- Não sei se acrescento muito
ao que disse o Senador Mansueto de Lavor. Mas todos sabem
que, nt.l.m porto qualquer, e,P~tem dois tipos_- de operação:
uma operação em terra, que é conhecida como capatazia;
e uma operação dentro do navio, chamada de estiva ou desestiva, cOnforme o" rumo que a ciri'ga tenha. _---___ 0 texto define o que é operação portuária.· E -só cita
. a operação- feita no cais. O que significa, pela ausência· de'
citação, que a operação feita dentro do navio -deixou 9é s~r
uma operação portuária. Isso tem conseqüência~.- até a respeito
do que é o Operador portuário.
operador portuário" é pessoa jurídica pré-qualificada
para a execução de operação portuária, na área do porto
organizado. Se não for enquadrado o que se faz dentr9 do_
naviO como operação portuária, a rigor, o operador pOrtuárioterá essa operação para fãzer ." Pior: essa opêraÇão não ficá
catalogada como nada. Foi ·uma omissão-...:.....~ isso n-ãõ_é_ nem
mérito - havida no projeto, que conviria- foSse consertada.
Vai ficar excluída da operação portuária uma operaçãO que
é fundamentalmente portuária. Operação portuária Só se completa no instailte em que a mercadoria está lá no fundo do
porão do navio, assumada, para o navio carregá-la; ou, i~ver
sa.mente, só quando ela sai do fundo do navío _e chega no
caminhão para _levá-la embora.
Assim sendo, exclui uma atividade níJida e clarantecyt~
de operação portuária da definição de operação portuária.
Esta é a razão_ por que isso_está aqui.
·-- -.
"
É preciso ter um bom argumento para rejeitar. Isso_ sequer
é mérito, algo que entra no conflito capital/trãbalho;é alguma
coisa que define o que é operação portuária. Não inclúí~lã.
é excluí-la. Excluí-la significa que a·- operação conjunt_a_ vai
ficar capenga.
O SR. NELSON WEDEKIN - Sr. Presidenii;peço
a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Com apalaVra
o Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN -Sr. Presidente, eu gostaria de ouvir o que diz o Relator, Senador Affonso Camárgo;
talvez S. Ex~ resolva a minha dúvida.
O SR.- PRESIDENTE (Raimundo Lira) --Concedo
palavra ao Sr. Relator, Senador Affonso Cariúri-go. ·
O SR. RELATOR ( Affonso Camargo) -Si. !'residente,
ou esse problema poderá ser resolvido na própria administração ou naqueles que são responsáveis por- administrar os
portos, ou esse assunto realmente é de tal gravidade que poderá ser objeto desse acordo. Imagino não ser possível que todos
que operam no porto não queiram uma modificação que seja
fundamental para a operação.
Assim, continuo na mesma posição: sou contrário à aprovação simplesmente da emenda. Se ela for absolutamente
necessária, Será necess3.ria para os tr3.balhadores, para os usuários e também para os operadores. Portanto, só aceito Iriõdificação por um amplo acordo feito por tOdos. Fora disso, conti. nuo na mesma posição, rejeitando as emendas.
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O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)-Com a palavra
o Sen-ador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN ~Quando o Relator, SenadQr_A.ffonso Camargo, começo_u a sua-íD.tervençãO, imaginei
que S. Ex~, eventualmente, iria ceder aos-argumentos tão
claros expendidos pelos Senadores Mansueto de Lavor e Mário Covas.
Infelizmente, vejo que quem não entende direito da questão do porto não tem como decidir em função de argumentos.
Diz-se, claramente, ficando a redação que veio da Câmara
dos- Deputados, que as operações· de dentro do navio não
são <?P~rações portuárias. As-cohseqüéntias de uma dísposição
dessa natureza são muito graves; rilas, se o Relator não tem
como. argumentar' quer dizer. se- ele vai ficar nessa- pôsição
de que não há acordo, fica mUito difícil se fazer qualquer
avaliação.
- Apenas quero chamar a atenção dos meus Colegas, dos
meus Pares, para o fato de que considero que essa definição
tem importância, tem conseqüências profundas e graves. Tiiar
as operações que ocorrem dentro do J?,avio da cçu1-4-ição _de
operações portuárias reatmente·sign'ifica fazer um projeto que
faZ jus a toda a pressa e a toda a falta de debate e discussão
que houve no projeto da Câ~ara.-·
OSR. PRESIDENTE (Raimundo Lini)- Com a palavra
o Senadqr José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA -Sr. Presidente, veja V. EX'
como os problemas originários da falta de um acordo levam
· ··
a dificuldades dessa natureza.
Esta~os diante de uma enie'nda que, d<Yponto de _vista
té~nico inclusive, é razoável emerece consideração. No entanto, o fato de que as partes envolVidas, os setores econôiriicOs
ligados tanto ao .capital qu3itio·- áo tfabalho-, petmafleêeram
na posição de não estabelecer um acordo final e definitiVO
em tomo dessa matéria crio~-nos imeD.sa dificuldade para
um posiciOnamento detalhado e articulado em torno deste
prójetó:
·· ··· ·
_ __· · ·
·· _ ·
O projeto propõe uma estiutUra nova é -Inovadora para
os portos do Brasil. Ao mesmo tempo, estabelece uma série
de m~danças de caráter técnico, que-possivelmei:tte serão positivaS~ No entanto, nesta matéria, explicitamente na Emendan"' 3, o Se~ador Mansueto de Lavor tem razão. Ou seja, a
inclusão da expressão '~dentro do navio" vai preencher uma
lacuna, porque o inci.Só-11 do§ 19 do art. 19 não faz referéncia
explícita a essa operação no âmbito do navio, dentro do navio.
Agora, veja V. Ex• como a situação se tomou difícil.
Tentamos fazer um acordo; tentamos· produzir uma conve·r~ géncia de vontades ontem, até Quase 9 horas da noite, e isto
não foi possível.
Estamos, então, diari.te da seguiD.te qUestão: ou aprovamos o parecer do Relator, que é pela rejeição de todas as
emendas, ou as analisamos.üma a uma, vendo a sua procedência, a sua validade e a sua fundamentação técnica e-política.
Do ponto de vísta político, um bom número de Senadores
que iniegianí. a bancada do PMDB, entre eles os Senadores
Ronan Tito, Onofre Quinan, Ronaldo Aragão e este Senãdor
que está falando, tem uma posição· mais ou menos clara e
definida. Entendemos que é preciso haver uma modificação
na estrutura portuária brasileira, somos pelo parecer do Rela·
tor, mas queremos f3zer modificações.
Uma delas é estabelecer a paridade no órgão gestor da
mão-de-obra, posição que o PMDB está assumindo dentro

Dezembro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

desta Comissão. Portanto, não estamos amarrados e aprisionados pela idéia ·cte que o :texto não deva ser alterado e,
portanto, não deva voltar à. Câmara. Estamos preteridendo
aprovar uma emenda do Senador Mansueto de Lavor segundo
a qual se estabelece paridade no árgão getor da mão-de-obra.
Ora, diante disso, é verdade que não há problema em
também examinarmos a qualÍdade técnica ou o conteúdo esPecífico de uma emenda que não venha a quebrar a unidade
dinâmi~ e inovadora que d projeto tem, de modernização
dos portos brasileiros, que ·é o caso da Emenda n9 3. Ela
não afeta a proposição global do projeto, a modernização
que ele traz no seu bojo; ela' é apenas uma emenda técnica.
E o argumento de que nada se deve modificar em função
da necessidade de o projeto não voltar à Câmara ao PMDB
não cabe, porque ele deseja introduzir uma modificação rela~
tiva ao órgão gestor da mão-de~obra. E se essa modificação
vier a ocorrer, o projeto voltará para a Câmara dos Deputados.
Com isso~ evidentemente, torna-se possível que venhamos
a fazer opções dentre aquelas eniendas de caráter rigorosaniente técnico, operacional, como explicou muito bem o Senador Mansueto de Lavor, que tenham um índice de razoabi~
lidade aceitável e~ portanto, nos pareçam merecer ·ser aprovadas.
1

O SR. P~SIDENTE (Raimundo Lira)- Vamos colocar em votação a Emenda n"' 3.
Os Srs. Senadores que estão de acordo com a posição
do Relator permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada.
Emenda n'4:
"Inclua-se no inciso IV do § 1~' do art. 19, após
a expressão "área do porto organizado": "são as áreas
contínuas e descontínuas compreendida".
Os Srs. Senadores pode~ usar da palavra parã- o encaminhamento.
O SR. RELATOR (Atfonso Camaigo) - 0 Relator
mantém a sua posição.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) --Não passei
a palavra ao Relator, mas diretamente aos Srs. Senadores,
para encaminhamento, porque o Relator já definiu a sua posição em relação a todas as emendas.
o· SR. MANSUETO DE LAVOR - Sr. Presidente,
esse é mais Um texto que piecisa de aperfeiçoamento na sua
redação.
Espero que estejamos fazendo uma lei o melhor possível~
que leve, realmente, à modernização dos portos brasileiros.
Se isso se dará atravéS da privatização, que façairios a privatização da maioria das operações portuárias. Mas o que não
se pode fazer é votar "uma lei, e, logo no dia seguinte àquele
em que entre em vigor, surgirem lacunas e dúvidas.
Nem todos os portos têm 'areas contínuas. Há aqueles
em que há canais; de um lado, está uma série de armazéns,
há um canal no meio; do outro lado, há outra série de instalações portuárias. Citei, na justificativa desta emenda, que no
meio do Porto de Salvador há o Forte de São Marcelo, qtie
é uma ilhota localizada no meio do porto·, mas numa área
descontínua evidentemente. E ali deixou de haver uma instalação militar, como ocorria tradicionalmente. Se realmente
se quiser. transformar o Forte de São Marcelo em um terminal
. privativo, mediante concessão ou autorização, a pergunta que
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se faz é esta: o terminal privativo Localizado dentro de uma
área_ descontínua pertence ou não ao porto?
A Emenda n9 4 viSa responder e explicitar essa dificul~
dade, o que não faz o inciso IV, isto é, a área do porto
que incluir áreas contínuas e áreas descontínuas_.___ Essa é a
realidade. Nem sempre os portos_ brasileiros ou do mundo
tém áreas contínuas. Os portos são atravessados por canais,
são constituídos por ilhas, e é por isso que, para tornar mais
claro o texto e não surgirem dúvidas após a sua aprovação,
incluí, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a
expressão "áreas contínuas e áreas descontínuas".
É mais uma emenda que não entra especificamente no
mérito, mas que aperfeiçoa o texto. Ela vai impedir que haja
dúvidas depois. Um terminal situado do outro lado do rio
é ou não porto? É porto, é área do porto.
Era isso que eu queria com a Emenda nço 4, da CCJ:
incluir a noção de que nem todo porto é instalado sobre área
contínua: muitos deles são instalados em áreas descontínuas.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Em votação.
Os Srs. Senadores que estão de. acordo com o parecer
do Senador Affonso C~argo queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Fstá r('.= ·itada, de acordo com o parecer.
l.ill.~nda n"' 5, CCJ:
D ~-se nova redação ao art. 49 e seus incisos e pará~
grafos, suprimindo-se, em conseqüêncía, o -inciSo V
do§ I• do art. 1'.
"Art. 49 É assegurado aos interessados o direitoà construção, arrendamen~o e exploração de instalações portuárias, dependendo:
I - de contrato de arrendamento celebrado com··
a administração do porto, sempre através de licitação,
quando localizadas dentro dos limites da área do porto;
I I - de autorização do Poder Executivo Federal,
quando localizadas fora da área do porto.
§ l!> A celebração do contrato e a autorizaçãcra que se referem os iilcisos- I e II deste artigo devertl'
ser precedidas de consulta à autoridade aduaneira e
ao Poder Público municipal e de aprovação do Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente - RIMA.
§ 2• A exploração das instalações portuárias <te
que trata este artigo far-se-á sob uma das seguintes.
formas:
I - uso exclusivo, quando a exploração se fizer
para uso próprio;
I I - uso misto, quando a exploração se fizer para
uso próprio e de terceiros, dentro da área do porto,
ficando sujeito às normas inerentes à prestação de serviço público.
§ 3' Suprima-se.
§ 4~' Passa a numerar-se 3!>.
§ 5~' Suprima-se.
§ 6~ Passa a numerar-se 49. "
Está franqueada a palavra para o encaminhamento. O
parecer do Relator é contrário.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, tenho que me alongar um pouco na discussão
desta emenda. Aliás, o Sr. Relator cede-me, gentilmente_,
o tempo, .já que S. Ex~ simplesmente encaminha contrariamente à minha emenda e favoravelmente, é evidente, ao seu
relatório.
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Esta é uma questão que diz respeitO diretamente ao conR
ceíto constitucional do serviço portuário e do porto em si.
As alterações propostas na Emenda da CCJ ao art. 4"' do
projeto da Câmara visaram, pura e simplesriierite, obedecei-

ao texto da ConstituiÇão. A Constituição Federal vigente,
ao dispor em seu art. 21 sobre a competência da União, iriovou
ao fazer constar, de forma expressa, no elenco -dos serviços
públicos, a atividade portuária - art. 21, inciso-xu, letra

r.

Dizemos que inovou, po-rque, nas Caitas que··ã ante·cederam, não houve preocupação; pot patte do legislador constituinte, de explicitar a caracterização dos portos como- serviço
público, deixando-a para o· nível infraconstítucional. Como
serviço público, atividade do Estado, por esse executada ou
transferida a terceiro, mediante outorga ou delegação, com
o escopo de atender a uma necessidade pública. os portos
estão submetidos ao regime jurídico de Direito Púbh•'o I! di..,ciplinados no art. 21 da Constituição Federal. A sua cpk ra~ .lo
somente poderá se dar mediante a concessão, penniss, .. ' ou
autorização.
A concessão, a permissão e a autoriZação são modalidad.;--.
de delegação do serviço público a particulares. Difcreméntr•
si em razão do maior ou menor grau de estabilidade da tldn::-.feréncia do serviço. Assim, entende-se por concessão a d~;o.:-~'
ção contratual ou legal de execução_ de serviço, na fül'lltd
autorizada pelo Executivo. O COntrato de concessão é ajuste
administrativo, bilateral, oneroso, comutativo e realizado intuitos personae. Com isso, afirma-se que é um 3cordo administrativo e não um ato unilateral da administração, com vantagens e encargos recíprocos, no qual se fixam as condições
de prestação de serviço, levando-se em consideração o interesse público coletivo na sua obtenção e as condições pessoais
de quem se propõe a executá-lo por delegação do poder concedente. Sendo um contrato administrativo, como é, fica sujeito
a todas as imposiÇõe-s da administração, necessárias à formulação do ajuste.

A concessão oferece ao particular direitos e obrigações,
fundados em contrato a-dministrativo, submetido _ao regime
jurídico de Direito Público, o qual garante a exploração do
serviço. Já a permissão é um ato unilateial, discricionário
e precáriO, admitindo, no entanto, condições e prazos para
a exploração do serviço, a fim de garantir a rentabilidade
e assegurar a recuperação do investimento do permissionário,
visando atrair a iniciativ·a privada. São textos e definições
de Hely Lopes Meirelles.
Os serviços autorizados, por conseguinte, não caracterizam a autoridade típica, não se beneficiando, por essa razão,
das prerrogatiVas' ,9-,essas atividades._ Seus executores não são
agentes públicos, nem praticam atoS administrativos; prestam
apenas um serviço de interesse da comunidade. Por isso mesmo, controlado pela administração e sujeito à sua autorização,
a contratação desse serviço com o usuário é sempre lima relação de direito privado, sem participação ou responsabilidade
do poder público.
Ainda com respeito ao serviço público, é oportuno trazer
à colação a lição do preclaro Professor José Afonso da Silva:
o serviço público é, por natureza, estatal. Tem como titular
uma entidade pública. Por conseguinte, fica sempte sob o
regime jurídico de Direito Público. O que, portanto, se tem
que destacar aqui e agora é que não cabe titularidade privada
nem mesmo sobre os serviços públicos de conteúdo econômico, como são, por exemplo, aqueles referidos no art. 21,
i~cisos XI e XIII, da Constituição Federal. O modo de ges~ão
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desses serviços públicos, entre outros, da competência não
só da União, mas também dos Estados, Distrito Federal e
municípios, entra em regime de -discricioJ?.ariedade organizativa, ou seja, cabe à administração escolher se_ o faz diretamerite, ou por delegação, a uma empresa estatal pública ou
de_economia mista, ou por consessão, autorização ou permissão a uma empresa privada.
Mazzanedo, Ernando e Gomes, contudo, observam que
orientações doutrinárias recentes destacam os inconvenientes
da gestão de )erviços públicos, através de empresários privados, postulando r.u.. -.. transf.)rmação do atual regime de discricionariedade Or6anizal.. a e. l favor da exclusiva g;. ""'in 'lon-r;tj
nistrativa de se "Viços púbh-.
EsClarecem, logo, que a discri·
cionariedade .:.: l administraçà\., '"'lública para e-~eger o modo
de gestão dos ~ :rviços públicos de ...:"~l'lteúdo ec Jnômico deveria limitar-se pe 18 finalidade do própn\., "iervir J, incomp3tível
com técnicas ba ~eadas no lucro mercanth, pelas exigências
de absoluto cont. ole de benefícios e mesmo ... ' participação
dos usuários na d reção ou nos resultados, medi8.tt~e diminuição das tarifas.
O SR. PRESI )ENTE (Ruy Bacelar) - A PreSidênC:.p...: .Je ao Sr. Secretc ·rio que providencie uma cadeira para o
Sr. Senador José Rl;:ha tomar assento. Solicit~ tam~m. aos
Srs: Senadores que fquem atentos à palavra do nobre Senador
Mansueto de Lavor.
- V. Er' continua com a palavra, nobre Senador.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Espero ser breve,
mas estou fazendo urt1a justificativa à luz do texto da Constituição do porquê da emC'nda que altera o art. 411 do projeto
da Câmara, espbsado pelo eminente Relator, Senador Affonso Camargo.
·
Aqui, trata-se de se· obedecer ou não ao texto da Constituição. Para seguirmos o ari. 49 , de accTdo com _o texto da
Câmara e do Relator, teríamos que mudar o texto da Constituição. Uma lei não pode evidentemente -não preciso ensinar Padre-Nosso a vigário - alterar o texto da Constituição.
É o que ocorre aqui.
Aliás, gostaria de dizer - e não é uma confidência que o assessor jurldico-do então Ministro Affónso Camargo,
com quem tive excelentes cantatas, confessou-me uma vez
que o texto realmente feria a Constituição; ·maS isso nãO pi'ecisaria ser levantado aqui, porque, com o tempo, poderíamos
alterar a ConstituiÇão. Não foram cixatamente as suas palavras,
mas ele admitiu que o -texto do art. 4~ chocava-se com o
texto da Constituição.
Sr-. Presidente, o art. 19 do projeto, para tomar-se conSÇ)ante_ com o disposto no art. 49, inciSo II, que não prevê
au_w~ação, deve conter a seguinte previsã(,-:
..Art. 19 Cabe à União explorar, diretamente ou
mediante concessão ou autorização, o porto."
Essa matéria já é vencidâ. aqui, no seio_ da Comissão
de Assuntos Económicos, uma v~z que a emenda da Comissão
de ConstituiÇão,-Justiça e Cidadania não foi mantida aqui.
O § 3Y do art. }9 do projeto não deve conter o vocábulo
"autorização", para evitar confusão com a mOdalidade .de
delegação do serviçO- Público·também denomi~ada autorização, visto que, sob D.enhuma hipótese, essa mod3.Iidade pOderia vir a ser utilizada para a transferência da execução do
serviço a Estados e municípios, em razão da sua precariedade.
Assim, a redação do § 39 do art. 1~>-o projeto acre-scentando- foi aquela da emenda, que também já se to.rqa preju-
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dicada. Mas, à luz da Constituição (art. _21), a
art. 49 deverá, pois, cOntemplar o segUinte -textõ:-

têdaÇ-ão do
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jurÍdico dos portos. Modifique-se a Constituição, então o texto
do art. 4~ do projeto da Câmara seria inteiramente aceitável
Não 'se alterando a Constituição - o que nâo podemos fazer
9
poderá ser delegada, dependendo de contrato de con- agora- não passa, segundo pareceres de eminentes constitucessão, quando localizada dentro dos limites- da área cionalistas, que tenho aqui, não pode passar o texto da Câmar_a_. Obrigado.
do porto.
O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão estritamente de ordem.
II- Da autorização, quando localizada fora da
. O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Concedo a pala- ·
área do porto."
vra ao nobre Senador Ronan Tito.
Entre os§§ 19 e 2» do art. 49 do projeto, deve ser acrescenO SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, esta Casa tem
tada norma prevendo a hipótese de subcontratação do conse mostrado sempre como um exemplo de democracia. E
trato-de concessão, visando a atender aos casos de particulares
que pretendam explorar instalações portuárias dentro da área democracia quer "dizer ouvir as partes, discutir com aS partes.
do porto. Portanto, longe da emenda da CCJ.vedar as opera- No entanto, democracia não_ é a ditadura da informalidade.
Não é. Há sempre um momento em que os parlamentares
ções portuárias de caráter privativo, prevê não Só a alocação
desses serviços, mediante contrato de concessão ou autori- têm a obrigação de votar com a sua consciência. Existe um
zação, mas ainda a sublocação desses serviços a outras em- momento preliminar em que os parlamentares devem ouvir
as partes até formar a sua consciência e ·a-sua Opinião pessoal.
presas.
Isto ocorre nos plenários, seJa no Plenário maior; seTa' no
Eu gostaria de dizer, acrescentando, que a terminologia
plenário das comissões.
"exclusivo'' é melhor apropriada do que a expressão ou a
No entanto, Sr. Presidente, talvez por muitas pessoas
palavra "privativo", para designar a exploração da instalação
portuária para uso próprio; haja ·vista 'exí51ii" tirila COD.trádiÇão- não conhecerem o funcionamento da Cas3, no momentO da
votação, que não pode ser interrompido, nem por parlamennatural entre a natureza do serviço público e o seu privativo.
tares, para qualcj_tier ·outra coiSa que não seja a votação ou
Assim, deve ser mantida a redação oferecida pelo substitutivo
o encaminhamento da votação, estamos vendo as :Qartes adenou pela emenda da CCJ, a qual restringe o uso exclusivo
trarem o plenário p3ra dizer ao parlamentar: "Vote assim,
à instalação portuária fora da área do porto.
Considerando-se que a instalação portuária localizada fo- pOr isso ou por aqiiilo".
É uma intromissão indevida, não é democrática. O mora dos limites da área do porto somente poderá ser explorada
mento
das partes procurarem os parlamentares para discutir
para uso exclusivo, inexiste qualquer óbice a opor à previsão
do art. /"do projeto da Câmara.
- -- e para esdarecer passou; agora é hora da votação.
Mas peço, prlndpalrilente aos Srs. Parlamentares, por
Em outras palavras, para resumir este parecer:··consideuma
questão de ordem dos trabalhos, que, durante o período
ramos que a divisão feita no art. 4~ da exploração ·portuária
em uso público e uso privativo choca-se com o caráier eminen.:- da votação, não aceitem qualquer intromissão de qualquer
das partes-.- Isso por quê? Nesse momento, repito, o parlatemente público do serviço portuário.
mentar que- Dão tiver a sua cOnsciência forniada, o seu juízo
Então, ao invés dessa divisão, passa-se a- uma nova proformado, terá a oportunidade ainda de, nos encaminhamenposta de divisão:
~tos, rever a sua posição~ Mas passou a hora, repito; das partes
"Uso exclusivo, sejª- público ou privado, quando
quererem influenciãr a decisão do votante.
a exploração se fizer para uso própiio da empresa públiIsso traz um grande transtorno para aqui, por duas razões.
ca ou da empresa privada."
A primeira delas: o ,encaminhamento da votação é um mo~
menta em que devemos estar atentos ao que está sendo dito
Então, aí é uso exclusivo, quando a operação não pega
nesse sentido. Duvido que haja aqui alguém que tenha ouvido
cargas de terceiros; e uso misto, quando a explorãção Se fizer
o Senador Mansueto de Lavor do início ao final; no máximo,
para uso próprio e de terceir_os, sempre dentro da área do
porto, ficando sujeita às normas inerentes ã preStaÇái:idO sérvi.:- _ouviu apenas trechos. O seg~n_do motivo, e o mais importante,
~ que o Presidente tem a obrigação de controlar o quorum.
ço público.
~
~ ~ ~
Já tivemos- quorUm, no iníciO da votação, de 23, fomos para
É_ esse o sentido da emenda- recOnheço que é_uiD. POnto
27, voltamos para 26, tivemos em 25, e isto altera o resultado
fundamental; e ela foi feita em atendimento à Coiistifuiç-ão
em vigor. Creio que à einenda da -cCJ está mais OOnsetltânc!a -da votação. Mas como se vai controlar a votação? Qual o
Presidente que tem a possibilidade de controlar o quorum
ao texto da Constituição. O textO da Câmara, esposadO pelo
eminente Relator, Senador Affonso Camargo, :ChOca:se-com- e a votação, se, durante esse período, estamos vendo os lobistas de um lado e ·de outro? Sei que no afã de ver a sua
a Constituição, quando faz eStà divisão esdrúxula: exploração
argumentação atendida, de querer dizer para o Senador como
de instalação portuária dividida em uso público e uso privado.
deve ou não votar.
Ela será sempre um serviço público, de uso público, mes-mo
Quero explicar, também, que não significa cerceamento que seja, mediante concessão, feita por entidades privadas.
da liberdade, dã. fÕrmação do Parlamentar. Temos ainda uma
Assim como tima- empresa de ônibus é serhpre um serviço
outra oportunidade: após essa votação, teremos uma outra
público, mesmo quando aqui em Brasília, seja feito pelas
de Plenário. Alguma coisa que não foi vista aqui, e que íefe
empresas do Sr. Canhedo ou outras. Mas essa características
qualquer um dos interesses fundamentais das partes, será pos~
do serviço público jamais pode ser rotulada como de uso
teriormente em plenário - e aí peço :ios Srs. Senadores que
privativo. AC é que está o choque com a Constituição do
recebam, nos seus gabinetes, as partes interessadas, para que
texto da Câmara.
possam melhor aclarar a sua posição. Esse não é o momento_
A emenda da CCJ, em última análise, visa obedecer à
letra e ao espírito do texto da Constituição referente -:ao regime
do lobby funcionar. Desculpem-me.

.

-..
"Art. 4 A exploração da instalação portuária
.
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Por isso, peço aos Srs. Senadores q~e fiqu_emQs -~teritos
à questão da votação e, principalmente, à questão-do encami'nhamen~b,

Porque- alguma dúvida pode ser discernida, mas
nao pel?:S partes, e sempre pelos Senadores, que estão encaminh~mdo, ou pelo Relator. Peço isso, para que tenhamos maior
o:leriC'Íade e transparência nos trabalhos.
_ _
Muito obrigado, Sr. Presidente.
i
O SR. PRESI!)EN'TE (Ruy i3~célaí}..:..: A Presidência
agradece a preocupação do Senador Ronan Tito, quanto ao
bom andamento dos trabalhos, e espera que os presentes entendam, como salutar, as preocupações do meu eminente e
nobre colega·Ronan Tito. · - - - -_ - ,_- - - =- _-Dando prosseguimeiltá aos trabalhos, depOis de o-Uvirrilos_
a palavra do Senador Mansueto de Lavor, defendendo a
Emenda n~ 5, da Coinissão-de Constítliíçã9, JUstiÇa'ê Cidadania, a Presidência concede a pãfaVra ao nobfe Relator, Seitã-dor Affonso Camargo.
O SR. RELATOR (Affónso Camargo)- Paradar continuidade a essa preocupação do Senador Ronan Tito, qtie
deve ter percebido que mudei de lugar. Aliás, o Senador_
José Fogaça já haW me_dito: ·~v. EX!-náo tem experiêi:tCià
de relataria. O Relator sempre fica no meio, nunca ficá na
ponta". Realmente entendemos isso. Procurei sempre ouvír
os dois lados, e não ficarei, naturalmente, recebendo recado_
de última hora, pois a minha posição é muito clara. Pro_curamos manter o texto da Câmara dos Deputados; teremos
uma outra oportunidade e uma outra rodada, e espero até
que de negociações para a votação em plenário. _A sua intervenção-diz muito com o constrangimento que sofri ilos últimos
minutos.
·
A relatória mantém a posição pela rejeição_.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Em votação.
Os Srs. Senadores que Votã.m contra a emenda, a favOf
da posição do Sr. Relato_r; queiram peririanecer Sentados.
(Pausa.)
· ·
Aprovado. contra os votos dos Senadq_tes Lavoisier Maia,
Esperidião-Amin, EduardO'Suplicy, GefSo:n Camatã, N'abOiJúnior, Mansueto de ~vor; César Dias NelsOI_I-Wed,ekin:·
O SR. NELSON WEDEKIN - Faça a:o contrário, Sr:
Presidente, peça a ·m-an"if~staçao--daqueles qUe ·são- a favor
do Relator. Não creio que haja 26, agora, no plenário.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) --: A Secretaria
está me informando que existe quorum de 24 Srs. Senãdon!s: 16 a favor e 8 contra.
Estão presentes- os Senadores Aluízio Bezerra, César
Dí3s, Mansueto de Lavor,_ Nabor Júnior, José Fogaça, Rçma"n
Tito, Ruy Bacelar~ RoóaldO Aragão, D.:lrló Perei~, João Rocha, Mário Covas. Beni Veras, Affo~so Cartiargo, Levy Dias~
Albano Franco. O -Senador Valmir Carrtpelo não está presente, mas está sendo substituído pelos Senadores Ney Maranhão e pelo Sr. Álvaro Pacheco.
- --- ~

e

O SR. MANSUETO DE LAVOR :...... Sr. .Presidente,
iitverta· a VOtaçãO, paia inei:hor clareza~--pOrque· está muito
-. · ·· ·
-- ·
confusá. ·
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelai} --Vou inverter
a votação, se for o easo.
Vou fazer a votação nominal como V. E~ queiram. Preferem a votação nominal? (Pausa.) Acho que: tem que ser
a mais transparente para não deixar dúVidas.
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O SR. MANSIJETO DE LAVOR___: Acho que não deve
atrasar o resultado da reunião. Há uma confusão, penso que
devemos esclarecê-la.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Se houv.er algum
equívoco_, não foi de nossa parte, e sim da secretaria.
Penso_ que a votação deve ser nominal~ para não pairar qUalQUer dúvida sobre e1a.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Si. Ptésidenfe, para
abreviar os trabalhos, acredito que os interessados na averiguação se satisfariam com O Simples levantamento de mão
dos pi'esé:ntes_ de um Jado e do o1,1tro. Assim fici_ría miiS fácil
para~ rv_tesa ta~ibém, e não-pr~cisaríamos reC<?rrer à vot_~çã~.
O SR._PRESIDENTE (RuyBacelar) - A_queles que
sã.o_a_favor da emenda da Comiss-ãq de Constituição, Justiça
e Cidadania, levantem as mãos_. (Pausa.)
_]?oram contad.os nove votos.
Os que são faVoráveis à poSição dO Sr. RelatOr, cõriirárío
à emenda, levantem as mãos. (Pausa.)
Foram contados onze votos.
.. os~. RONAN TITO:- Portanto, não era o placar
de dezoito a oito. Há uma Uiferença grande!
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Houve um equivoco aqui da secretaria.
O SR. RONAN TITO--'- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
vão continuar havendo os equívocos na medida em que. a
secretaria não possa controlar.
o SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -Vamos colocar
_e_w discuss-ão e~ evidentemente, em votação a Emenda !Jt 6,
da Comissão de Constitujção, Justiça e Cidadania.
- Alguns_dos Srs_. senadores pretendem fazer o encaminhamento? (Pausa.)
-Suprima-se o árt. 69 e seus parágrafos e o art. 7~ e seu
parágrafo· único, renuffierando-se os seguintes._
O SR. MANSUETó DE LAVóR - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Concedo a paíavra; P~la ordem. ao nobre Senador Mansueto de Lavor.
O SR. MANSUETO IJETAVOR ·~ Si. Presidente,
o-Relator não vai se manif~star: nãO 'vãi expliCai. -------___ E.Q.tª-o; permita-IDe, rapidamente, diZer o seguinte: a supressão desse art. 6~ se dá pela proposta da ComisSão -de
Constituição, Justiça e Cidadania, em razão de que o conceito
de autorização não se coaduna com nenhum do DireitO Administrativo, nem da Constituição. Ou Sêjà, é Uin aSsunfC)enünenteiiiente da alçada da ComiS:sã.ó- de CoristittiiçãO, Justiça
e Cídadailia.
-O art. 6~ cria um novo conceito de autOrização; 'define
contrariamente aos conceitos das demais legislações, <>" con~~-~_e__au~?riz~ção:
. "Corisidera-se autorização a delegação por ato uni-lat~ral, feit:;t por pessoa jurídica que demonstre capacidade para o seu desempenho por su~ con.ta etc-:·-_

se

E, no fim, há uma série de coisas, de conseqüências para
esse n(f~o-conceito de autorização.
·
. Sr. Presidente, o melhor é, ao invés disso, que conStasse
na Legislação dos Portos .essa autorização; se for possível,
na legislação própria, aliás, no Projeto de Concessões, Penni~.
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sões e Autorizações, que está tramitando aqui no Senado
Federal.
Agora, pedi também nessa emenda que se suprimisse
o art. 79 E peço um pouco da atençãO dos Srs. Sen3âores
para o art. 7<~ do Projeto da Câmara.
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sões específicas; oü, então, nos reservaníos para fazer isso
em plenário, numa discussão a posteriori. O que talvez seja
melhor.
O SR. NELSON WEDEKIN- Sr. Presidente, acho
ser perfeitamente possível, ocorrendo uma pOsição divergente,
desdobrar. ou seja, fazermos duas votações. É muito mais
simples e resolvemos isso agora.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -Já estamos praticamente em fase de votação, mas concedo a palavra a V.
Ex~, Senador Mansueto de Lavor, para responder ao questio~
namento do Senador José Fogaça.

uAs instalações portuárias, localizadas fora dos
limites da área do porto organizado, não estão sujeitas
à incidência de taxas, tarifas, contribuições e adicionais
portuários, salvo quando as embarcações que a elas
demandarem se utilizarem da infra--estrutura· de proteção e acesso aquaviário do porto."
Quanto às tarif3"S",--tudo bem; agora em relação à incidênO SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Presidente,
cia de taxas, à incidência de contribuições, isSo é Urií absurdo,
quero concordar com a posição do Senador José Fogaça, no
é um arcaísmo, é uni -priVilégio, uma imunidade absurda!
que toca à observação feita por S. Ex~ São duas matérias
Digarilos que se queira estabelecer uma contribuição para
diferentes. Então;-podemos fazer aquí o desdobramento. Dea conservação do meio ambiente. Não seria possível fazê·lo,
fendo a aprovação das duas emendas: a do art. 6", que introduz
porque esse art. 79 proíbe qualquer contribuição: "As instala·
um •'.Onceito inteiramente esdrúxUlo de autorização, e· a suções portuárias localizadas fora do limite da área do porto
pressão do art. 79 Esta sim, qUer transformar a instalação
organizado não estão sujeitas à incidência de taxas, tarifas,
portt· úia fora da área do porto num paraíso fiscal. Mas, como
contribuições etc.,.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, evidentemente, se a insta- há posições divergentes e são matérias diferentes, concordo
e peço até a V. Ex~ que faça uma votação desdobrada em
lação é fora da área do porto, ela não vai pagar tarifa portuária.
duas partes: a primeira votação seria a do art. 69 e seus parágra·
Agora, não pagar Contribuição nenhuma, não pagar taxa, que
fos, e a segunda votação, do art. 7" e seus parágrafos.
história é essa? Onde está essa modernidade que quer logo
o privilégio da imunidade fiscal e contribuição?
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Eminente Senador, quero crer que não será possível a Presidência atender
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Concedo a palaa sua solicitação, porque a emenda éle V. Ex• é no sentido
vra ao nobre Relator, Senador Affonso Camargo.
de suprimir o art. 6"9 e seus parágrafos, o art. 79 e seu parágrafo
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- A Relataria
único.
já tem posição pela rejeição, Sr. Presidente.
·
Como já estamos em fase de votação, a Presidência vai
colocar em votação a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -..,.Já qúe nenhum
Os Srs. Senadores que são favoráveis á posição do Relados Srs. Senadores deseja usar da palavra, a Presidência vai
tor ...
colocar em votação.
Aqueles que são pela rejeição, de acordo com _o_Parecer,
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Presidente,
já votado, do Sr. Relator, permaneçam sentados. (Pausa.)
antes que inicie a votação, goStaria de lembrar aos nobres
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Presidente, colegas que esse trabalho da Comissão de Assuntos Econópeço que me esclareça. Como é que V. E~ encaminhou a micos quanto mais-pOntos convergentes com os dois relatórios
tiverem, mais fácil, mais rápido será o andamento dos traba.:
votação?
lhos em plenário.
O SR_ PRESIDENTE (Ruy Bacelar) - Os que estão
Então, temos aqui um ponto em que é possível haver
favoráveis ao Parecer do Relator, que é contrário à emenda
convergência dos dois relatórios, e estamos desprezando essa
sugerida, permaneçam sentados. A não ser que ...
oportunidade por mera formalidade regimental.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, sugiro
Sinto que há uma inclinação, a começar do líder da nossa
que adote; o critério de os dois lados levantarem as mãos.
bancada, de não acolher a emenda no que se refere ao art:
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) - Aqueles que 611 e de aceitá~la no que se refere ao art. 7<~ Então, temos
um ponto convergente aqui das duas comisSões. Por que des-são contráriO, para que cOnste na ata."'-O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, solicito um prezar essa oportunidade? Levar uma delonga para o plenário,
esclarecimento do Relator da Comissão de Constituição, Jus- quando podemos abreviar o trabalho do plenário aqui.
Nesse sentido, apelo a V. EX' para que se faça o desdobratiça e Cidadania.
mento. Este Relator está aceitando, espero que o Relator
Indago do Senador Mansueto de Lavor se S. Ex~ está
Affonso Camargo também concorde. Isso facilitaria tremen·
propondo a aprovação da Emenda n9 6, com a supressão inte· damente o trabalho do Plenário.
9
gral do art. 6 , conforme ela diz no seu texto, e pela supressão
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) - A posição da
integral do art. 79 Entendo que S. Ex• tem razão quando
se refere especificamente a contribuições, taxas, tarifas, contri· Presidência é no sentido de conseguir um denomin·ador co·
buiçóes adicionais, que é o art. 79 e tão~so~ente quando se muro, de aperfeiçoamento desse projeto que está em trami·
tação nesta Casa.
refere explicitamente a isso.
Âssim, concedo a _palavra ao Senador Affonso Camargo,
Agora, no pacote dessa emenda viria toda a supressão
do art. 6!>, toda a supressão do parágrafo único, com o que para que S_. Ex• possa concordar ou não com o que é solicitado
pelo Senador Mansueto de Lavor._
não concordamos.
Portanto, parece~me ser cabível se S. Ex• apresentaSse~· ~ O SR. RELATOR (Affonso Camargo) -A Relataria,
como subemenda tão~somente a supressão daquelas expres· tendo já a posição anterior pela rejeição de toda a emenda,
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não coloca nenhum obstáculo à solicitação do Senador Mansueto de Lavor. Se V. Ex~ achar que nãO é um iiilpCdimento
regimental insanável, que se faça a separação. A decisão é
sua.
o SR. PRESII)ENTE (Ruy Baceiarj _:.::como é para
o aperfcTÇOaiiiento e a consecução de um denomiõ.ador co-

redação. Eu só não a acolhi porque entre trabalhador e trabalhador avulso poderia não ser Considerada uma emenda de
redação, o que levaria novamente o projeto para a Cãmara;senão teria acolhido. Só para Completar, acho que não há
nenhum problema. Pensei que ela fosse aprovada com todos
o_s votos, menos o ·meu, porque eSlóu votarido dentrO de um
princípio.

favor de uma causa maior.

o· SR. PRESIDEN"TE (Ruy Bacelar) ,- E~e~da 8,
da ComiSsão de Constituição, Tustiçare Cidadania que dá nova
r-e-dação ao caput do art. 18 do projeto de lei e suprime os
seus incisos.

mum, não vejo tfor -que n3o .quebrarmos o Regimeritci- -em
--

A Presidência coloca em votação o art. 69
Os Srs. Senadores que votam com o Relator, Senador
Affori.sO Camargo, fejeifãiido a emenda no que -diZ reSpeíiO
ao art. 69 do Senador Mansueto de Lavor, permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado, contra os votos dos Senadores Mansueto de
Lavor, GersOn- Cã:in"-ãtã, Nelson Wedekin, Lavoisier Maia,
Eduardo Suplicy.

Segundo, os Srs. Senadores que votam com a posição
do Relator Affonso CamargO, pela rejeição da emenda ao
art. 7'!, da Emenda n9 6, queiram permariecer sentados. (Pausa.)
O parecer foi rejeitado.
Emenda n"'7 da Comissão de Constituição, JUstiça e Cidadania: "Dê-se ao Capitulo IV do Projeto de Lei n' 66/92
o seguinte título: Da gestão de mão-de-obra do trabalho por-tuárío avulso"._
Com a palavra o Relator, Senador Affonso Camargo.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Mantenho a
posição de rejeitar.
- -~ O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -Já que nenhum·
dos Srs. Senadores deseja se manifestar; a Presidênciá. ·vai
colocar em votação. _
__ -~ ____ _
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -Com a palavra
o no_bre Senador Mansueto de Lavor.
O SR. MANSUETO DE LAVOR -' S"r.-l'iesídei:ite~
é só para um aperfeíçoam.eritõ--do texto, porque essa é uma
emenda ao título do capítulo. O título diz: ·uda gestâo da
mão-de-obra do trabalho portuário". ma· existe outro trabalho portuário -que riãO- é avUlso.
Então, aqui"túita-se extáirierife da geStão da riiâO-de-obra
do trabalho avulso. É para tornar o texto da Câmara mais
claro. Nós vamos tratar neste capítulo aquí;-nó Cãso do órgão
gestor, do trabalho avulso.
Daf o acréscl:filo da expressão "avulso".
O SR. PRES1DENTE (Rúy Bacelar) - A Presi<ién.cia
coloca em votação. Os Srs. Senadores que votam cOm O sr·. RefatOr-, rejeitando a· emenda n<1 7 da CCJ.-permaneÇam SentadoS. -tPauSa.)
Aprovado.
A Presidência vai repetir a·-vóüiçãO ·de mafieii-<i iilVersa: ··
A emenda foi aprovada. Manteve-se o texto da CCJ.
Concedo a palavra ao nobre Senador Affonso Camargo-.0 SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Sr, Presidente,
creio que todos os Senadores aqui presentes já entenderam
que a minha posição é -de- pfhlcípiO -para. manter"-iiiillexto
de apoio; na Câmara,-enquanto não houver uril Outi-o acoidO
tão amplo, aqui, no Senado.
Agora, não entendo por qt~.c houve tanta celeuma com
relação a essa emenda, pois esta é uma emenda quase de

.c.c

n;

.. Art. 18. As entidades representativas dos trabalhadores portuários avulsos e entidades representativas ~a clas_~e empresarial constituirão em cada porto
e _sobre a regra da paridade_, o órgão de gestão de
mão-de-obra,"
Em discussão.
__
~-_
___
Com a palavra o nobre Senador José_ Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- A nossa posição, a do partido,
neste caso, é favorável à emenda, uma vez que, não tendo
havido o acordo que procuramos suscitar exaustivamente, que
procuramos produzir e do qual não desistimos, pode ser, evidentemente, revista a qUalquer momento, desde que ela seja
resultado de um consenso de decisões.
Portanto, a posição do PMDB é favorável a esta emenda,
apenas esdare_cendo _q ~eg~!nt_e: o art. 18~ conforme o texto
da Emenda n9 8 da Comissão de_ ÇonstituiÇª-_q_t Justiça_~ Cidadaiiia-, é um tanto quanto simplista, ou seja, ele não eXp1iCfta
qual é a composiçãO interna desSe -órgão geStOr: -As entidades
representativas dos trabalhadores-portuários avulsos e entidades representativas da classe empresarial constituirão, em-Cada
porto, e sob a regra da paridade, órgão da gestão_de mãode-obra.
_
Não defendemos que as entidades representativas da elas~
se empresarial não são unívocas, o_u seja, dentro das entidades
representativas da classe empresarial, há aquelas que representam os usuários, Os exportadores, os importadores e aquelas que representam os operadores portuários.
Nós nos reservamos o direito - e tenho certeza que
o Senador Mansueto de Lavor compreende isso -,-sem quebrar a paridade de capital e trabalho, que no interior da representação empresarial, os exportadores tenham direito à representação, voz e, evidentemente, voto; ou seja, que a unificação
da representação empresarial não elimine os exportadores
__
_
desse processo de gestão.
- Portanto, íSsO- iàia que ser explicitadO numa emenda
de plenário, possivelmente, e tenho certeza que disso não
discorda o Senador Mansueto de Lavor.
A$sim, a posição do partido, aqui discutida entre os S..enadores presentes: Ronan Tito, Ronaldo Aragão, César Dias,
Aluízio Bezerra, Nabor Júnior e V. Ex•- é pela aprovação
.da emenda.
O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, peço a palavra.
-··- O-SR. PRE.SIDENTE (Ruy B;~el~r)- Com a 'pala~ra
o nobre Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO - Sr_l'fesídente, acho que uma
denúncia que sempre foi feita pelos exportadores, pelos usuáriQ~ de portos e por todos aqueles que têm concessão é justamente que, no porto, o patrão é o empregado, na medida
em que ele dita as normas. Será um avanço muito grande,
no meu entendimento, tanto para um quanto para outro, a
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paridade. No entanto, temo, terrivelmente, por qualquer con~
selho paritário. Pode criar impasses de 10 em 10 minutos.
Cada negociação,- dígamos, se o colegiado é de 10, 5 a 5,
eaf?

Não para essa, eu apoio O encaminhamento feito pelo
Senador José Fogaça, que está-na Liderança da nossa Bancada
nesta Comissão e é Vice-Líder do PMDB, mas apenas gostaria
de sugerir não só aos Senadores do PMDB mas, também,
aos outros Senadores que nós colocássemos uma pessoa do
Governo para desempatar. Porque, com toda sinceridade,
tenho visto muitos colegiados e colegiado par dá sempre im-

passe, e na medida em que nós tenhamos a possibilidade
do desempate pelo representante do Governo, aí nós teremos
sanado os impasses.
_
-É uma sugestão. Não cabe agora, nesse momento, Colocar. Poderia até sugerir uma quebra do Regimento, como
já foi feito anteriormente, mas gostaria que pensássemos alguma coisa para o plenário do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Covas.
-----

0 SR. MÁRIO COVAS - Essa emenc:la não modifica
o restante dos dispositivos que tratam do órgão gestor da
mão-de-obra.
O SR. RONAN TITO Não entendi.

Não modifica ou modifica?

O SR. MÁRIO COVAS - Não modifica. Ela só atinge
o art. 18 e seus incisos. Há uma emenda em seguida, que
atinge o art. 19 que trata também do órgão gesror. Mas não
são emendas aprovadas - pelo menos na minha primeira
avaliação aqui-, não sei se-lá no fim houve, acho que-não,
que modificassem a estrutura do projeto no que se refere
ao órgão gestor.
·
O órgão gestor continua tendo uma direton-a~executiva,
um conselho de supervisão, cuja estrutura está definida pelo
projeto - isso não é alterado. Há uma afirmativa aqui no
projeto que tem servido para tentar invalidar essa necessidade.
Pelo menos, no meu modo de entender, parece uma necessidade de se estruturar alguma coisa em igualdade de condições.
O órgão gestor de mão-de-obra está montado no projeto como
o instrumento que faz o ineio de campo entre os operadores
portuários e os trabalhadores.
Portanto, um órgão que tenta compatibilizar os eventuais
conflitos entre dois setores, parece-me que não deve ser constituído por um dos setores. É pouco lógico isso. O que· vai
fazer esse órgão? Teoricamente, ele vai tentar aproximar e
resolver as pendências, os problemas, as relações entre os
trabalhadores e os operadores avulsos. E, na medida em que
ele exista e seja constituído dos operadores portuários, a rigor,
serão as mesmas pessoas que devem ser aproximadas àqueles
que terão a tarefa de fazê-lo.
Tem sido dito aqui que esse problema fica superado porque onde houver conflito estabelece o projeto uma comissão
paritária. Mas não é onde houver conflito. mas onde houver
conflito sobre a aplicação das normas. As normas ficam por
conta do órgão gestor de mão-de-obra. Essas norma~_ yão
ao ponto até de fixar o número de trabalhadores. Quando
houver alguma variação nisso, ou seja, suponha que o órgão
gestor fixe que é a cada ano que se faç·a Uma ID:Odificação
e se faça uma modificação em 366_dias, af pode-se estabelecer
um conflito. Mas não cabe a essa comissão paritária decidir·
se ao invés de um ano são dois, ou aO invés de um ano são
seis meses. Isso cabe ao órgão gCstor. A comissão paritária
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apenas resolveria dií.vidas e pendências sobre as deformações
nas normas que Cabe ao órgão gestor fazer.
Não sei se essa é a melhor redação. Acho que- perdoeme o Senador Mansueto de Lavor - esse problema talvez
pudesse ser resolvido com uma redação melhor, atingindo
o mesmo objetivo. Mas, infelizmente, é o problema de não
contarmos com a possibilidade de avançar. No ~ai, o que
temos é isso para votar.
Seguramente, haverá outraJ em~ndas à frente, a respeito
do mesmo tema. Mas acho que·, neste instante, o que o Senador Mansueto de Lavor pretendeu fazer foi fixar o princípio
de que o órgão g~tor de mão-d~-obra de~a ter uma composição paritária. E aí o paritário, necessariamente, refere-se
àqueles em relação aos quais o órgão gestor pretende disciplinar a relação.
De modo que, no final, na falta de uma outra alternativa,
pelo menos nesse instante, e na falta da possibilidade de ter
encontrado uma redação que pudesse satisfazer a todas, acho
que não teremos outra alternativa se-não aprovar esta aqui,
mesmo condicionando eventuais mQdificaçóes em emendas
futuras.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar) -Tem a palavra
o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUA'Rt>OSOPLICY :..:_Sr. Presidente, gostaria
de ressaltar que co-nsidero essa emenda que justamente trata
da possibilidade de os empresários e os trabalhadores estarem
num órgão gestor examinando como é que vai ser administrada
a mão-de-obra muito importante, porque a aprovação da mesm_a poderá resultar na possibilidade de um entendimento entre
trabalhadores e empresários, induSive pafa apre'ciação deste
projeto, por ocasião da sua tramitação no plenário.
Nós estamos vivendo um momento muíto especial da
história no que tange a relação entre empresários e trabalhadores dos portos brasileiros. Avalio que a aprovação desta
emenda, em especial, significará o ponto de partida para que
os dois lados cheguem a um melhor acordo, .trazendo luzes
para o Senado Federal e para o Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Bacelar)- Concedo a pala:
vra ao Senador Affonso Camargo.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) -Sr. Presidente,
é interessante, porque cada vez mais se fala na palavra acordo
nesta reunião. Ontem estivemos, durante 3 horas, discutindo.
Com a permissão do Presidente José Fogaça, naquela reunião,
eu dizia que .deveríamos pegar artigo por artigo, parágrafo
por parágrafo e consultar os interessados no setor sobre o
que poderia ser mudado e o que poderia ser melhorado._ Eu,
simplesmente, aceitaria fazer um substitutivo, mas teria que
ser alguma coisa ampla, tão ampla quanto o da Câmara. Veja
V. Ex~ que esse é o ponto nevrálgico, é o ponto mais impo·rRtante do projeto, porque vai disciplinar o relacionamento de
capital e trabalho nos portos. As opiniões do Relator da ComiSSão de Constituição, Justiça e Cidadania, do Senador Ronan Tito e mesmo a do Senador Mário Covas não são absolutamente iguais. Todos querem um relacioJ;laitlento justo de capital e trabalho nos portos, sem o que os portos não vão se·
modernizar~ Mas ainda não se chegou a um consens~. Imaginem o que não se discutiu com relação a esse assu:nto na
Câmara, nos últimos trinta dias!
Por isso Continuo n3. posição dé manter, em princípio,
o texto, porque sei que·va-mos ter-um mqmento para discutir
otaçao nu plenário. Mas
e tentar algum texto melhor pare
;-J

\
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mantemos a posição, pois para mim ficou claro que nada
será melhor do que o que está aqui. Isto foi fruto de um
acordo em que sentaram as partes_. O próprio Senador Ronan
Tito fica preocupado com o problema do paritário permanente. Eu também tenho essa preocupação.
Então, ficamos com esse texto para tentar fazer alguma
coisa, esperando que esses que vão exercer paritariamente,
eventualmente, possam sentar para dizer como poderia ser
feito sem atrapalhar a operação normal do porto, melhorando'
cada vez mais essa operação._
Então, a Relataria é pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Concedo a
palavra ao Senador Mansueto de Lavor.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Sr. Presidente,
é preciso frisar que as Emendas de 8 a 11 compõem um conjunto uniforme. Se analisarmos a Emenda n9 8, que é o ·caput
do art. 18, isoladamente, teríamos que dar inteira razão ao
Senador José Fogaça, ao Senador Ronan Tito, ao Senador
Mário Covas, porque o texto do art. 18, no caput da Emenda
n9 8, realmente não é Completo.
Por exemplo, a dúvida do Senador Ronan Tito não é
respondida aí, mas é nos dispositivos_ posteriores. Realmente,
se o órgão é paritário, isso não vai gerar um permanente
conflito? Não, porque há um dispositiVo.
O SR. RONAN TITO- Um impasse.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Exatamente um
impasse. A solução dos impasses vem depois. Senador Ronan
Tito. Isto é, quando há impasse, as duas partes envolvidas
escolhem um árbitro. E se uma das partes se recusa a es_colher
o árbitro para a solução do ~mpasse, temRse um prazo estabelecido com base na Constitüição para se ir à Justiça do Trabalho. Então, primeiro, negociação paritária; segundo, escolha
do árbitro; terceiro, a Justiça do Trabalho. Esse impasse_ não
será absolutamente eterno.
No qu~ se refere à questão levantada pelo Senador José
Fogaça, é preciso olhar a Emenda apresentada, aperfeiçoando
o texto da Câmara, o art. 24, que é a Emenda no 11. O
art. 24 diz o seguinte- com a einenda aprovada na Comissão
__
de Justiça:
"O órgão gestor da itião-de~Obra-, em cada porto,
aprovará o seu regulamento, que- preverá, obrigatoriamente, a criação de um conselho de Supervisão e
de uma Diretoria Executiva."
Esse regulamento vai dizer quais são a:s partes que vão
compor esse Conselho de Supervisão e es'sa Diretciría Executiva.
O SR. RONAN TITO - Então, não há necessidade
do órgão paritário. Essa Comissão já diz como é que vai
ser lá.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Não. Há, porque
o órgão paritário é exatamehte o que dá equilíbrio a esse
relacionamento capital/trabalho.
O SR. RONAN TITO - Nobre Senador, nós sabemos
da dinamicidade do trabalho de carga e descarga do navio
e da importância da celeridade dos trabalhos. V. Ex~ diz que
há solução porque o assunto pode ser remetido até a Justiça
d? Trabalho. Nós sabemos que, na Justiça do Trabalho, dissfdios da maior importância têm dois anos e meio de pendência.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Tudo bem mas
isso é...
'
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O SR. RONAN TITO- E um navio vai ficar esperando
dois anos e meio pela decisão?
Sinceramente, o esclarecimento de V. Ex~ não me satisfaz.
Continuo achando que o órgão paritário vai gerar impasse,
mas voto, neste momento, pelo órgão paritário, já com o
compromisso - e pedindo aos Srs. Senadores que façam o
mesmo - de meditar sobre a possiblidade de colocar um
desempate. Em primeiro lugar, por que os colegiados do munw
do todo são ímpares? Segundo, para que tem Presidência?
Pode-se cons_ultar todos os Regimentos de todos os Colegiados: uEm caso de empate, votará o Presidente". Nós estamos
gerando impasse numa lei.
Argumentawse que isso vai se! resolvido pelo Conselho!
das partes não aceita o árbitro. Remete à Justiça, e
a Justiça demora dois anos e meio. O navio fica por descarregar?
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Não, não. Eu queria dizer apenas o seguinte ao Senador: a questão do árbitro
é um esquema rápido. Não leva esse tempo todo que V.
Ex~ está referindo. Sobre o Conselho Paritário, ao contrário,
os conflitos já são dirimidos no seio desse órgão gestor paritáw
rio. Quer dizer, ele é o verdadeiro amortecedor desses impasw
ses e desses conflitos. Ninguém poderá dizer que um órgão
gestor não paritário, isto é, unitário, patronal, evitará oS iinw
passes ...
O SR. RONAN TITO - Não estamos discutindo isso,
Senador.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Não, não estamos
discutindo isso. Quero dizer o seguinte: concordo c_om o S.enador Má~~9 _Covas. se houvesse uma melhor forma, procuraríamos por ela. Mas a melhor forma, com certeza, não será
um órgão gestor da mão-de-obra unitário, nem de trabalhaw
dores, nem de empregadores.
Aí aparece a sugestão: introduzwse o E.$tado. Mas introduzir o Estado para intervir na relação capital/trabalho? Is.so
é moderno? Ora, essa intervenÇâC)é. rejeitada nas economias
mais ágeis e mais niodernas. O Estado iria mais atrapalhar
do que ajUdar nesse caso. Nesse caso! Na realidade, concordo
que o texto ...
. O SR. RONAN TITO- V. EX' está me fazendo concordar com o relatório_ do Senador Affonso Camargo.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Não. Ao contrário.
O SR. RONAN TITO - 0 argumento todo de V. EX'
está desaguando nesse sentido:
O SR. MANSUETO DE LAVOR --, E!llão, eu não
vou continuar desargumentando senão perco o voto de V.
·U~a

Ex~.

O SR. RONAN TITO- V. Ex• está jogando o meu
voto para o Senador Affonso Camargo.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Se esses argumentos não valem, eu gostaria de referir-me ao documento da
Bancada do PMDB da Cãmara, que não obriga a Bancada
do PMDB no Senado ao mesmo posiciOnamento. Mas, por
solidariedade, já que essa é uma posição do Partido, foi dali
que colhi, no meu entender, a melhor idéia para essa situação
dificílima, que é a queStão da gestão da mão-dewobra do porto.
Na realidade, sempre haveremos de encontrar dificuldades.
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O SR. RONAN TITO- Não falo em dificuldades, mas
em impasse.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Os impasses serão
menores através de um órgão gestor paritário. Disso eu não
tenho dúvida nenhuma.
O SR. JOSÉ FOGAÇA -Sr. PreSidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR: PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Concedo a
palavra a V. Ex~.
o sR. JOSÉ FOGAÇA _:_ sr. Presideili;,-_-·a:;-citivictas
e os questionamentos levantados pelo Senador Ronan Tito
têm procedência e também nos afligem. O que quero dizer
e deixar bem claro é que nós estamos aprovando isso e, eviden·
temente, temos pela frente ainda um processo de negociação
anterior à votação em plenário que não pode ser de~curado
nem eliminado. Há muita coisa ainda a avançar. Estamos
aprovando essa emenda, porque ela atende a uma posição,
à definição que o Partido assumiu. Mas não significa que
questionamentos como esse levantado pelo Sena~or Ron~m
Tito não possam ser- depois reexaminados. Neste momento
a posição do Partido, a linha que se adota nesta Comissão
é esta, até porque só temos esta emenda. Não há outra alternativa.
Eu gostaria de dizer ao Senador Mansueto de Lavor,
com todo o respeito, que as emendas seguintes, até a de
n" 11, não atendem no sentido que S. Ex~ defmiu, porque,
ao dizer que as regras internas do órgão gestor e principalmente da constituição das suas diretorias executivas será gerada por um regulamento a ser produzido também pela correlação interna de forças, não dão garantias a essa diversifiCação
representativa que queremos, sobretudo no interior da representação empresarial. Isso também deverá ser assegurado no
interior da representação dos trabalhadores, porque também
tJes são diversificados e até, muitas vezes, com diferenças
~e interesse em relação a certos assuntos.
__ ·
De modo que ainda continuamos a nos reservar o dire_ito
de, mantendo esta posição, aperfeiçoar, no sentido de garantir
que a constituição do órgãO gestor possa prever o direito
de assento para exportadores e operadores portuários; que
não seja algo difuso ou indefinido, mas que isto fique esclarecido na tei quando em processo de negociação.
O SR. MÁRIO COVAS - O projeto, como está, prevê
que o órgão gestor tenha um Conselho de S_upervisão, composto por três membros titulares. Faço esta referência, porque
sei da preocupação de V. Ex• a respeito da participação de
importadores e exportadores. Os três membros indicados correspondem, respectivamente, àqueles que estão nos blocos
dois, três e quatro do Conselho de Administração, qu_e _são
as seguintes pessoas:-- -~
Bloco 2, de operadores portuários, constituído por repre~
sentantes da administração do porto, representariteirâos armadores, representantes titulares das instalações portuárias privadas e representantes dos demais operadores portuários;
Bloco 3, da cJasse de trabalhadores portuários: dois representantes dos trabalhadores portuários avulsos, dois represen~
tantes dos demais trabalhadores portuários;
Bloco 4, dos usuários dos serviços portuários e afins:
dois representantes de exportadores e importadores de mercadorias, dois representantes dos proprietários.
O fato de se ter pessoal originário desses três blocos
não 9briga a quebrar o critério da paridade. São dois princípios
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diferentes. Pelo princípio de V. E~, entre as figuras que têm
que opinar estão o importador e o exportador, o que me
parece bastante razoáveL Entendo que até o consumidor deveria ter um instrumento de representação, mas nada impede
que essa representação exista e, a6 mesnio tempo, que se
estabeleça paridade.
.
A emenda do Senador Mansueto de Lavor afirma a paridacle, elimina uma série de dispositivos -do art. 18 que determinavam- a finalidade do órgão gestor de mão-de~obra e concentra tudo isso no art. 19, através da próxima emenda, a de
n"9.
Muda um pouco o texto e, depois, faz uma outra emenda,
a de n" 11, que pede para dar ao capttt do art. 24 a seguinte
redação:
"O órgão gestor da mão-de-obra em cada porto
aprovará o seu regulamento, que preverá, obrigatori~ente, a criação de um conselho de supervisão e
de uma diretoria executiva."
S. Ex•, por sua vez, deixa para o órgão gestor, condicionado a uma secretaria executiva, uma diretoria executiva e
um conselho de supervisão, a tarefa de fixar o seu próprio
regulamento.
_
O projeto em tese tem uma maiOi:" abrangência, no sentido
de afirmar que o Conselho de Supervisão leva em conta a
participação daquelas pessoas e ao definir a montagem da
diretoria executiva.
O problema é encontrar a forma, se formos a favor da
paridade, de garanti-la, assim como especificar a representação que, afinal, leva a essa paridade.
A emenda, ao suprimii os parágrafos_ e os incisos do
art. 24 - estou-me referindo à Emenda n" 11 -, retira isso
que está escrito no projeto. Ela defere tudo, -diz qUe- cfia
um conselho de administração e uma diretoria executiva e
coloca-se debaixo do regulamento, que seria a primeira etapa
de negociação.
A lei vai um pouco mais Jonge, talvez até de forma mal$
casuística, porque determina quem obrigatoriamente participã
desse conselho de administração e da diretori3 executiva. A
·questão é exatamente como conciliar tudo isso.
Esta Comis~ão- mostrou que a maioria- pensa a favor da
paridade. Como se conc;ilia, este aspecto com o seguinte? Dei~
xa-se também para o conselho essa tarefa, ou isso ja faz parte
da lei? Está consignado numa outra emenda, a de nQ 11.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lini) .:__Com a palavra
o Sr. Relator, Senador Affonso Camargo.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Sr. Presidente,
nós, que sempre estamos em torno de mesas de negociações,
sabemos que quanto maior a negociáção maior- o detã.Ihamento. Exatamente quando as partes têm pontos de vista
antagónicos e têm que acertar um texto, açabam detalhando;
esse detalhamento, que realmente existe na lei mais do que
na emenda, foi fruto de um amplo acordo na outra Casa
do Congresso.
Continuo achando que, para substituir esse texto, deveria
ser por algum outro texto fruto de acordo, porque esse é
o ponto fulcral do projeto. Não creio que se devesse aprovar
uma emenda que já a maioria reconhece não estar cOmpleta.
Mantenho, portanto, até por princípio, a rejeiÇão" pdi
mais esse argumento, pois teremos opOrtunidade de pensar
nesse artigo num texto que seja fruto de um novo_ ã.OOrdo
entre todos os interessados na operação dos portos.
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O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Em votação.
O SR.EDUARDO SUPLICY - Peço a palavra pela
ordem, Sr. Presidente.
OSR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Com a palavra
o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, dada
a importância desta emenda, eu sugeriria à Presidência que,
neste caso, se levante as mãos para as duas alternativas.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Talvez não
seja preciso, nias vou colocar em votação.
Os Srs. Senadores que votam com o Relator, pela rejeição
da emenda, permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada a emenda.
Emenda n9 9:
"Dê-se ao art. 19 do Projeto n' 66, de 1992, a
seguinte redação:
Art. 19. Compete ao órgão de gestão de mãode~obra

do trabalho portuário avulso .. :·

E vários

iten~s-que

os Srs. têm em mãos.

Em discussão.
O SR. MANSUETO DE LAVOR Sr. Presidente.

Peço a palavra,

Ó SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Com a palavra
o Senador Mansueto de Lavor.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Sr. Preside_nte,
se houver tempo de ler os dois textos, not3r-se-á que houve
uma junção de competências e atribuições. O texto da Câmara
define -ã competência e as finalidades. Juntei, num só artigo,
o art. 19~ as competências, incluindo também as finalidades
do órgão gestor da mão~de-obra. É quase só uma emenda
de redação, pois não entra no mérito, não- altera fundamentalmente os dois artigos citados do texto da Câmara._ Trata~se
de mais uma questão de técnica legislativa.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Com a palavra
o Sr. Relator. Senador Affonso Camargo.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Sr. Presidente,
a minha posição é pela manutenção do texto, até porque
o próprio Relator da Comissão de ConstituiÇão, Justiça e
Cidadania entende que isso pouco_ altera. O nosso princípio
é pela manutenção do texto anterior até que haja um possível
acordo amplo.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Em votação.
Os Srs. senadores que votam com o Relator, pela rejeição
da Emenda n"' 9, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada a emenda, está aprovado o relatório.
Emenda n' 10.
"Inclua-se no art. 23 do Projeto n' 66, § 4', o
seguinte teor:
§ 49 Recusando-se qualquer das partes a negociação ou a arbitragem, aplicar-se-á o disposto no §
29 do art. 114 da Constituição Federal."
Em discussão.
Com a palavra o Relator, já que nenhum dos senhores
deseja encaminhar a emenda.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) - A Relatoria
mantém a sua posição-inicial, rejeitando as emendas.
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o· sR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -A Presidência
vai colocar em votação.
Os Srs, Senadores que votam com o Relator, contra a
Emenda n"' 10, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a posição do Sr. Relator; rejeitada a emenda.
Passo a Presidência ao títular, Senador Raimundo Lira.
O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, quero levantar
novamente uma questão de ordem, fisiológica.
O SR. MÁRIO COVAS- Eu também ia levantar essa
questão que, para mim, é fisiológica.
O SR. RONAN TITO - V. Ex• _distribuiu para nós
um lanche, mas não tem a mesma condição de fazê-lo para
os nossos companheiros que estão aqui, quer trabalhadores
quer da área empresarial. Também não há mesa, não há espaço. O que peço é que votemos até as 14h; porque às 15h
temos plenário com matérias muito· importantes e, mais tarde,
reunião do Congresso Nacional para apreciar vetos e matérias
da maior relevância.
Então~ peço que a matéria seja votada até as 14h, quando
V. Ex~ determinaria a suspensão dos trabalhos, porque o quorum, que já foi de 28, já está em 17. Basta saírem quatro
e tião teremos mais quorum.
Peço a V. Ex~, como medida preventiva, que suspenda
os trabalhos às 14ltoras.
O SR. JOSÉ FOGAÇA -Sr. Presidente, não vou discordar do Senador Ronan Tito, até porque tudo o que S.- Ex~
disse é absolutamente verdadeiro. Temos outras atividades
no Congresso, mas eu não gostaria de- cai-ac'tàiziir nenhUma
obstrução e digo que a nossa posíção é votar este projeto,
completando o ato de votação. Se for atendida a proposta
do Senador Ronan Tito, solicito que seja marcada uma outra
reunião ainda esta semana ou hoje. Se temos sessão do Congresso, não vejo espaço para o dia de hoje. No entanto, não
gostaria que essa atitude bem íntencionada do Senador Ronan
Tito viesse a ajudar qualquer operação obstrucionista; ·que
não é a intenção de S. Ex~
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Tem a palavra
o Senador N abor Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR- Sr. Presidente, gostaria de
sugerir, diante da proposta do Senador Ronan Tito, secundada
pelo Senador José Fogaça, que houvesse as suspensão dos
trabalhos por uma hora, para que 3'S pessoas pudessem almo~
çar; às 15h, voltaríamos para dar continuidade à votação desta
importante matéria que está sendo reclamada por todo o Congresso Nacional e toda a s-ociedade.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Emenda n•
11 - CCL - "Dê-se ao caput do art. 24 do PLC 66/92
a seguinte redação, suprimindo-se os parágrafos e seus-incis_os.
Art. 24. (lê o artigo)
O parecer é contrário.
Está aberta a discu~ão_. (Pausa.)
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Si. Presidente,
só queria esclarecer o porquê da redação da CCJ. É uma
questão _de concepção. Se queremos que a lei não amarre,
que não faça casuísmo; esse texto da CCJ é mais aMplo e
dá lugar a que o porto tenha o seu perfil próprio, diferente
de outro porto. Mas o texto da Câmara já determina, no
§ l"'do art. 24, que tem que haver um Conselho de Supervisão,
que será composto de três membros titulares e de três suplentes, sendo cada um dos seus membros e respectivos Suplentes
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indicados por cada um dos blocos a que- se tefete-m o:S incisos.
O sR: EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, V. Ex'
Se a concepção é a de amarrar o·Conselho de Supervisão
poderia inverter a votação?
do OGMO à questão de autoridade porturária, o texto da
o SR. PRESIDENTE (Raimundo- Lira) _:_: Inverter coCâmara tern certa coerência. Mas ·se realmente se quer fazer
mo?
a gestão da mão~de-obra de um lado e a autoridade portuária,
composta daquele conselho quadripartite, co"nfotme a CâmaO'SR. EDUARDO SUPLICY- Õs-qu-e estiverem de
ra, oti tripartite, conforme o projeto da CCJ, não vejo por _ acordo com o Relator levantem a mão. AsSim a contagem
que não se alterar.
dos votos é facilitada.
É apenas uma questão ·cte cóncepção. O Senador José
O SR:PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Os que estiveFogaça preocupa-se que aquela parte do órgão-gestor inclua
todos os empresários~-co~:-'o_ qüe ct>ne'ordo- inteiramente. E- ram contra o Relator levantem a mão.
Aprovada.
isso será-feitci no regulamento do porto. Mas se a lei quiser
Emenda no:> 13 - CCJ. ''Suprima-se _o art. 27 e s.eus paráassegurar isso, tudo bem, então incluam-se todos os trabalhagrafos'_'.
__
____
_
dores avulsos também. É uma questão de concepção.
-- Está <iberta a discussão e encaminhamento da Emenda
O furidamental é Q princfpio da paridade. Aí, já seria
!!" 13,
.
uma seqüêncíã. - ---___Tepi 4 palavra o Senador Mansueto de Lavor para encaO SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) _:_:,o· Re1ator
minhar._
quer fazer alguns esclarecimentos adiciõnais.
O SR. MANSUETO DE LAVOR-Poderíamos repetir
O SR. RELATOR (Afíonso Camargo)- No~ament~, ·· es~ªs -co~pêtencias, uma vez que elas Já estavam confirmadas
aqUi atráS. Minha e"menda reuniu todas.
gostaria de observar que esse tema é central da nova- Lei
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - O Relator
dos Portos. Sob o aspecto social é o mais sensível. Toda essa
considera a Emenda n~ 13 prejudicada? -_
-~~- _
parte da gestão da rnão-de~obra. a partir do Capftulo 18,
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) -Pelo texto
tem que ser fruto de algum acordo. Isso_ ficol!, _deitlonstrado
que foi aprovado, sim.
aqui nas discussões.
O SR. PRESIDENTE (Raim'Undo Lira) - A Emenda
Mantendo o texto, resultado de_ um acordo, mantemos
n9 13 está prejudicada.
o princípio de rejeitar até 'que _sUrja
tlQvo acordo e tire.
Emenda n' 14. CCJ.
com isso, tó_da a ajuda até dos Senadores que votaram a favor
"Dê-se ao caput do art. 30 do PLC n• 66192 a .
da paridade, porém, não completamente convencidos. A meu
seguinte redação:
ver, há que se complementar esse texto.
Art. 30~ De acordo com o disposto no inciso I
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Em ~otação. do§ 19 , do art. 1~em cada porto funcionará um conselho
Os Srs. Senadores que estão de acordo com o Relator
de autoridade portuária."
queiram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovado.
Está aberta a discussão e o encã.ttiinhamento.
Emenda n• 12:
__ O SR. MANSUETO DE LAVOR - Sr. Presidente,
par_~- provar - solicitaria a atenç36 dos eminentes Líderes
"Dê-se rtovã redaçao ao capufâo art. 26 e-suPripresentes - que esse texto da Câmara dos Deputados tinha
ma-se o seu patágraJ6 único.
·
qUe Ser emendado pelo Senado Fe_deraJ, peço que _leiam o
Art. 26. Consideram-se. para os efeitos dessa
art. 30, meditem a respeito e me digam se entenderam o
lei, como trabalhadores portuários, aqueles que comque ele quer dizer. Pensava que- era um .erro de gráfica e
põem a mão-de-obra diretamente ligada à execução
fui 3.0s autógl"afos. Vou ler o texto conforme consta. se-alguém
das operações portuárias, que só por eles serão realizao entender, peço que me traduza, porque nunca compreendí
das, portadores de titulo de qualificação profíssional
esse texto da Câmara dos Deputados.
e registrados nos termos dessa lei."
"Art. 30. Será instituído em cada porto organiEstá aberta a discussão e encaminhamento da Emenda
zado
ou no âmbito, mediante concessão, um conselho
o" 12. (Pausa.)
de autoridade portuária . .,
O SR. MANSUETO DE LA VO'R - Sr. Presidente,
____ _
O que significa isso?
o art. 26 faz a definição do trabalho e do trabalhadqrportuário.
O SR. RELATOR (Affonso Càmargo)- Sr. Presidente,
Creio que a emenda se adequa mais à realidade desse t~;abalho.
peço a palavra pela ordem.
_.
Portanto, defendo o texto da Câmara dos Deputados que
O
SR.
PRESiúENTE
(Raimundo
Lira)- Tem a palavra
mereceria os aperfeiçoamentos contemplados na Comissão
o
Senador
Affonso
Camargo.
_
de Constituição, Justiça e Cidadania. Voto favoravelmente
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Sr. Presidente,
à Emenda n~ 12.
o art. 30 foi modificado pela Relataria, atendendo a uma
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Com'a palavra
emenda de redação: -ficou assim redigido: "Será instituído
o Sr. Relator.
em cada porto organizado, ou no âmbito de cada concessão,
__
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Sou pela rejei· - um conselho de autoridade portuária."
ção.
--O SR. MANSUETO DE LAVOR- ,, "no âmbito de
cada concessão ... "? Isso quer dizer que em cada porto haverá
0 SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Em votação.
vários conselhos de autoridade portuária?
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Sim.
Os Srs. Senadores que acompariham o Relator perrna- ·
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Os terminais priva-neçam como estão. (Pausa.)
dos dentro da área do porto são mediante concessão. Se hou-.
Rejeitada a Emenda n~ 12.

-l!rn

10604 Sexta-feira 18

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

ver dez concessões dentro de uma área do porto, haverá dez
conselhos de autoridade portuária?
·
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Concedo para
corrigir,- Sr. Presidente. Não tenho nenhuma restrição- a que
o Plenário aprove. Outras emendas já foram aprovadas.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - 0 Relator
é favorável à Emenda n' 14.
Em votação.
Os Srs. Senadores que estão de acordo permaneçam sen~
tados. (Pausa.)
·
Aprovada.
De acordo com a questão de ordem levantada pelos Senadores Ronan Tito e Esperidião Amin, informamos 3.os Membros desta Comissão que convocamos reunião para a próxiina
terça-feira, às 10 horas. ·
Amanhã, a Comissão da Dívida Externa reunir-se-á,
aqui, estando presentes o Ministro Gustavo Krause e o Dr.
Pedro Malan. Hoje à tarde, haverá sessão do CongreSSo- Na·
cional.
O SR. NABOR JÚNIOR-__:_ Sr. Presidente, sexta~feira
haverá reunião da ComiSSão Especiã.l do lmpeachment. V.
Ex' está convocarido _reunião para terça·feira da próxima semana? (Pausa.) Mantenho a minha proposta de dar continuidade
aos trabalhos às 15h, suspendendo-se a reunião por uma hora.
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a atenção até para o fato de que há emendas que, em casos
e ein situa'ções como essas, boa parte dos Senadores já -se
retirou; a aprovação de certas emendas não significa que uma
maioria consistente as tenha aprovado; porém, é a_ maioria
presente. Se se pensar que isSo lhes dá garantias de uma
maioria sólida e definitiva, alguns dos lados ou dos setores
poderão estar iludidos. Todavia, V. Ex' tem razão. São 2h
da tarde e o número de presentes é precário.
Portanto, proporia que V. Ex~ convocasse reuni :lo para
IDOanhã, já que o dia de hoje está COQlpleto com as atividades
e com os compromissos dos Srs. Senadores. Não temos çom.o
realizar essa reunião amanhã à tarde, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Amanhã, estaremos aqui a partir das 10h, com as presenças do Ministro
GUStavo Krause- e- do Dr. Pedro Malan. S. EX'-s virão dar
esclarecimentos a respeito do acordo da dívida externa de
que V. Ex~ é o Relator. A reunião cOnieÇa, normalmente,
às 10h30min ou 10h40min.
Nélo adianta convocar reunião para sexta-feira, pOrque
não há quorum.

Na próxima terça-feira, teremos a reunião da Comissão
Especial do Impeachment, qUe começa normalmente às 9h.
Poderíamos tentar marcar a reunião da Comissão de Assuntos
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -As 15h não Económicos para às 11 h, em virtude de a reunião do impeachment, normalmente, não demorar mais do que uma hora e
é possível, porque ternps a Ordem do Dia ..
meiª, uma hora e quarenta; às vezes, menos tempo. MarcaO SR. NABO R JúNIOR -Continuamos até o momento _ ríamos, então, para a próxima terÇa·feira, às llh, porque,
da votação da Ordem do Dia, Sr. Presidente.
na quarta·feira, já teremos reunião convocada para apreciação
O. SR. PRESIDENTE (J,l.aimundo Lira) -Vamos sus· do relatório de V. Ex~ _a respeito da renegociação da dívida
externa com os bancos privados internacionais.
pender a reunião e conyocá-la para as 17 horas.
Alguma sugestão ou alguma questão de ordem em relação
O SR. NADOR JÚNIOR- Será pior às 17 horas.
a essas colocações? (Pausa.)
O SR. JOSE FOGAÇA- Sr. Presidente, eu tinha razão.
Convoco reunião para apreciação desse projeto terÇaDe fato, ao ehCerrannos a reunião, por qualquer motivo ou feira às llh. E amanhã, às lOh, aqui, com as preSenças do
razão, não temos como voltar. Hoje é um dia de muita:Sàtiv_id_a· Ministro Gustavo Krause e do Dr. Pedro Malan, para esclare·
des, de muitos compromissos. Seguramente, uma boa e signifi- cimentos a respeito da negociação da dívida externa.
cativa maioria dos Senadores não poderá comparecer à reuMuito obrigado a todos os Srs. Senadores. Está encerrada
nião. Por outro lado, V. Ex~ também tem razão. Sabemos
a presente reunião.
que a esta altura, às 2h da tarde, as maiorias podeni -não
(Levanta-se a reunião às 14 horas.)
ser maiorias verdadeiras, e sim maiorias eventuais. Chamo
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CONGRESSO NACIONALFaço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Manro Benevides, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o segni1Jte
DECRETO LEGISLATIVO N• 91, 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 Brasill
e o Governo da República da Bolívia, na Cidade de Brasília, em 15 de agosto de 199().
O Congresso Nacional decreta:
_
_
__
_
Art. 1• É aprovado o texto do Convênio para Preservação, Conservação e Fiscalização dos Recursos Naturais nas Áreas de Fronteira, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República da Bolívia, na Cida:âe de Brasília, en:i L5 de agosto de 1990: -Parágrafo único, _São sujeitos à aprovação do· Congresso Nacional_ quaisquer atos que ·possam
resultar em revisão do referido Convênio, bem como quaisquér ajustes complementareS que, nos termos
do art. 49, inciso I, da Constituição Federal, -acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património
nacional.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1992.- Senador Mauro Benevides, Presidente.

.

gens em Perigo de E;ttinção --CITES_~ assinada em WashiDgCONVÍ).NIO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEton, á :l de março de 1973;
DERATIVA DO BRASIL EO
_
_Ç9~ o propósito de preservar, conservar e fiscalizar
GOVERNO DA REPÚBLICA DA BOLÍVIA PARA A
PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO --. ___ _ _ós If!cursos naturais das áreas fronteiriças binacionais e de
R FisCALIZAÇÃO DOS RECURSOS NATIJRAIS NAS fonieniar seu uso racional;
Acordam o seguinte:
ÁREAS DE FRONTEIRA
.

O Governo da República Federativa do Brasil

1

e
.
- ---0 Governo da República da Bolívía
(doravante denominados "Partes Contratantes")~
.
. Signatários e de acordo com a COnvenção ~obre" ó
Co.tn6rcio Internacional de Espécies da Fauna ·e Flora Sel.va~

/\

,. I

ARTIGO!
As Pattes Contratantes comprometem~se a proibir
e· a reprimir a caça e a depredaçãO, bem como o comércio
irlte.rno e. externo de espécies da fauna e flora que se encontrem
. ameaçadas de extinção, inclusive seus subprodutos naturais
·ou manufaturados.
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EXFElJIENTE

CENTRO GRÁFI<D DO SENADO FEDERAL
~ • \ • t '\1

MANOEL VILELA oi:' M:ÀGALHÃES ; , ., _
Diretor-Oeral do Senado Federal
, AGACIEL DA SILVA MAlA
Diretor &ecutivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
' • ,•
Dirctor Administrativo
LUIZ CARLOS BASTOS
Diretor !adu.~lrial .
· ; 1
FLORIAN AUGUSI'O <DUTINHO MADRUGA
Oiretor Adjunto

I

'

DIÁRIO DO CÕNGlU!sSO NACIONAL
Imprc11o aob reapomabilidade da Meaa do Senado Federal

ASSINATURAS
Sem~tral

...................... _,,,,_, ____________ ,___ ,.._,_,_, _____..__, C!S

70.~00

Tiragem 1.200 e:remplares

.. ~de pesquisas~e divuigar material educativo, apoiai a organização de bancos de dados especializados e de qualquer outra
As Partes ContÍatantes, de conformidade com' suas · ~ atividade, previamente acordada, que busque melhorar 0 nível
respectivas legislações internas, comprómetem-se ~ proteger· de conhecimento científico, técnico e cultural sobre a vida
as florestas naturais e a preservar seus recursos.,_ principal- silvestre e seus ecossisteinas.
mente nas zonas fronteiriças binacionais, realizalldo estudos
coordenados com vistas à aplicação, em seus respectiVOS pâfARTIGO VII
ses, de planos, programas e projetos que permitam o aprove~- . .
As Partes Contratantes instituirão um Grupo- -de Tratamento racional dos recursos naturais._-,•,
·... ,balho, _que estará vinculado à Subcomissão VI - Assuntos
.. ARTIGO III ' '
· · · · Agtícolas, Agropecuária, Recursos Naturais e Meio Ambiente
; ' (.'
' '--da Comissão Mista Permanente de Coordenação Brasil-Bo· · · As Partes Contratantes compróttlétem-se/mim ptazo lívia, o qual se encarregará de determinar quais as espécies
de qm a~o. ~ ,est,u}iat ~ eri~ção de Unidades de Consetváção . da fauna e flora que demandam proteção e conservação priori~
Nacional Contíguas, com :a finalidade p~ J~sguarQar atributos tárias, elaborar programas e projetes coordenados, control3:r
e realizar avaliações anuais das atividades compreendidas nesexcepciónais da natureza e de proteção de espécies da fauna
e flora em perigo de extinção, de acordo com as normas inter- té ConVênio e sugerir Soluções para os problemas que porventura decorram de sua aplicação. Este Grupo de Trabalho será
nacionais e nacio:hàis vigentes ·sobre à ~téria.
composto, inter alia, por fUncionáriOs-dos respectivos Minis·
ARTIGO IV....
.
, , ... térios das Relações Exteriores e por técnicos vinculados ao
As ParteS Co"n'tratantes compremetem-se a.financiar . setor ambiental dos dois GovernOs.
·
os estudos paTa à crfaÇão, em seus resPectivoS teiritórios-.
ARTIGO VIII
das Unidades de Conservação Nacioi13l ~encionadas "nO.AJ;tÍ.,
go III, bem como levar a cabo ações conjuntas ante organismos
1.. Cada Parte C.optratant~ çozpunicará à outra, por
e instituições internacionais Pãr3 a captaçã-o de recursos adiciovia diPlomática, O cumprimento das respectivas formalidades
nais d~~tinados a programas e projet~s.~e-interesse cOmum.
íntemas necessárias à vigência do presente Convênio, o qual
entrará em vigor na data do fecebilnento da segunda notifi·
ARTIGO V
cação.
.
As Partes Contratantes comj:itôiftétem-se a elaborar
2. O presente Convênio tetá duração de dez anos,
estudos_e regulamentos, que pennitam-"9 estabeleciniento de
e será renovado ·por tácita recondução, salvo se denunciado
um sistema de controle e fiscalização,•fr,onteiriços, para os
por qualquer das Partes Contratantes com seis meses de ant~-.
recursos naturais cuja -~xploração seja il.ç~al.
cedência.
ARTIGO VI
Feito em Brasília, ·aos
dias do mês de agosto de
As Partes Contratantes comprometem-se a elaborar 1990, em dois exemplares originais, nos idiomas portuguêS
planos coordenados de pesquisa científica e tecnológica sobre
e espanhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos.
espécies da fauna e flora em perigo de extinção. CompromePelo Governo da República Federativa do Brasil,
tem-se, igualmente, a implantar programas recíprocos de ca- FranciscO Rezek:
,
pacitação de pessoal, organizar reuniões científicas e técnicas,
Pelo Governo da Rcpúbüca da Bolívia, Clll'lol ltur·
publicar biblio.erafias. promover o intercâmbio de experiências ral de IlallWiá.
ARTIGO II
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Faço saber que o Senado"Fedéral, aprovo~ e e~, M~ur~Benevides, Presidente do Senado Federal,
· , _: , : , ~ . ·
.
·
nos termos do al,"t. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
. · ·. . RÉSOLUÇÃO N• 88, DE l992
..
Alt~ra o .~~amento Administrativo do ~nado Federal e dá outras providências.
O Senado Federal resolve:
_
~·
An. 1• O Regulamento Administrativo dÓ 'sen-ado l,
'Federal passa a vigorar coin ·as- seguintes'.

alterações:

-

-

··

- - -·

·- · -·- -

·--·-~

"Art. 184. . ............................................................................................ .
. . . . . __ P"rá,grafo único. Sao órgãos:c(a;$,j~~~cr~{ariàde
'' ~' \' '' '·' 'i:..:.dabiD.ete;
_ _ _
-11 -Serviço de Redação-do Expediente;
· III - SerViço de R e dação da Ordem do Dia;
IV,-Serviço de Atas do Congresso Nacional;
V·~ Serviço de Digitação e. Informática;
·'·
VI ,..:. :S~Ção de Apoio à Elaboração de Atas;
VII - Seção de Conferência ReVisao; ' ' .
, _' : ..
VIII - Seção de Administração.
,, .
· · · Art. 185. Ao Serviço de Redação do Expediente compete acompanhar as sessões
·e reuni6es'dó Senado Federal, reglstiando em livro próprio as ocorrências verificadas e reco. 'mendações retebidas; redigir e orgáwzar os sumários das atas -e reuniões do Senado Federal;
redigir' e :orgaitlz,ilr 'ai; "atas e ações legislativas da~ proposições lidas, de acordo ·com as normas
de procedimento pertinentes; fazer juntada dos documentós que devam figurar nos pro'd:sso's; '
' providenciar os avulsos de proposições; e desenvolver outras tarefas pei:ulim:es a sua1Ínha'
· ·: · de atívidades, na parte relativa a Hora do Expediente. _ -, ·_ __
_ ~····
Art. 186. Ao Se.VíçO'cle Redação da Ordem do Di,.· compete acompanhar as sessões
e reuniões do Senado Federal, registrando em livro próprio as ocorrências verificacdas e
, recomendações· recebidas; redigir e organizar o8 sumários dàs atas e reuniões do Senado
Federal; redigir e organizar as· atas' e reuniões do Senado,Ji'll"eral; numer;ar as proposições
lidas e sujejtas à deliberação do Plenáric:);' proceder ao te.gÍl!tro das açoos legislativas das
proposições lidas esujeitas à deliberação do Plenário, de acor<,lo com as normas de procedimento
pe'rtineni<is; 'r'azer j~ntada dos docun:ientos que devam figurar nos processOs; providenciar
os avulsos de proposições; e desenvolver outras tarefas peculiares a sua linha de atividàdes,
na parte relàiiva a Ordem do Dia.
Art. 187. Ao Serviço de Atas do Congresso Nacional compete acompanhar as sessões e reuniões do_Congresso Nacional, registrando em livro próprio as ocorréncias verificadas
recomendai;ões recebidas; redigir~ organizar os sumários-das atas e reuniões do Congresso
Nacional; itunierar as. proposiÇões lidas e sujeitas à deliberação do Plenário; proceder ao
registro das ações legislativas das proposições lidas e submetidas à deliberaçãq _do Plenário,
·de acordo com as noma'sde procedimento pertinentes; fazer juntada dos documentos que
devam figurar nos processos; providenciar os avulsos de proposições e de vetos e desenvolver
outras tarefas peculiares a sua linha de atívidades.
.:
Art. 188 Ao Serviço de DigilàÇãt> e Informática com~te executar a digitação de documentos e proposições legislativas para avulsos e que devam figurar nas atas circunstanciadas
das sessões e reuniões do Senado Federal e do Congresso Nacional; selecionar, conferir,
alterar, corrigir, proceder a consolidação de textos e processar dados, por meio magnético;
e desenvolver outras tarefas peculiares a sua linha de atividades.

Ati;:.:.
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Art. 188,A. A Seção de Apoio à Elaboração de Atas compete receber, controlar
e organizar o expediente lido em sessão e as proposrções submetidas à deliberação do Plenário;
proceder a confecção de avulsos de proposições legislativas e de publicações que devam ser
feitas; encaminhar informações ao sistema de processamento de dados, de acordo com as
normas de procedimento pertinentes; arquivar, para conferência e revisão, cópias das proposições lidas e submetidas à consideração do Plenário e_ outros documentos de- interesse; e
executar outras tarefas co·rrelatas.

Art. 188-B. A Seção de Conferencia e Revisão compete revisai os sumários e
as atas _circunstanciadas das sessões e reuniões do Congresso Nacional e Senado Federal,
- publicados no Diário do Congresso Nacional, providenciando a republicação dos-textos ou
a sua correção; e executar outras tarefas correlatas.

- - - -__ Art. 188.-C.

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 Subsecrec
taria; arquivar e manter registro da correspondência realizada; organizar a consolidaç'ão dos

dados estatísticos; procedetao controle interno do pessoal da Subsecretaria; encaminhar infor- m.aç_ões ao Sistema de Processamento de Dados, de acordo com as normas de procedimento

pertinentes; receber e encaminhar ao setor competente o registro da presença dos Senadores
às sessões e reuniões do Senado Federal e Congresso Naciona1; e executar outras tarefas

correlatas.
Art. 254. Ao Serviço de Segurança compete. realizar o policiamento e a vigilância
permanente nas dependências e áreas adjacentes de próprios do Senado Federal; efetuar
as tarefas de investigação e sindicância compatíveis com os objetivos do serviço, -en-caminhar

informações aó Sistema dél'roeessameJl.to de Dados, de acordo com os manuais de procedimento1pertinelttes; e executar outrãs fal'efas-Correiatas.

Parágrafo único. São órgãos do Serviço de Segurança:
I - Seção de Administração;
II -Seção de -Policiamento é Segurança Interna;
III - Seção de Policiamento e Segurança Externa;
IV - Seçãode Apoio a Atividades PoliCiais e de Investigação;
V -Seção de Segurança de Autoridades.
Art. 255. •A ·seção de Administração compete receber, controlar e distribuir o material e o expe'diente do serviço; executar ·as trab3.lh0s datilOgráficos; --organizar a consolidação

dos dados estatísticos; proCeder ao controle interno do 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 procedimento pertinentes; funcionar como órgão de ligação entre a Chefia-Geral e outras seções e áreas; e

executar outras tarefas correlatas.
Art. 256. A Seção de Policiamento e Segurança Interna compete supervisionar
· e controlar a execução dos trabalhos de policiamento das dependências internas do Senado
Federal; promover o controle sobre o trânsito e o acesso dos servidores das empresas prestadoras

de serviço que atuam nas dependências do Senado Federal; auxiliar, supletivamente, quando
necessário, na elaboração dos inquéritOs; dar cumprimento aS determinações do superior
hierárquico; promover o controle fiscalização específica nas áieas de policiamento e segurança

e

interna; comunicar ao chefe imediato as ocorrências verificadas·; e executar outras tarefas

correlatas.
Art. 257. À Seção de Policiamento e Segurança Externa compete supervisionar
e controlar a execução dos trabalhos de policiamento das dependências externas do. Senado
Federal; dar cumprimento às determinações do superior híeráiquico; comunicar ao chefe
imediato as ocorrências verificadas; e executar outras tarefas correlatas.
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Art. 25'7-k •À•Seção de Apoio a Atiyidades PO!it:ias e de Investigação compete
supervisionar e·promov.ef o.controle e.a 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 fonie"'r subsídios às Comissões ·de Sindicância
e de Inquérito Administrativo, quando solicitado~ manter•fi:scalização'ne>séntido de prevenir
ocorrências irregulares nas áreas do Senado Federal; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 257-B. . À Seção tle Segurança de Autoridades compete elaborar esquemas
de segurança ffsicir aos Senadores e,tlemais aütoridades.que estejam nas dependências do
·Senado Federal; promover, quando requisitados;segurança física aos ·senadores fora das
dependências do Senado Federal; zelar• pela segurança e integridade ffsica•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- oficiais dos Senadores nos assuntos concernentes
à segurança; fiscalizar a prestação de serviços de segurança fornecidos por terceiros contratados;
e executar outras tarefas correlatas ..
Art. 309 .. Aos Aul<ílhifes.tle Ata incumbe auxiliar 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 linha de sua competência;
e desempenhar outras atividades peculiares à função.''
.

'

.

Art. 2' São criadas, na estrutura ôcls,-iviço de seguninça, oito áreas de policiamento e segurança.
Parágrafo úniCo. As áreas de policiamen'to e segurança com!t~ú, orientar, ptolnover e fiscalizar
a execução dos trabalhos de policiamento pérmà.ÍJ.enre; zelàr pela manuiériÇao da ordem'; 'mánter)ntegração ·
com as·demais áreas objetivando o melhor desempenho das funções afehls à segurança dó 'Senado Federal; '
e executar outras_tarefas_correlatas.

___:

_

-- --' : ·

._--~ _

:_ -' ~ ·_

_ __ · · '.' ·-·-

I -As Áreas de Polioiamento e SeguránÇâ sãó delimitadas mi Joiína seguinte:
a) Área I: Anexo I, do subsolo ao terraço;
b) Área II: Edifício Principal;
c) Área III: Anexo II, bloco "A", do subsolo ao terraço;

...

d) Área IV: AneXo II, bloco "B", -do subsolo "aO- ter!-aço;

e) Área V: Estacionamento do Anexo I;' · ·
···
O Área VI: EstaCionamento do Edifício ·Prinélp'al, da eritrada principal até a entrada semi-enterrada,
e pistas de rolamento de acesso ao Edifício PrinCipal e' ao Anexo II, blocos ''A" e "B"; .
,
g) Área VII: Estaclona:rileritb- do Anexo II, blocos "A" e HB!'; pistas de foliniénto de acesso •
ao Edifício do Anexo· II, blocos ''A'' e "B''; ·

_ ·

h) Área VIII: Estacionamento ao lado do Cegraf -Unidade dé apoio.
Art. 39 _ São criadas, na estrutura do Serviço de Segurança do Sénado Federal, as seguintes gratificações: a) uma de Chefe da Seção de Apoio a' A'tiv1dades Policiais e de Investigação; FG-2;
··
b) uma de Chefe da Seção de Segurança de Autoridades, FG:i;
c) oito de Encarregado de Área de Policiamento eSegurança::FG,3;
d) seis. de Supervisor de Área, FG-3: .
' '·
Art. 49 A Tabela de Funções Gratlfiéadas, constante do Anexo II do Regulamento Administrativo
do Senado Federal é acrescida de duas FG-2 e quatorZe FG-3.
Art. 59 Aos servidores aos quaisincumbem atividades relacionadas com a condução de veículos
motorizados utilizados no transporte de Senadores é devida a função gratificada equivalente a FG-3.
Art. 6' A Tabela de Distribuiçaõ ·das Funções Gratificadas da Subsecretaria de Ata, código
11.02.03, constante' do item III, do Anexo li, 'do Regulamento AdminiStrativo do Senado Federal, passa
·
·-·
a vigorar com a seguinte iedaçâo: ·

1

__ __________ _____ ___
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Denc:mabia'llio
'01

04
03

01
01
08
01

: J\jsistente T&:riico ·
Chefe de Semço
Chefe de SeçAo
Secretário de Gabinete
Auxiliar de Controle de Infonnaçl5eá
Àuxiliar de Àlli
. Auxiliar de Gabinete
'.
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;...__

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

-,-o-

Art. 7' A Tabela. c;le .Qistribuição das FQnções Gratificadas da Subsecretaria de Taquigrafia,
código 11.02.02, constante do item III, do Anexo
do Regulamento Administrativo do Senado Federal,
passa a vigorar com o seguinte acréscimo:.

u;

Denominação

N° de Funções
.

45

Símbolo

.

Taquígrafo Legislativo

FG-4

Art. 8' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 17 <!e 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• 89, DE 1992

Altera dispositivos do Regimento Interno referentes à lramltação de Proposta
de Emenda à Constituição.
·
O Senado Federal resolve:
Art. 1' As disposições do Regimento Interno do Senado Federal, referentes à tramitação de
Proposta de Emenda à Constituição, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 356. A Proposta será despachada à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, que· tera·o prazo de até trinta dias, contado ·da data do despacho da Presidência, para emitir parecer.
Parágrafo único. O parecer da Comissáo de Constituição, Justiça e Cidadauia
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 inclufda em Ordem do Dia, para discussão, em primeiro turno, durante
cinco ses~s ordinárias consecutivas.

_D_e.;_ze:..;n.;_'b:..;r.;_o_;d.;_e..:1::.:99..:2.;____ _ _ _.;_D=IÁ.;_R:.:I::O:....::D..:O:....:::C::::O:.:.N:.:G::;RE:.::-:::S:::S:.:O::..N=A:.:C::;I:::O:::N:.:A:::L=(S:::e::,:çã:::o~Ie!.I)!.__ _ _ ___!:!Sá~b~a~do!!....!l;;::9___!1~06~1:!._1 __ .

.. § 1• O parecer s:rá proferido oralmente,~;, Plenário, por Relator designado,
pelo Presidente.
·
§ 2• Ditáinte- diseuS.ão 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 ã Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania o mesmo prazo estabelecido no art. 356.

a

Art. 361. Esgotado ó prazo da Comissão de ConstituiçãQ, Justiça e Cidadania,
proceder-se-á na forma do disposto no·caput do art. 358 e em seu§ 1•.
§ 1• Na sessão ordinária que se seguir ã e!l!i~são dopârecer, a Proposta será
incluída em Ordem do Dia para votação em primeiro turno.
§ 29 Somente serão admitidos requerimentos que objetivem a votação em separado de partes da Proposta ou de emendas.
§ 3• A deliberação sobre a Proposta, as emendas e as disposições destacadas
para votação em separado será feità sempre pelo proCesso nominal."
Art. 2• Esta Resolução entra em vigo~ na data de sua publicaçãO".
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 18 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• 90, DE 1992
Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul contratar operação
de crédito junto ao Banco de Crédito Nacional S/A, no valor de Cr$81.647.000.000,00,
para refinanciamento de dívidas resultantes de operações de crédito por Antecipação de
Receita Orçamentária.

a

O Senado Federal resolve:
Art. 1• É autorizado o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos da Resolução
n• 36, de 1992, do Senado Federal, a contràtar operação de crédito junto ao Bancó de Crédito 'Nacional
SIA, no valor de Cr$81.647.000.000,00 (oitenta e um bilhões, seiscentos e quarenta e sete milhões de
cruzeiros).
Parágrafo único. Destinam-se os recursos 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 são as seguintes:
a) valor pretendido: Cr$81.647.000.000,00;
b) juroo: 2,5% a.m.;
c) índice de •tu•ltnção monetária: vai:iação do IGPM;
d) pnmtla: Fundo de Participação dos Estados;
e) desti•eçio dos recursos: refinanciamento de dívidas resultantes de operações de crédito por
Antecipação de Receita Orçamentária;
f) COildlções de JMII•mento:
- do prillclpoll: em 86 parcelas mensais, vencendo a última em dezembro de 1999;
- dos juroo: em parcelas mensais.
Art. 3• O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de cento e oitenta dias
a partir de sua publicação.
,
Art. 4• Esta ResoluçãO entra em vigor· na data de sua publi=
Senado Federal, 18 de dçzembro de 1!1112.- Senador.,_..
Presidente.
'

-

--

~··

'

-•Ides,
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 10• SESSÃO, EM 18 DE DEZEMBRO
danciona( da União, eleitos diretores de entidades civis
DE 1992
de caráter cooperativo, social ou esportivo, que congre1.1-ABERTURA
guem os respectivos servidores e seus familiares a estas
1.2- EXPEDIENTE
entidades, e dá oUtras providências. Apreciação sobrestada,
1.2.1- Ofícios do 1~ Secretário da Câmara dos Depunos termos do art. 174 do Regimento Interno.
tados
__ .Projeto de Lei do Senado n~ 243, de 1991, de autoria:
da Senadora Marluce Pinto, que altera dispositivos da Lei
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos
_. n 9 5.682, de 21 de junho de 1971 - Lei Orgânica dos
seguintes projetas:
.
Partidos. (Tramitando em conjunto com os Projetas de
- Proj~to de Lei da Câmara n' 140!92 (!l' 2.146/92,
Lei do Senado n'' 252 e 291, de 1991, e 69, de 1992).
na Casa de origem), que dispõe sobre a política nacional
-A(>i-eciaç~o sobrestada, nos termos do art. 174 do Regide salários e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n' 141/92 (n' 3.425/92, -nieiJió lriterno.
Projeto de Lei do Senado n9 252, de 1991, de autoria
na Casa de origem), que altera a legislação do Imposto
do Senador Marco Maciel, que dispõe sobre Sistema de
de Renda e dá outras providências.
Partidos Políticos, e dá outras pr<)Vidências. (Tramitando
1.2.2 - Comunicação da Presidêoc_ja
__ .
em conjunto com Projetes de Lei do Senado n<JS 243 e
-Recebimento do Ofício n' S/86"192, dOPresidente
291, e 69, de 1992). Apredação sobrestada, nos termos
do Banco CentraLdo Brasil, solicitándo aÚtorizaçã_o para
do art. 174 do Regimento Interno.
que o Governo do Estado do Mato Grosso_ do Sul possa
Projeto de Lei do Senado no 291, de 1991, de autoria
contratar operação de crédito, pata os--rins que especifica.
do Senador Fernando Henrique Cardoso, que regulamenta
1.2.3- Discursos do Expediente
os §§ z~ e 3~_do art. 17 da Constituição Federal, dispondo
SENADOR EDUARDO SUPUCY -Medidas adosobre o registro dos estatutos partidários no Tribunal Supetadas, pelo Banco Central, no sentido de evitar ai alta
rior Eleitoral, os recursos d~ fundo partidário e o acesso
do dólar. Acordo da dívida externa. Estudo elaborado pelo
gratuito aos meios de comunicação. Apreciação sobrestada,
Professor Paulo Nogueira Batista a respeito do processo
nos tertri.os do art. 174 do Regimento Interno.
inflacionário.
Projeto de Lei do Senado n' 69, de 1992, de autoria
SENADOR PEDRO TEIXEIRA- Nota da Assodo Senador Nelson Wedekin, que altera o art. 118, da
ciação Nacional de Jornais e do PDT, cOnCernentes ao
Lei Orgância dos Partidos Políticos, acrescentando o § 29.
cerceamento da liberdade de expressão de dirigente do
que dispõe sobre a faculdade do partido pOlítico celebrar
Partido.
acordos com as rede~ de rádio e televisão para a divulgação
SENADOR JOSÉ FOGAÇA- Aprovação, pela Codo horário eleitoral gratuito. Apreciação sobrestada, nos
missão de Assuntos Económicos do Senado Federal, do
termos do art. 174 do Regimento Interno.
Projeto de Resolução n~ 94/92, qUe aprova o protocolo
Projeto de Resolução n~ 54, de 1992, de autoria do
preliminar entre os bancos credores e ã.-delegação brasileira
Senador
Lourival Baptista e outros Senhores Senadores,
para celebrar acordos relativos à reestruturação da dívida
que proíbe o uso do fumo e seus derivados no recinto
externa.
do Plenário do Senado Federal. Apreciação sobrestada,
1.2.4- Comunicação da Presidência
- nos termós do art. 174 do Regimento Intern9.
-Deferimento do pedido de licença do Senador Gari·
Projeto- de ResoluÇão n~ 94, de 1992, que autoriza
baldi Alves Filho para se ausentar do País, no período
a União a celebrar operação de crédito externo, visando
de 5 a 10 do corrente. Aprovado.
o reescalonamento e o refinanciamento da dívida externa
1.3- ORDEM DO DIA
de médio e longo prazos junto a bancos comerciais, a conceProjeto de Lei da Câmara n9 11, de 1991-Compleder garantias, a assumir dívidas externa,s de entidades fedementar (no 69/89, ria Casa de origem), de iniCiativa do
rais e dissolvidas, e dá outras providências. Apreciação Ministério Público da União, que dispõe sobre a organisobrestada, nos termos do art. 174 do Regimento Interno. zação, as atribuições e o estatuto do Ministério Públíco
Projeto de Resolução no 106, de 1992, que autoriza
da União. Apreciação sobrestada, nos termos do art. 174
a.Prefeitura Municipal de Angelina- SÇ, a realizar opera·
do Regimento Interno.
ção de crédito junto ao Banco do Estado de Santa Catarina
Projeto de Lei da Câmara n' 69, de 1992 (n9 2.204/91,
SI A.. - BADESC e ao Banco Internacional para Reconsna Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repú·
trução e Desenvofvimento - BIRD, no valor de
blica, que dispõe sobre a Constituição e o Regime dos
Cr$569.541.000.000,00 (quinhentos e sessenta e nove miFundos de Investimento Imobilíario e dá outras providên·
lhões, quinhentos e quarenta-e um mil cruzeiros). destinada
cias. Apreciação sobrestada, nos termos do art. 174 do
à implantação de obras de infra-estrutura 'naquela munici~
Regimento Interno.
palidade. Apreciação sobrestada, nos termos do art. 174
Projeto de Lei da Câmara n9 !10, de 1992 (n' 3.195!92,
do Regimento Interno.
na Casa de origem), que dispõe sobre a cessão de servidores
- Projeto de Resolução n9 107, de 1992 que autoriza
ou empregados da administração direta, indireta ou funa Prefeitura Municipal de ltajaf -SC, a contratar operação
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de crédito junto aÕ Banco do Estado de Santa Catárina:
SI A. - BADESC, no valor de Cr$860.050.400,00 (oitocentos e sessenta milhões, cinqüenta mil e quatrocentm:
cruzeiros), dentro do PROURB, para execução de projetas
de infra-estrutura naquela municipalidade. Apreciação sobrestada, nos termos do art. -174 do Regimento Interno.
OfíciO- ri:" S/77, de 1992, 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 projeto de Desenvolvimento
Tecnológico para Pequeno Produtor, em área de cerrado.
Apreciação sobrestada. nos termos do art. 174 do Regi~
.menta Interno.
Proposta de Emenda à Constituição n" 9, de 1992,
de autoria do Senador José _Eduardo__e outros senadores,.
que dá nova- redação ao art. 3? do Ato das Disposições
Constituciortaís Transitórias. (2~ seSsão de discussão. Apre~
ciação sobrestada, nos termos do art._ 174 do Regimento
Interno.
1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR NELSON WEDEKIN -1• Encontro
Regional sobre Prevenção de Acidentes no Trabalho Ru~
ral, realizado em Chapecó - SC.
~
SENADOR JUTAHY MAGALHAES -Comparação entre as posturas do Presidente em exercício. Sr. Itamar
Franco; e do Governador do Estado da Bahía, Sr. António
Carlos Magalhães, no que· concerne à transparência dos
ates do respectivo Executivo.
1.3.2 -- Comunicação da Presidência
- Convocação de sessão extraordinária a realizar~se
hoje, às 11 horas e 30 minufos;-·com Ordem do Dia que
designa.
1.4- ENCERRAMENTO
2- ATA DA 11' SESSÃO, EM 18 DE DEZEMBRO
DE.I992
2.1-ABERTURA
2.2.- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n' 140/92 (n' 2.146/92, na
Casa de origem), que dispõe sobre a política -nacional de
salários e dá outras providências. Aprovado, após parecer
de Plenário, tendo usado da palavra os Srs. Senadores
Levy Dias, Humberto Lucena, Pedro Simon, Chagas Ro~
drigues~ Nelson Wedekin, Eduardo SupliCy e Jarbas Passarinho. A sanção.
Projeto de Lei da Câmara n• 69/92 (n• 2.204/91, na
Casa de origem), que dispõe sobre a Constituição e o Regi~
me dos Fundos de Investimento Imobiliário_e_d_á_Qutras.
providências. Aprovado, após parecer de Plenário favorável, nos termos do substitutivo que oferece. A Comissão
Diretora para redigir o vencido para o turno suplementar.
Redação do vencido para o turno suplementar do substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n'-' 69/92
(n' 2.204/92, na origem). Aprovada. À Câmara dos Deputados.
Projeto de Lei da Câmara n• 110/92 (n' 3.195/92, na
Casa de origem), que dispõe sobre a cessão de servidores
ou empregados da administração direta, indireta ou funda~
clonai da União, eleitos dlretores de entidades civis de
caráter cooperativo, social ou esportivo, que congreguem
os respectivos servidores e seus familiares a ·estas entidades,
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e dá outras providências. Aprovado com emendas, após
pãieceres de Plenário. À Comissão Diretora para redação
final das emendas.
Redação final das Emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n' 110/92. Aprovada. À Câmara dos
Deputados.
Projeto de Resolução n• 54, de 1992, que proíbe o
uso do fumo e seus derivados no recinto do plenário do
Senado Federal. Aprovado, após pareceres_ das comissões
competentes. À ComiSsão Diretora pára redação final.
Redação final do Projeto de Resolução n• 54/92.~Apro
vada. À promulgação.
Projeto de Resolução n'-' 106/92, que autoriza a Prefei~
tura Municipal de Angelina - SC, a realizar -operaç-ão
de crédito junto ao Banco do Estado de Santa Catarfna
SI A. - BADESC e a:o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - -BTKD~ no valor de
Cr$569.541.000,0Q(quinhentos e sessenta e nove milhões,
quinhentos e quarente e um mil cruzeiros), destinada à
implantação de obras de infra~estrutura naquela municipalidade. Aprovado. À Comissão DiretOra para redação final.
Redação finá! do Projeto de Resolução n• 106/92.
Aprovada. À promulgação.
Projeto de Resolução n" 107/92 (apreSentado pela Co~
missão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu
_parecer n" 470_, de 1992), que autoriza a Prefeitura Muni~
cipal de Itajaí- SC, a contratar opei'ação de crédito junto
ao Banco do Estado de Santa Catarina S/A.- BADESC,
no valor de Cr$860.050.400,00 (oitocentos e sessenta milhões, cinqüenta mil e quatroCentos cruzeiros), dentro do
PROURB, para execução de projetes de infra~estrutura
naquela municip3lidade. Aprovado. À Comissão D1retora
para redação final.
Redação final do Projeto de Resolução n• 107/92.
Aprovada. À promulgação.
Ofício n" S/77, de 1992, através -do qual o Govenio
do Estado de Goiás solicita autorização para contratar ope- ração de crédito externo, no valor de dezoito milhões,
setecentos e oitenta e dois mil e quinhentos e cinqüenta
dólares, destinada a financiar projeto de Desenvolvimento
Tecnológico para Pequeno Produtor, em área de cerrado.
Retirado da pauta, nos termos do art. 175, e, do Regimento
Interno.
Proposta de Emenda à Constituição n'-' 9, de 1992,
que dá nova redação ao art. 3'-' do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias: Em discussão (2a seSsão).
Projeto de Resolução n• 94/92, (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu
Parecer no 452, de 1992), que autoriza-a União a celebrar
operação de crédito externo, visando o reescalonamento
e o refinanciamento da dívida externa de médio e longo
prazos junto a· bancos comerciais, a co-nceder garantias.
a assumir dívidas externas de entidades federais e dissol~
vidas, e dá outras providências. Retirado da pauta, nos
ternios do art. 175, e, do Regimento Interno.
2.3.1 - Comunicação da Presidência
- Convocação de sessão extraordinária a realizar~se
hoje, às 12 horas e 35 minutos, com Ordem do Dia -que
designa.
2.4- ENCERRAMENTO
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Requerimento n~ 957/92, solicitando a_ transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do artigo "Ética e cassinos",
de autoria de Dom Luciano Mendes de Almeida, publicado
3.1- ABERTURA
no jornal Folha de S. Paulo, edição de 12 de dezembro
de 1992. Aprovado~.·
3.2- EXPEDIENTE
4.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
3.2.1 - Requerimentos
~Requerimento no 976-A, de 1992, lido no Expe·
- N' 975/92, de urgência para o·Projeto de Lei da
Câmara n~' 26/92, que aUtoriza o Instituto Nacional de Segudient_e da presente sessão. Aprovado, após parecer de Plenário nos termos do Projeto de_ Resolução n~ 119/92, que
ridade Social - INSS a doar à Coópeiativa Habitacional
oferece. À Comissão Diretora para redação final.
dos Servidores do Ministério da Previdência e Assistência
Social, no Estado da Bahia, o terreno que menciona.
- Redação final do Projeto de. Resolução no 119/92.
Aprovada. À promulgação.
- N' 976/92, de urgência par~ o Ofício n' S/86/92,
a fim de que seja autorizado o Governo do Estado do
4.3.2- Comunicação da Presidência:
Mato Grosso do Sul a contratar operação de crédito, junto
-Convocação
_de sessão extraordinária a realizar-se
ao Banco de Crédito Nacional S.A.
hoje, às 12 horas e 56 minutos, com O'rdem do Dia que
3.3- ORDEM-DO DIA
designa.
Requerimento n9 941192, solicitando a inclusão effi Or4.4- ENCERRAMENTO
dem do Dia do Projeto de Lei do Senado n9 264/91, que
5ATA DA 14' SESSÃO, EM 1g DE DEZEMBRO
estabelece normas para o parcelamento dos débitos- dos
DE 1992
clubes de futebol para com a Seguridade Social e dá outras
providências. Aprovado.
5.1- ABERTURA
Projeto de Lei da Câmara n' 141/92 (n' 3.425/92, na
5.2- EXPEDIENTE
Casa de origem), que a1tera a legislação do Imposto de
5.2.1 - Oficio do 1~ Secretário da Câmara dos DepuRenda e dá outras proyidências. Aprovado, aJ>ós parecer
tados
de Plenário favorável. A sanção,
- N'" 338/92, comunicando ter Sido constatado erro
3.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do J?ia
manifesto nos aUtógrafos referentes ao Projeto de Lei n9
-Requerimento n" 975/92, lido no Expediente da Pre3.425, de 1992, que altera a legislação do Imposto de Renda
sente sessão. Aprovado.
e dá outras providências.
-Ofício n9 S/86/92, em regime de urgência nos termos
5.2.2- Requerimentos
do Requerimento n" 976/92. Aprovado, após parecer de
- N' 977/92, de urgência para o Ofício n° S/71192,
Plenário nos termos do Projeto de Resolução n9 118/9~,
·pelo qual o Governo do Estado do Rio de Janeiro solicita
que oferece. A Comissão Diretora para tedação finaL
autorização para·e:mit.ir Letras Financeiras do Tesouro do
- Red~ção final do Projeto de Resolução n' 118/92.
Estado do Rio de Janeiro - LFTRJ, de~_t,i_~adas ~ reapliAprovada. A promulgação.
· ·
· ·
cação de oitenta e três por cento do resgate. de
1.108.742.885 LFfRJ, vencíveis no primeirO semestre de
3~3.2 - Comunicação da Presidência
1993.
-ConvocaçãO de sessão extraordinária a· re3lii3.r-se
- N' 978/92, de urgência para o Ofício n' S/58/92,
hoje, às 12 horas e 45 minutos, com -Ordem do Dia que
Pelo qual o Governo do Estado da Bahia solicita autoridesigna.
zação para rolagem em mercado de 13.071.331.315 Letras
3.4- ENCERRAMENTO
Financeiras do Tesouro do Estado da Ba_lti;:t - LFTBA.
4- ATA DA 13' SESSÃO, EM 18 DE DEZEMBRO
5.3 ~ORDEM DO DIA
DE 1992
Requerimento n~ 938, de 1992, de autoria do_ ~~nadar
4.1-ABERTURÁ
Almir Gabriel, solicitando; p.os termos do art. 172. inciso
i; d-o Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia
4.2- EXPEDIENTE
do Projeto de Lei do Senado n9 137, de 1992, de sua autoria,
4.2.1 - Requerimento
que fixa normas de formação de recursos humanos na área
- N9 976-A, de 1992, de urgência_ para o Ofício n?- de saúde, regulamentando o inciso III do art. 2QO da ConstiS/52192, do Governador do Estado de Sergipe, solicit~ndo
tuição FederaL Aprovado.
autorização do Senado Federal, para que o Governo daque5.3.1- Matérias apreciadas apÓ-s a Ordem do Ola
le Estado possa Emitir Letras Financeiras do Tesouro do
·
-Ofício
n? S/71192, em regime de urgência nos termos
Estado de Sergipe LFfSe, até o montante correspOnde
do Requerimento :1.9 977/92. Aprovado, após parecer de
a Cr$395.369.0CK1000,00 (trezentos e noventa e cinco biPlenário favorável nos termos- do Projeto de Resolução
lhões e trezentos_ e sessenta e nove milhões de cruzeiros).
-n~'120/92, qUe -oferece~ À COmissão DT.retora -pãra redação
4.3- ORDEM DO DIA
finaL
3- ATA DA 12• SESSÃO, EM 18 DE DEZEMBRO
DE 1992
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- Red~ção final do Projeto ·de Resolução n' 120/92.
Aprovada. A promulgação.

7 -ATOS DA COMISSÃO DIIÍ.ETORA
- N• 57 a 59, de 1992

-Ofício n' S/58/92, em regime de urgênCia nos termos
do Requerimento n' 978/92. Aprovado, após parecer de
Plenário favorável nos termos do P!ojeto de Resolução
n' 121192, que oferece, havendo o Sr. Jutahy Magalhães
usado da palavra em sua discussão. À Comissão Diretora
para redação final.
-

8- ATOS DO 1• SECRETÁRiO
- W 9 e 10, de 1992

- Red~ção ffual do Projeto de Resolução n' 121192.
Aprovada. A promulgação.
5.3 .2 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão.
6 - ENCERRAMENTO

9 ~ CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
Extrato de termo aditivO
. 10- MESA DIRETORA
11- LÍDERES E VICE-LÍDÉRES DE PARTIDOS
12- COMPOSIÇÃO DA!f COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 10a Sessão, em 18 de dezembro de 1992
sa Sessão Legislativa ExtraordiiiáJià, da 49" Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Bene1'ita e Nabor Júnior

ÀS 9 HORAS ACHAM-SE PRESENTES OS SRS; SE-

NADORES:

ciação coletiva e reger-se-á pelas normas estabelecidas nesta

_Lei.

-

AJionso Camargo - Almir Gabriel - Chagas Rodrigues
- Elcio Alvares - Gerson Camata - lrapuan Costa Júnior Levy Dias - Mauro Benevides - Nabor J!inior - Pedro Teixeira - Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 10 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sess"ão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1• Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

OFÍCIOS
Do Sr. 1.9 Secretário da Câmara dos Deputados, etlcami~
nhando à revtsão do Senado autógrafos das seguintes matérias:
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 1441, DE 1992
(N• 2.146/92, na Casa de origem)
Dispõe sobre a política nadonal de salários e d' '
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art .. lo;o A política nacional de salálios~ respeitado o
princípio da irredutibilidade, tem por fundamento a livre nego-

J'

As cláusulas dos acordos; convenções ou- cuntratos
coletivos de trabalho integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser reduzidos ou suprimidas por
posterior acordo, convenção ·ou contrato coletivo de trabalho.
§ 29 As condições de trabalho, bem como as cláusulas
salariais, inclusive ~s aumentos reais, ganhos de produtividade
do traQalho e pisos salariais proporcionaiS à extensão e à
complexidade do trabalho, serão fixados em contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho, laudo arbitral ou sentença
normativa, Observádas, dentre outros fatores, a produtividade
e a lucratividade d_o se_tor ou da empresa.
Art. 2' Fica mantido o Índice de Reajuste do Salário
Mínimo- IRSM, calculado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE, que reflete
a variação mensal do custo de vida para as famfiias com renda
até dois salários mmimos.
§ 1• Fica mantida a metodologia de cálculo do ffiSM,
de que trata a Portaria o• 478, de 16 de junho de 1992, do
extinto Ministério da Economia, Fazenda e_ Planejamento.
§ 29 Q1Jando, por motivo de força maior, não for possível ao ffiGE divulgar o IRSM até o último dia útil do mês,
o Ministério do Trabalho adotará índice substitutivo.
Art. 39 Para os fins desta Lei, define-se o Fator-de Atualização Salarial - F AS, como o resultado da multiplicação
dos seguintes índices unitários:
1- mdice da variação .acumulada do IRSM no quadrimestre imediatamente anterior ao mês de referência do FAS;
II -índice da variação mensal do IRSM no mês imediatamente anterior ao m~s de referência do FAS, dividido pela
média geométrica dos mdices das variações mensais do ffiSM
no quadrimestre mencionado no inciso anterior.
§ lq
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Parágrafo único. Para -fins deste artigo, o índice uÍlitário
·. é ·a soma da unidade (í ,'00) mais a variação perCentual do
índice considerado, dividida por 100 (cem).
· ,·-~ Art. A 9 Fica assegurado aos trabàlhadores reajuste qua~ drimestral da parcela salarial até seis- sa.'lários mínimos, pela
·
aplicação-do FAS.
§ 19

Os trabalhadores cujas-datãs-báse ocorrem nÇ>Ji me-

e,

ses de janeiro, maio e setembi'o integram o Grupo A nestes
meses, a partir de janeiro de 1993, inclusiVe, farão jus ao
reaj_uste previsto neste artigo.
_
' · § 29 Os trab-ãlha:dores cujas dataS~ base ocorrem nos me,. ses de fevereiro, junho -e outubro integram o -GrUpo B e,
nestes meses, a partir de fevereiro ~e 1993, inc_lusive, farão
'·"jus 3.6 reajusté .Prêvisto neste artigo. '·
·§ Jo? ·os ttahalhadores cõjas datas-base ocorrem nos meses de março, julho e_novembro integram o Grupo C e, ·nestes
· meses, a partir de março ·de 1993, inclusive, farão jus ao
reajuste previsto neste artigo.
_
§ 4"' Os ti"átiãíhadõres cujas datas-base ocorrem nos ttteses de abril, agosto e dezembro integram o Grupo De, neStes
meses, a partir de abril de-1993,_ inclusive, farão jUs aõ reajll$t!!
· ·-. ·
- -· previstó neste ãrtigó. ·
Art. 5"' São asse-guradas aos trabalhadores antecipações
.. salariais sobre a parcela até seis salários· mínrmos;- serem
.-fixadas pelo Ministério do Trabalho até o segUndo dia útif
de cada mês, em percentual não infe_rio{a-se_ssénta por cento
da variação acumulada- do lRSM nos doiS ffieses imediatamente anteriores à sua concessão.
§ 1~> A partir de j3neiro de 1993, inclusive, os_tr~~alha
dores dq. G;rupo C farão- jus às antecipações previstas neste
artigo nos meses de jane_iro, maio e setembro.
§ 29 A partir de fevereiro de 1993, inclusive, os traba' ··lhãdóreS -oo GrUPtJ D' fatão j uz às antecipaÇões previstas neste
· ! artiió11óS ineses de feveieiro, junho e (}p:{ubro.
·
§ 39 A partir de março de 1993, i'4dusive, os trabalhadores do Grupo A farão jus às antec_ipâÇões previstas rieSte
artigo nos meses de março, julho e novembro.
· . § '4' A partir de abril de 1993. inClusive, os -tr3balha·ctor-es,do Grupo·B farãO juz às antecíp~Çõ'es p-reViStàS'.itéSte
artigO nos meses de ·abril, agosto e dezembro.
_
§ 5~> As antecipações de que trata este artigo, bem como
aquelas concedidas até a data de publíéáção desta- Lei, com
base no art. 5'? da Lei n9 8.419, de 7 de maio de 1992, que
aihda ·n-ão tenham sido compensadas nos termos da referida
Lei, serão deduzidas por ocasião do rea}uste quadrimestral
·
previsto no artigo anterior.
Art. 69 Salário míniriiO é a contraprêstaçãOiníiihn'a devida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador,
por jOni3da normal de trabalho, capaz de satis(azer, ·em qualquer região do País, às sUas necessidades vitais básicas e às
de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde,
lazer, vestuário, higiene. transporte e pfevidéncia social.
§ 19 O saláriO niíniriio -diário corr~~f!C?ilderá__a um trinta
avos do salário -mínimo mensal, e o saláno míriiffio horário
a um dUzentos e vinte avos do salário mêrisal.
·
§ 2~> Para os trabalhadores que- tenham por disposição
&egal a jornada máxima diária de trabãlho iflferior a oito horas,
o salário mínimo será igUal ao definido no parágrafo anterior
multiplicado por oito e dividido pelo máximo legal.
Arr.- 79 A ·partir de }9 de janeiro-de 1993, o salário
mínimo será de Cr$1.250. 700,00 (hum milhão, duzentos e
c:inqüenta mil e setecentos cruzeiros) mensais, Cr$41.690,00
·- (quarenta e um mil seiscentos e noventa cruzeitos) diários

a

---
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e Cr$5.685,00TcTrico mílseTScentOs e' Oitenta e cínco Cru.zêir0s)
horários. _
_
§ 1~> A partir de 1_9 de maio 9_~_1993. incl~sixe~ o_salário
mínimo terá reajustes quadrimesúais pela aplicação do FAS.
.,
§ 29 --Serão assegurados ao salário mínimo reajustes bimestraiS, a tftulo de antecipação, nos meses de março,-julho
e novembro, em_·percentual i~ênti~o ao definido para os trabalhadores do Grupo A, conforme disposto no § 3? do art. 59
desta Lei, a serem compensados por ocasiáb dos reajustes
quadrimestrais pre~~~tos no parágrafo anterior.
§ 39 Por ocasião da aplicação dos reajustes _e antecipações de que trata este artigo, o valor do salátio_ mínimo
mensal será arredondado para a unidade de centena de cruzeiros-'iffiediatamente superior:
Art. 8' O art. 40 da Lei n' 8.1n, de 1' de março de
1991, passa a vtgorar com a seguinte redação:
"'Art. 40: O depósito recursal de que trata o art.
899 da Consolidação das Leis do Trabalho fica limitado
a Cr$20.~.000.00. (vinte milhões de cruzeiros), nos
_ cas:?s- de ~~~e_ryostç?o de_ recurso ordinário, e de
. Cr$40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros); em
se_!ratandode r~C:UrSO de revista, embargos infringentes
e r~cursos ~on;linários, sendo devido a cada novo
recurso ihterpósto no -decorrer do processo.
§ 1"' ~ E~ s~ tratan~o de condenação imposta em
ação resciSóna, o depó~J~o recursal terá, como limite
- máximo, qualquer que seja o recurso, o valor de
Cr$40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros).
§ 29 Aexigência de depósito aplica-se, igualmenw
"_te,_ aos embargos, à execução e a qualquer recurso
subseqüente do devedor.
§ 39 Q_valor do recurso ordinário, quando interposto em dissídio coletivo, será equivalente ao quádruplo do preyisto no ~caput deste artigo.
.
§ 49 .os V<tlores previstos neste artigo serão reaJus:tado~ .btmestralmente pela variação acumulada do
~PC âo IBGE dos dois meses_ imediatamente antenores."
__ Aq. 9~? A partir de maio de 1993. inclusive oS benefíciO-s de prestação continuada da Previdência so'aar te-fão
reajuste quadrimestral pela variação acumulada do IRSM
sempre nos meses de janeiro, m'alcfe setembrO: · ..
'
. § ~
Os_ benefícios com data de início posterior- a 31
de ~aneuo de 1993 terão seu primeirO reajuste calculado pela
vanação acumulada do IRSM entre o mês de início, inclusive
_'
e o mês imediatamente_ anterior ao do referido reajuste.
§ 2~> A partir da referência janeiro de 1993, o IRSM
substitui o INPC j>arã tod-os Os fins previstos nas Leis n""'
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991.
<:>

Art. 10. A partir de 1' de março de 1993, inclusive,
sefáo concedidas aos benefícios de prestação continuada da
Pre~dênc_i_a Social,_ nos meses de março, julho e novembro,
antecipações a serem cómpensadas _por ocasião do reajuste
de que trata o artigo anteriór.
--· '· ~~ As ~nt;çípações de que trata este artigo serão fixadas em portaria conjunta pelos Ministros de Estado da Fazenda, da Previdência Social, e da Secretaria de Plan,ejamento
não iri(erior a sessenta por cento da vaiiação acumulada do
IRSM no bimestre anterior.
§ 21' O percentual fixado nos termos do parág~fo anterior- aplica-se a todos os valores expressos em cruZeiros nas
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e

Leis n~ 8.212 e 8.213, ambas de 24-de julho de 1991, suas
modificações posteriores.
Art. 11. Esta Lei eiÍtra em vigor ·na- dãta de sua publicação.
Art. 12.- Revogam-se as disposições em contrário-, especialmente a Lei n\> 8.419, de 7 de maio de 1992, e o inciso
II do art. 41 da Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991, mantidos
os efeitos financeirOS quanto ao reajuste dos benefícios em
janeiro.
- -(À Comissão de AssuntOS Econ6mir..os.r
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 141, DE 1992

(N' 3.425192, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
AltA!ra a legislaçio do Imposto de RA!oda e dá oolras
provid~odas.

O Congresso Nacional decreta:

TÍTULO!
Do Imposto de Renda das Pessoas Juridicas

CAPÍTULO I
Do imposto sobre a renda mensal
Art. I' A partir do mês de janeiro de 1993, o imposto
sobre a renda e adicional das pessoas jurídicas, inclusive das
equiparadas, das sociedades civis em geral, das sociedades
cooperativas, em relação aos resultados obtidos em suas operações ou atividades estrànhas a sua finalidade, nos termos
da legislação em vigor, e, por opção, o das sociedades civis
de prestação de serviços relativos as profissões regulamentadas, será devido mensalmente, à medida em que os lucros
forem sendo auferidos.
Art. 29 A base de cálculo do imposto será o lUcro real,
presumido ou arbitrado, apurada mensalmente, convertida
em quantidade de Unidade Fiscal de Referência - UFIR
(Lei n' 8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 1') diária
pelo valor desta no último dia do período-base.
SEÇÃOI
Imposto sobre a renda mensal calculado
com base no lucro real
Art. 39 A pessoa jutídica, tributada com base no lucro
real, deverá apurar, mensalmente os seus resultados, com
observância da legislação comercial e fiscal.
§ 19 O impostO será Cãlculado mediante a aplicação da
alíquota de 25% sobre o lucro real mensal expresso em-quantidade de UFIR diária.
·· ·
·
§ 2' Do imposto apurado na forma do parágrafo ante·
rio r a pessoa jurídica pcided excluir o valor:
a) dos incentivos fiscais de dedução do imposto~ podendo
o valor excedente ser compensado nos meses subseqüentes,
observados os limites e prazos fixados na legislação específica;
b) dos incentiVos fiscais de redução e isenção do imposto 1
calculados com base no lucro da exploração apuradc:Ynrensalmente;
c) do imposto de renda retido na fonte e incidente sobre
receitas computadas na base de cálculo do imposto.
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l-39 -os c310reS de que tr'ata o parágrafo anteriOi serão
oonve_rtidos em quantidade de UFIR diária pelo valor desta
no últi:ffio dia do perfodo-base. _
,, ,_,,
§ 49 O valor do imposto- a pagar, em- cada mês, serii
recolhido até o último dia útil do mês subseqüimte ao 'qe
apuração, reconvertido para cruzeiro com base na expresséio
monetária da UFIR diáriã vigente no dia anterior ao do pagamento.
§ 59 • -Nos -casos em que O imPOStO de- renda retido rià:
fonte, de que trata o§ 29 , alínea c, deste artigo, seja- superior
ao devido, a diferença, corrigida monetariamente, poderá ser
compensada com o imposto mensal a pagar relativo aos meses
subseqúei:ttes.
-- § 6" Para os --efeitos fiscãíS, oS resultados apurados no
encerramento de cada período-base mensal serão corrigidos
monetariamente.
Art. 49 As pessoas jurídicas de que trata o art. 3", desta
lei, deverão apresentar, até o último dia útil do mês de abril
de cada ano, declaração anual demonstrando os resultadÓs
mensais aUferidos no ano-calendário anterior.
§ 19 O disposto nó~ caput deste artigo aplica-se às pessoas jurídicas que iniciarem suãs ativiàades no cUrso de ano-caltmdáriõ aõtei"toi< -- - · · --·· ··'
§ 29 As pessoas jurídicas que encerrem sUas atividadés
no curso do ano-calendário deverão apresentar declaração
de rendimentos até o último dia útil do mês subseqüente ao
do encerramento.
--~~- -~-~

~-

--~

SUBSEÇÃO I
Das pessoas jurídicas obrigadas à apuração
do lucro real
Art. 59 Sem prejuízo do pagamé:nto mensal dO im~to
sobre a renda, de que trata o art. _3 9 , desta lei, a_partir de
I' de janeiro de 1993, ficarão obrigada~ à apuração dó lucio
real as pessoas jurídicas:
_,
I - cuja recejta bruta total, acrescida das dema~ r_eceitas
e dos ganhos de capital, no ano-calendário anterior~ tiver ·
ultrapassado o limite correspondente a 9.600.000oUFIR, du
o proporcional ao número de meses do período quando inferior a doze meses;
II - constit~íPas sob a forma d~ sociedade por ações,
de capital aberto;
- III -cujas atividades sejam de bancos coqu::rciai~_bªn7
cos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas económicas, sociedades de crédito, financiamento e investimentO,
sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, dijtribuidoras de títulos e valores imobiliários, empresas de arre o~
damento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de previd~ncia
privada abertas;
IV -que se dediquem à compra e à venda, ao loteamerito, à incorporaçãO ou â conStrução de imóveis, e à exeCP~
ção ãe obras da construção ciVil;
V- que- tenDam sócio ou acioriistá residente o_u dóiníêiIiado no exterior;
VI- que sejam sociedades controladoras, contrpladas
e coligadas, na forma de legislação vigente;
- ·~
VII -constituídas sob qualquer forma societária, e qUe
de seu capital participem entidades da administraÇão pública,
direta ou indireta, federal, estadual ou municipal;
VIII- que sejam fiüais, sucursais, agências ou représeit·
tações, no País, de pessoas jurídicas com S:ede no exterior;
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IX- que forem incorporadas, fusionadas ou cindidas no
ano-calendário e:i::ii que ocorrerem as respectivas iriCórporações, fusões oU -cisões;
X- que gozem de incentivos f.isçais calculados com base
no lucro da exploração.

SUBSEÇÃOII
Das alterações na apuração do lucro real
Art. 6"' Para efeito de determinação da base de cálculo
do imposto sobre a renda previsto nesta lei. o lucro decorrente
de contratos de fomeçimento de bens e ~erviços para pessoas
jurídica_s de direito -público ou empresas sob seu controle,
empresas, públicas, sociedades de economia mista ou-sUbsidiárias, poderá ser reconhecido à medida _do recebimento da
receita.
Art. 79 As obrigações referentes_ a. tributos ou contribuições_ somente serão dedutíveis, para fins de apuração do
lucro real, quando pagas._
__ ~ ~
§ r OS valores das provisões, cOnstituídas com base
nas obrigações de que trata o caput deste artigo, registrados
como despesas indedutíveis, serão adicionados ao lucro líquido, para efeito de apuração do lucro real, e excluídos no
período-base em que a obrigação provisionada for efetivamente paga.
§ 29 Na determinação do lucro real, a pessoa jurídica
não poderá deduzir como custo ou despesa o imposto sobre
a renda de que for sujeitO passivo corria conlribuinte ou como
responsável em substituição ao contribuinte.
§ 39 A dedutibitidade, como custo ou despesa, de rendimentos pagos ou creditados a terceiros, _abrange o imposto
sobre os rendimentos que o contribuinte; como fonte pagadora, tiver o dever legal de reter e recolher, ainda qu~ o
contribuinte assuma o ônus do imposto.
§ 49 Os impostos pagos pela pessOãjurídica na aquisição
de bens do ativo, permanente poderão-; seu critério~ ser
registrados como custo de aquisição ou deduzidos c_omo despesas- operacionais, -Salvo os pagos na importação de bens que
se acrescerão ao custo de aquisição.
§ 59 Não são dedutíveis como custo ou despesas Operacionais as m!Jltas por infrações fiscais, s3lvo as de natureza
compensatória e as impoStas por infrações de que não resultem
falta ou insuficiência de pagamento de tributo.
Art. 89 serãO Consideradas como redução indevida do
lucro real, de conformidade com as disposições contidas no
art. 69 , § 59, alínea b, do Decreto-Lei n 9 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, as importâncias ~tã.bilizadas como custo
ou despesa, relativas a tributos ou contribuições, sua respectiva atualização monetária e as multãs, juros e outros encargos,
cuja exigibilidade esteja suspensa nos termos do art. 151 da

a

Lei n' 5.172, de 25 de outubro de 1966, haja ou não depósito
judicial em garantia.
Art. 99 O percentual admitido para a determinação do
valor da provisão para créditos de liquidação duvidosa, previsto no art. 61, § 2•, da Lei n' 4.506, de 30 de novembro

de 1964, passa a ser de até 1,5%.
Parágrafo único. O percentual a que Se -refere este artigo
será de até 0,5% panf as pessoas "JUrídicas referidas no art.
5'~', inciso III desta lei.

Art. 10. A partir de 1• de janeiro de 1993, a pessoa
ju,ridica estará sujeita a um adicional do imposto de renda

a alfquota de dez por cento sobre a parcela do lucro real
QU ~rbitrado

que ultrapassar:.
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I - 25.000_UFI~, para as pessoas jurídiCas que apurarem
a base de cálculo. mensalmente;
-- II -300.000 UFIR, para as pessoas jurídicas que apurarem o lucro real anualmente.
- - § 1~ A alíquota de adicional de que trata este artigo
será de quinze por cé_hto para os bancos comerciais, bancos
de investimento, bancos de desenvolvimento, caixas económicas, sociedades de crédito, finanCiamento e 'investimento,
sociedades de crédito imobiliário, soCiedadeS corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários e einpresas de arrendamento mercantil.
§ 29 O valor do adicional será recolhido integralmente.
não sendo permitidas quaisquer deduções.
§ 3~ O limite previsto no inciso II do caput deste artigo
será prQporci_onal ao m~m_ero d,e meses do ano-calendário,
no caso de período-base inferior a doze meses.
Art. 11. O valor dos impostos recolhidos na forma dos
-.arts. 29. 31 e 36, desta lei, mantidas as demais disposições
sobre a matéria, integrará o cálculo dos incentivos fiscais de
que trata o Decreto-Lei n9 1.376, de 12 de dezembro de 1974
(FINORIFINAM/FUNRES).
SUBSEÇÃO III
Dos Prejuízos Fiscais
Art. 12. Os prejuízos fisCais apurad~s a partir de 1~'
de janeiro de 1993 poderão ser compensados, corrigidos monetariamente, cóiri o lucro real apurado em até quatro anos--calendários, subseqüentes ao ano da apuração.

SEÇÃO II
Imposto sobre a renda mensal calculado
com base no lucro presumido
SUBSEÇÃOI
Disposições Gerais

Art. 13. Poderão optar pela tributação com base no
lucro presumido as pessoas jurídicas cuja receita bruta total,
.acrescida das demais receitas e ganhos de capital, tenha sido
igualou inferior a 9.600.()(K) UFIR no ano-calendário anterior.
§ 1' O limite será calculado tomando-se por base as
receitas mensais, divididas pelos valores da UFIR do último
dia, dos meses correspondentes.
§ 29 Sem prejuízo do recolhimento do imposto sobre
a renda mensal de que trata esta seção, a opção pela tributação
com base no lucro presumido será exercida e considerada
definitiva pela entrega da declaração prevista no art. 18, íncíSo
III desta Lei.
,
§ 3~> A pessoa jurídica que iniciar ativid3.de ou qUe ÍeSiiltar de qualquer das operações relacionadas no art. 5<:>, -inciso
IX de_sta Lei, que não esteja obrigada a tributação pelo lucro
real poderá optar pela tributação com base no lucro presumido, no respectivo·ano-calendário.
§ 4• A pessoa jurídica que não exercer a opção prevista
no § 2• deste artigo deverá apurar o lucro real em 31 de
dezembro de cada ano ou na data de encerramento de sua
atividade, com base na legislação em vigore com as alteraçóCs
<k:sta Lei, e deduzir do imposto apurado com base no lucro
re"al o imposto recolhido na forma desta seção.
·
§ 5• A diferença do imposto apurada na forma do parágrafo anterior será paga em cota única, até a data fixada
para a entrega da declaração, quando positiva; e, compensada~.
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com imposto devido nos meses subsecjüenteS ao fixado para
a entrega da declaração anual, ou restituída, se negativa.

Art. 16.
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O imposto será pago até o último dia útil do

mês subseqüente,ao,_de apuração·; reconvertido para cruzeiro

com base na expressão monetária da UFIR diária vigente
no dia anterior ao do pagamento . .- ;
SUBSEÇÃO!l
Da tributação com base no
SUBSEÇÃO III
lucro presumido
Da tributação mensal dos demais resultados
Art. 14. A base de cálculo do imposto será determinada
.-,~.::·e ganhos de capital
mediante a aplicação do percentual de 3,5% sobre a receita
bruta mensal auferida na atividade, expressa em cruzeiros.
Art. 17. Os. resultados positiv()s decorrentes de receitas
não compreendida's'na base de cálculo do art. 14, § 39 , desta
§ 1'? Nas seguintes atiVidades o percentual de que trata
Lei, inclusive os ganhos de capitaJ, serão tributados mensaleste artigo será de:
mente, a partir de -p de janeiro· d~ 1993~ à alíquota de 25%·.
a) três por cento sobre a .receita bruta mensal auferida
§ 19 Entre :os "tesultados a que ·alude o caput deste artina revenda de combustível;
go, não se incluem- Os- valores tributados na forma dos arts.
b) oito por cento sobre a receita bruta mensal auferida
sobre a prestação de serviços em geral, inclusive sobre os
29 e 36, .desta Lei, bem como as variações monetáriaS ativas
serviços de transporte, exceto o de cargas;
decorrentes das oeera·ções mencionadas nos referidos artigos.
c) vinte por cento sobre a receita bruta mensal auferida
§ 2'? . O ganho de capital, nas alienações de bens do ativo
com as atividades de:
permanente e das aplicações em ouro não tributadas na forma
c.l) prestação de serviços, cuja receita remunere essendo art. 29 desta lei, corresponderá â díferença positiva verificada, no mês, entre ·o valor da alienação e o.respectivo cuSto
cialmente o exercício pessOãl, por parte dos sócios, de profissões que dependam de habilitação profissional legalmente exi- de aquisição, cortigitlo monetariamente, até a data da operação;·
·--- gida; e
c.2) intermediação de negócios, da administração de imó§ 39 A base de cálculo do imposto de que trata este
veis, locação ou administração de bens móveis;
artigo será a soma dos resultados positivos e dos ganhos de
d) 3,5% sobre a receita bruta mensal auferida na presta- capital, convertid~fem quantidade de UFIR diária pelo valor
desta no último dia do perlodo:-base.
ção de serviços hospitalares.
§ 4'? O imposto será pago àté-o" últimO dia útil do mês
§ 2"' No caso de atividades diversificadas, será aplicado
subseqüente ao dé. apuração, ·reconvertido para cruzeiro com
o percentual correspondente a cada atividade.
base na expressão monetária da UFIR diária vigente no dia
§ 3'? Para os efeitos desta Lei, a receita bruta das vendas
e serviços compreende o produto da venda de bens nas opera- anterior ao do pagamento.
ções de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
"'' · · SUBSEÇÃO IV
resultado auferido nas operações de conta alheia.
§ 49 Na receita bruta não se incluem as vendas canceDas demais obrigações das pessoas jurídicas optantes
ladas, os descontos incondicionais concedidos e os impostos
pela tribUiaÇão com base no lucro presumido
não cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou
Art. 18. A pessoa jurídica que optar pela tributação
contratante, e do qual o vendedor dos bens ou prestador
com base no lucro presumido deverá adotar os seguintes procedos serviços seja mero depositário.
dimentos:
§ 5"? A base de cálculo será convertida em quantidade
I - escriturar os recebimentos .e pagamentos ocorridos
de UFIR diária pelo valor desta no último dia do mês a que
se referir.
·
-· em cada mês, em Livro-Caixa, exceto se mantiver escritUração
contábil nos termos da legislação comercial;
Art. 15. O imposto sobre a renda mensal será calculado
II- escriturar,- ao término do ano-calendário, o Livro
mediante a aplicação da alíquota de 25% sobre a base de Registro de Inventário de seus estoques, exigido pelo art.
cálculo expressa em quantidade de UFIR diária.
2<?, da Lei n., 154, de 25 de nOvembro de 1947;
§ 19 Do imposto apurado na forma do capo~ deste artigo
III- apresentar. até o último dia útil do mês de abril
a pessoa jurídica poderá excluir o valor dos incentivos fiscais do .iiuJ.:ca1e0dário Seguinte ou nO" Inês subseqüente ao de ende dedução do imposto, podendo o valor excedente ser com- cerramento da atividade, Declaração Simplificada de Rendipensado nos meses subseqüentes,- obserVadOS OS limites e pra~ mentos e Informações, em modelo próprio aprovado pela
zos fiXados na legislação específica:
Secretaria dã: Receita Federal;
§ 29 O impOSto sobre a renda na fonte, pago ou retido,
IV -manter em boa guarda e ordem, enquanto não desobre as receitas incluídas na base de cálculo de que trata corrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais açôes
o art. 14, desta Lei, será compensado com o valor do imposto que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração
obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os docudevido mensalmente e apurado nos termos deste artigo.
§ 3"' Para os efeitos do parágrafo anterior o imposto mentos e demais papéis que serviram· de base para apurar
pago ou retido, constante de documento hábil e os incentivos os valores indicados na Declaração Anual Simplificada de
de que trata o§ 1'?, deste artigo, serão convertidos em quanti- Rendimentos e Informações.
Art. 19. A pessoa jurídica que obtiver, no decorrer do_,
dade de UFIR diária pelo valor desta no último dia do mês
a que se referir o pagamento ou a retenção.
ano-calendário, receita excedente ao limite previsto no art.
§ 49 Nos casos em que o imposto sobre a renda pago
13 desta Lei, a partir do ano-calendário seguinte pagará o
ou retido na fonte seja superior ao devido, a diferença, corri- imposto sobre a renda com base no lucro real.
gida monetariamente, poderá ser compensada com o imposto
Parágrafo único. A pessoa jurídica que não- mantiverescrituração comercial ficará obrigada a realizar, no dia 1'? de
'.mensal dos me~s subseqüentes.
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janeiro do ano~calendário seguinte L 1~\'antan).epto patrimonial, a fim de elaborar balanço de abertura e íniciar escrituração contábil.
Art. 20. Os rendimentos, efetívamente pagos a sócios
ou titular de empresa individual e escritu!ados nos livros indicados no art. 18 inciso I -desta: Lei, que ultrapassarem o valor
do lucro presumido deduzido do imposto sobre a renda correspondente, serão tributados na fonte_ e na declaração anual
dos referidos beneficiários.
SEÇÃO III
Imposto sobre a renda mensal calculado
com base do lucro arbitrado

SUBSEÇÃOC
Disposições Gerais
Art. 21. A autoridade tributária arbitrará~ nos termos
da legislação em vígor e com as alteraçõ.es iniroduziclas por
esta lei, o lucro das pessoas jurídicas que servirá de base
de cálculo do imposto sobre a renda, à alíquota de 25% quando:
.
.
I - o contribuinte obrigado à tributação com base no
lucro real não mantiver escrituração na forma das leis çomerciaiS e fisCais, ou deix3f -de elaborar as demons_trações financeiras exigidas pela legislação fiSCal;
II --a escrituração mantida pelo contribuinte_ contiver
vícios, erros ou defidêilcias que a tome imprestável paia determinar o lucro real ou. ainda, revelar evidentes indícios de
fraude;
III -o contribuinte recUsar-se a aprese-ntar os-livros e
documentos da escrituração comeicial e fiscal à aUtoridade
tributária;
IV- o contribuinte optar indevidamente pela tributação
com base no lucro presumido ou deixar de atender ao estabelecido no art. 18 desta Lei.
§ 1<:> Compete au Ministro da Fazenda para efeito do
arbitramento de que trata o inciso IV, deste artigo, fixar a
percentagem incidente sobre a receita bruta, quando conhecida, a qual não será inferior a quinze por cento e levará
em conta a natureza da atividade económica da pessoa jurídica, que optante pelo lucro presumido, não atender ao estabelecido no art. 18, des_ta Lei.
_
§ 2<:> Excepcionalmente, nos _casos fortuitos ou- de- força
maior, como definido na lei civil e devidamente comprovados,
a pessoa jurídica poderá calcular o imposto sobre a renda
mensal com base no lucro arbitrado.
SUBSEÇÃO II
Da tributação com base no lucro arbitrado
Art. 22. Presume-se, para os efeitoS legais, rendimento
pago aos sócios ou acionistas das P:fSSOas jurídicas, na proporção da participaçãO no capital social. ou integralmente ao
titular da empresa individual, o lucro arbitrado deduzido do
imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social
-- -sobre o lucro.
Parágrafo único. O rendimento ieferido no caput -deste
artigo será tributado, exclusivamente na fonte, à alfquota de
25%, devendo o imposto ser recolhido- até o último dia útil
_ ,do mês seguinte ao do arbitramento.
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SEÇÃO IV

Imposto sobre a

~nda

mensal calculado por estimativa

SUBSEÇÃOI
Disposições Gerais

Art. 23. As pessoas jurídicas tributadas_ com base no
lucro real poderão optar pelo pagamento cJo impçsto mensal
·
- calculado por estimativa.
§ 1<:> A opção será formalizada, mediante o pagamento
espontâneo do impOsto relativo aõ mês de janeiro ou do mês
de início de atividade.
§ 2' A opção de que trata o caput deste artigo poderá
ser exercida em qualquer dos outros meses do ano-calendário,
uma única vez, vedada a prerrogativa prevista no art. 26,
desta Lei.
§ 3~ A pessoa jurídica que optar pelo disposto no caput,
deste artigo, poderá alterar sua opção e passar a recolher
o imposto com base no lucro real mensal, desde que cumpra
o disposto no artigo 3<:>, desta Lei.
§ 4~ O imposto recolhido por estimativa, exercida a opção prevista no § 3°, deste artigo, será deduzido do apurado
com base no lucro real dos meses correspondentes e os eventuais excessos serão compensados, corrigidos monetariamente, nos meses subseqüentes.
§ Sq Se o cálculo previsto no § 4<:> deste artigo, resultar ·
.saldo de imposto a pagar, este será recolhido, corrigido monetariamente, na forma da legislação aplicável.
SUBSEÇÃOII
Da Tributação por Estimativa
Art. 24. No cálculo do imposto mensal por estimativa
aplicar-se-ão as disposições pertinentes a apuração do lucro
presumido e dos demais resultados positivos e ganhos de capital, previstas nos arts. 13 e 17 desta Lei, observado o seguinte:
a) a receita decOrrente de fornecimento de bens e serviços
para pessoas jurídicas de direito púbHco ou empresa sob seu
controle, empresas públicas, sociedades de economia mista
ou subsidiárias, será incluída na base de cálculo no mês do
efetivo recebimento;
·
b) as pessoas jurídicas e equiparadas que explorem atiVidades imobiliárias, tais como loteamento de terrenos, incorporação imobiliária ou construção de prédios destinados à venda,
deverão considerar como receita bruta o montante efetivamente recebido, não gravado com cláusula de efeito suspensivo, relativo às unidades imobili_árias vendidas, inclusive_ as
receitas transferidas da conta de "Resuitado de Exercícios
Futuros~ (Leí ri' 6.404, de 15 de dezembro de 1976, art. 181)
e os custos recuperados de períodos anteriores;
c) no caso das pessoas jurídicas a que s~ refere o_ art.
5<:>, inciso III, deSta Lei, a base de cálculo do imposto será
determinada mediante a aplicação do percentual de seis por
cento sobre a receita bruta me-nsal;
d) as pessoas jurídicas obrigadas a tributação pelo lucro
real, beneficiárias dos incentivos fiscais de isenção e redução
calculados com base no lucro da exploração, deverão:
d.l) aplicar as disposições pertirientes à apuração âo lucro presumido, segregando as receitas brutas mensaiS de suas
diversas atividades;
d.2) considerar os incentivos de redução e isenção no
cálculo do imposto incidente sobre o lucro presumido das
-atividades incentivadas.
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admitida a dédução dos custos e despesas efetivamente íncOtti§ ls> O imPoSto de renda retido na fonte sobre receitas
computadas na determinação da base de cálculo poderá ser dos, necessários à rea1ização das operações:
§ 2• O ganho líquido será:
deduzido do imposto devido em cada mês (art. 15, § 29 , desta
a) no caso dos mercados à- vista, a diferença positiva
Lei).
§ 2"' A receita bruta mensal de que trata a alínea c deste
entre o valor da transmissão do _atívo e o seu custo de _aquisiçãõ,
artigo será definida na forma da legislação vigente em ato
corrigido monetariamente;
do Ministro da Fazenda.
b) no ·caso do mercado de opções, a diferença positiva
Art. 25. A pessoa jurídica que exercer a opção prevista aPurada na negod.ação desses ativos OU no- exerCício das op-no art. 23, desta Lei, deverá apurar o· lucro real em 31 de
ções de compra ou de venda;
dezembro de cada ano ou na data de encerramento de suas
c) no caso dos mercados a termo, a diferença positiva
atiVidades, com base na legislação em vigor e com as alterações
apurada entre o ~alor da venda à vista na data da liquidação
desta lei.
do contrato a termo e o preço neste estabelecido;
d) no caso dos mercados futuros, o resultado líquido po:st-..
§ 19 O imposto re-colhido por estimativa na forma do
art. 24, desta Lei, será deduzido, corrigido monetariamente, tívo dos ajustes diários apurados no período.
§ 39 O disposto neste artigo aplica-se também aos P""
do apurado na declaração anual, e a variação monetária ativa
nhos líquidos auferidos na alienação de ouro, ativo financeiro,
será computada na determinação do lucro real.
§ 2 9 Para efeito de correção monetária das demonstra- fora de bolsa, bem como aos ganhos auferidos na alienaç&o
ções fmanceiras, o resultado apurado no encerramento de - de ações no mercado de balcão.
§ 49 O resultado decorrente das operações de que trata
cada período-base anual será corrigido monetariamente.
§ 3~" A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindi- este artigo será apurado mensalmente, ressalvado o dispostO
no art. 28 da Lei n' 8.383, de 30 de dezembro de 1991, e
da deverá determinar o lucro real com base no balanço que
terá o seguinte tratamento:
- ·:
serviu para a realização das operações de incorporaçâo, fusão
ou cisão.
--- -- ----I - se positivo (ganho líquido), será tributado em sepãhtdo, devendo ser excluído do lucro líquido para efeito de detet§ 4• O lucro real apurado nos termos deste artigo será
minação do lucro real;
convertido em quantidade de UFIR pelo valor desta no último
I I - se negativo (perda líquida), será indedutível plita
dia do período de apuração.
efeito_de determinação do lucro real, admitida sua comJ'etlArt. 26. Se não estiVei obrigada à apuração do lucro
sação, corrigido monetariamente pela variação da UFIR diáreal nos termos do art. 5~' desta lei, a pessoa jU:íidica poderá,
ria, com os resultados positivos da mesma natureza em meses
no ato da entrega da declaração anual ou de encerramento,
subseqüentes.
-optar pela tributação com base no lucro presumido, atendidas
§ 59 O imposto de que trata este artigo será:
_
as disposiç6es previstas no art. 18 desta lei.
I - definitivo, não podendo ser compensado com o lniArt. 27. A pessoa jurídica tributada com base nu lucro.
posto sobre a renda apurado com base no lucro real, presureal e que tiver lucro diferido por permissão legal, cuja realizamido ou arbitrado;
ção estiver vinculada ao seu efetivo recebimento, deverá, se
Il-indedutível, na apuração do lucro real;
optar -pelo recolhimento do imposto mensal com base nas
III -convertido em quantidade de UFIR diária pelo.-...
regras previstas no art. 23, desta lei, adicionar à base de cálculo
lor desta no último dia do mês a que se referir;
do imposto mensal o lucro contido na parcela efetivamente ,
IV- pago até o último dia útil do mês subseq(ient~- ~ ,
recebida, ainda que exerça a opção de que trata o art. 26,
da apuração, reconvertido para cruzeiros pelo valor da UFIR
desta lei.
diária vigente nõ dia anterior ao do pagamento.
Art. 28. AS pessoas jurídicas que optarem pelo disposto
· § 6~' O custo de aquisição dos ativos objeto das opdilno art. 23, desta lei, deverão apurar o imposto na declaração
ções de que trata este artigo será corrigido monetariante'irtd
anual do lucro real e a diferença ve"rlficada entre o imposto
pela variação acumulada da UFIR diária, da data de aquis'"i'çtõ
devido na declaração e o imposto pago referente aos meses
até a data da venda, sendo que, no caso de várias aquisi-ç&s
do período-base anual será:
da mesma espécie de ativo, no mesmo dia, será considetmió
I - paga em quota única, até a data fixada para entrega
_ çomp_ custo de aquisição o valor médio pago.
j'
da declaração anual quando positiva;
§ 79 A partir de 1~' de janeiro de 1993, a variação nídlfeI I - compensada, corrigida monetariamente, com o imtál:ia do custo de aquisição dos ativos, a que se refere o §
posto mensal a ser pago nos meses subseqüentes ao fiXado
6'i' deste artigo~ será apropriada segundo o regime de compre-, i
para a entrega da declaração anual se negativa, assegurada
tência.
a alternativa de restituição do montante pago a maior corrigido
§ 89 Nos casos dos mercados de opções e a termo q
monetariamente.
disposto neste artigo aplica-se às operações iniciadas a ~1
de 1• de janeiro de 1993.
SEÇÃOV
§ 99 Excluem-se do disposto neste artigo, os ganh<fS' ,líImposto sobre a renda mensal calculado
quidos nas alienações de participações soeietárias permanerrres
sobre rendas variáveis
em sociedade.s coligadas e controladas e os resultantes. dff
Art. 29. Ficam sujeitas ao pagamento do imposto sobre
alienação de participã.ções societárias qUe pennaneceram rio
a renda, à alíquota de 25% as pessoas jurídicas, -inclusive
ativo da pessoa jurídica até o término do ano-calendário ~
isentas, que auferirem ganhoS líqUidos em operações realizaguinte ao de suas aquisições .
. das, a partir de 19 de janeiro de 1993, nas bolsas de valores,
§ 10. O tratamento fiscal previsto neste artigo nãc? ~
de mercadorias, de futuros e assemelhadas.
aplica no caso de alienação de ações adquiridas e mantidas
§ 19 Considera-se ganho líquido o resulta-do positivo auem custódia autorizada pela COmissão de Valores Mobiliârio-sferido nas operações ou contratos liquidados em cada mês,
- CVM, por período superior a trinta dias.
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recolher o saldo remanesce-nte do impostO atl-o déciinõ--dú.
CAPÍTULO II
subseqüente
à data do evento, não se lhes aplicando as reduDo imposto calculado sobre o lucro
ções de alíquotas mencionadas no art. 31 desta lei.
inflacionário acumulado
Art. 30. A pessoa jurídica deverá considerar realizado
TÍTULO II
mensalmente, no mínimO, 1/240, ou o valoT efetivamente reali~
Do Imposto de Renda Retido na Fonte
zado, nos termos da legislação em vigor, do lucro inflacionário
CAPÍTULO 1
acumulado
e do saldo cre.dor da diferençade correção mane.
Imposto sobre a renda calculado sobre
tána complementar IPC/BTNF (Lei n' 8.2()0, de 28 de junho
apUcações financeiras de renda ro:a
d e 1991 , an. 3') .
Art. 31. À opção da pessoa jurídica;· o lUcrO inflãcio_- ___ ·Art. 36. 0~ _re_ndimcntos auferidospelaspessoasjurídi~
náriõ- acumulado e- o saldo credor da diferença de correção
cas, inclusive i~enta... em 1•Plicações financeiras de renda fixa
monetária complementar IPC/BTNF (Ler ii~ 8.2QO.... de 2S. de
iniciadas a pa·.1.ir de 1"' . 1e; ·aneiro de_1993 serãJ mouLi:tU-,
junho de 1991, art. 3°) existente em 31 de dezembro de 1992,
exdusivament'! na fonte, nêl. "T'ma da legislaçãC" vigente, com
corrigidos monetariamente, poderão ser considerados realiza~ -as alterações t'ltroduzidas por c~ t~ lei.
§ l9 O ,·alor que servir de b~.·P- de cákulo do imposto
dos mensalmente e tributados, da seguinte forma:
I -1/120 à alíquota de vinte por cento~ ou
de que trata ette artigo será excluído ~') h cro líquido para
II -1/60 à alíquota de dezoito por·c·ento; ou -efeito de detern.inação do lucro real.
§ 29 O valn das aplicações d~ que trata e~:~ artigo deve
III -1/36 à alíquota de quinze por cento; ou
IV -1/12 à alíquota de dez por cento; ou
ser corrigido mt netariamente pela variação acu11..-dada da
•V- em cota única à ~líquota· de cinco· por cento.
UFIR diária da d<.~ ~a da aplicação até a data da cessão, rt..:gatc,
§ 1o O lucro inflacionário acumulado -realizado na fc.nrepactuação ou liquidação da operação.
ma deste artigo se tá conve"ttido em quantidade de UFI R diária
§ 39 A varias ão monetária ati va de que trata o parágrafo
anterior, comporá o lucro real mensal ou anua1. devendo ser
pelo valor desta no último dia do período~base.
§ 29 O imposto calculado, nos termos dcstf.! artíg0, ~·.. •á
apropriada pelo re1~me de competência.
§ . 49 O impm:to retido na fonte lançado como despesa
pago até o último dia útil do mês subseqüente .ao da realizaçã0.
reconvertido para cruzeiro, com base na eXpressão monetária
será indedutfvel na apuração do lucro real.
da UFIR diária vigente no dia anterior a"o~ âo pagamento.
§ 5~ O d_ispo~to neste artigo contempla as aplicações
§ 3o O imposto de que ti-ata este artigo· Será conSiderado
efetuadas nos fundos de investimento de que trdta o art. 25
corno de tributação exclusiva.
daLei n9 8.383, de 30 ~e dezembiO de 1991.
§ 4o A opção d~ __q':l~ trata_ o caput _deste artigo, que
§ 69 O disposto nesi.~ artigo se aplica às operações de
deverá ser feita até o dia 31 de dezembro.de 1994, será irretra~
renda fixa iniciadas e encerrada'i no mesmo dia (day..trade).
tável e manifestada através do pagamento do imposto sobre
§ 79 Fica mantida a tributação sobre as apücaçóes cm
o lucro inflacionário ãcutnulado, cumpridas as instruções bai~
Fundo de Aplicação Financeira - FAF (Lei no 8.383, de
xadas pela Secretaria da Receita Federal.
30 de dezembro de 1991, art. 21, § 4•), nos tenmos previstos
Art. 32. A ·paftii' -do-e-XerCfCiõ- financeiro
1995, a
na referida lei.
parcela de realização mensal do lucro inflacionálio acumulado
§ 89 O disposto neste artigo não se ap1ica aos ganhos
nas· operações de mútuo entre pessoas jurídicas controladoras,
a que se refere o art. 30 desta lei, será de-, no míríiino, 11120~
Art. 33. A pessoa jurídica optante pela tributação com
COntrOladas ou coligadas.
Art. 37. Não incidirá o imposto de renda na fonte de
base no lucro presumido, que possuir·saldo de lucro inflado~
nário acumulado anterior à opção deverá tributar mensal~
que trata õ- art. 36 desta lei, sobre os rendimentos auferidos
mente o correspondente a 1/240 deste saldo até 31 de dezem~
por instituição financeira, inclusive sociedades de seguro, prebro de 1994 e 1/120 a partir do exercício fin3.nceirõ-de "1995. --vidência e capitalização, sociedade corretora de títulos e valo~
Parágrafo único. Poderá a pessoa jurídica de que trata
tes mobiliários e sociedade distribuidora de títulos e valores
este artigo fazer a opção pela tributação prevista no art. 31
mobiliários;· ressalvadas as aplicações de que trata o art. 21
desta lei.
§ 49 da Lei n• 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
§ 19 Os rendimentos auferidos pelas entidades de que
Art. 34. A pessoa jurídica que optar pelo disposto no
art. 31 desta lei poderá quitar, com títulos da DíVida Pública
trata este artigo em aplicações financeiras de_ renda fixa deveMobiliária Federal, nos termos e co·ndiçõt?_~ 4efinidas pelo
rão compor o lucro real.
.
Poder Executivo, o imposto incidente sobre a parcela que
§ 29 Excluem-se do disposto neste artigo os rendimen~
exceder o valor de realização, mínima ou efetiva dO Ilicro
tos auferidos pelas associações de poupança e empréstimo,
inflacionário, conforme prevista pela legislação vigente.
em aplicações financeiras de renda fixa.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, o imposto
TÍTULO III
será calculado â alíquota de 25%.
·
Da Contribuição Social
Art. 35.~ . Nos casos de incorporação, fusão, cisão total
CAPÍTULO I
ou encerramento de ativídades, a pessoa jurídica incorporada,
Da
apuração
e
pagamento
da contribWção social
fusic:>nada, cindida ou extinta deverá considerar integralmente
Art. 38. . Aplicam-se à contribuição social sobre o lucro
reahzado o valor total do lucro inflacionáriO-acumulado, corri~
~(Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988) as mesmas normas
gido _monetariamente. Na cisão parcial, a reãlizaçã6~Será prode pagamento estabelecidas por esta lei para o imposto de
porciOnal à parcela do ativo. sujeito à correção monetária
que tiver sido vertida.
· ·
renda das pessoas j1,1rídicas, mantida a base de cálculo e _aüquotas previstas na legislação em vigor: Com ·as alterações introdu~
Parágrafo único. A pessoa jurídica, que· tiver realizado
zidas por esta lei.
o lucro inflacionário nos termos do caput deste artigo deverá
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Art. 44. A receita omitida óu a diferença verificada
§ 1' A base de cálculo da contribuição social para as
na determinaçã:9 (jqs resultados das pessoas jurídicas por quaiM
empresas que· êxetéerem a opção a-quetse 'refere -o- art. 23
desta lei será o valor correspondente a· dez por cento da receita
quer procediment"o _que implique redução indevida do lucro
bruta mensal, acrescido dos demais resultados e ganhos de
líquido será considerada automaticamente recebida pelos sócapital.
cios, aciOnistas'qU titular da_empresa individual e tributada
§ 2~ A base de cálculo da contribuiÇão -social será conexclusivainente·-na fonte à alíquota de 25%, sem prejuízo
da incidênciã. dO rlnposto sobre a renda da pessoa jurídica.
vertida em quantidade de UFIR diária pelo valor desta no
- · § 1~ O f3tb_'gefador do inipoSto de renda na fonte consiúltimo dia do período-base~
§ 3~>- A contrib~ição será paga até _0_-_ill.tiffio dla útil do
·dera-se ocorrid(JDó mês da omissão ou da redução indevida.
§ 29 O disposto neste artigo não se aplica a deduç6es
mês subseqüente_ ao de apuração, recçmvertida para cruzeiro
com base, ·na ~xpressão _nionetária tlà UFIR diári'! vigente · iitdevidas que, ~t ·sua natureza, não autorizem presu-nção
de Ú'3nsferêncii de recursos do patrimônio da pessoa jurídica
_
no dia anterior ao dO pagámento.
pai-a o- dos seus·sóêios.
- ,--.
- Art. 39. A base de cálculo da contribuição social sobre
o lucro, apurada 'no encerramento do ano-calendáriO, p"elas
TÍTULO V
empresas referidas no art. 3_8, § 1~" desta lei, será convertida
Do Imposto sobre a Renda das Pessoas Fisicas
em UFIR diáriit to'mando-se por base o valor desta no último
·
dia do período.
Art. 45. ~-'j)art;ir de l~>de janeíro de 1993, estarão sujeiM
§ 1~' A contribuição social, determinada e recolhida na
tas~ retenção ~?.;~posto sobre ja_renda na fonte, à alíquota
forma do art. 38. desta lei, será deduzida da contribuição apurade cmco por ~n~-l ~s importân_~~ pagas ou creditadas pelas
da no enéerramento-do ano-calendário.
pessoas jurídi~s ~.cooperativas· de trabalho, relativas a servi§ 2~ A diferença entre a contnbuição devida, ápui:-ada
ços _pessoais q~f_f)bt.s forem· prestados por associados destas
na forma deste artigo e a. iiJ:iP9rtância pa"ga· -nós ·re+mO:s i:Jo
ou "C'Qlo<;ados à: ~isposição. .· ·
.
art. 38; § }9, desta Ieii, sera:-- . ··
··
·
§ 1~ O ilfipósto retido será compensado pelas coopea) paga em quota única, até. a data fixada para entrega
rativas de traballjp=çom aquele que_ tiver que reter por ocasião
da declaração anual, quando positiva;
do pagamento ~~ rendimentos aq associado.
b) compensada, corrigida monetariamente, com a contri§ 2~' Para. oS fins deste artigo, as importâncias retidas
buição mensal a ser paga nos meses subseqüentes ao fixado
serão convertid;i:S em quantidade de UFIR diária com base
para entrega da declaração an.ual, se negativa, assegurada
no valor desta iiO 'dia do pagamen~o ou crédito.
a alternativa de restituição do montante pago a ·maiOr: ,
' · ~ "Art. 46. O-imposto sobre a renda incidente sobre os
rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será
TITuLO IV
ret~do na fonte J'el~ pessoa física ou juódica obrigada ao pagaDas Penalidades
Ill(::nto, no momento em que, por qualquer forma, o rendi~
CAPÍTULO!
mento·se torne disponível para o beneficiário.
Disposições Gerais
§ 19 Fica diSpensada a soma do~ rendimentos pagos DO
mês, para apli~ção da alíquota correspondente, nos casos
Art. 40. A falta ôu insuficiência de pagamento do imde:
·
posto e contribuição social sobre o lucro previstos nesta lei
implicará o lançamento, de ofício, dos referi_dos valo~«;S-com
I - juros ~ indenizações por lucros cessantes;
acréscimos e penalidades legais.
II -honorários advocatícios;
Art. 41. A falta ou insuficiência de recolhimento do
, . III - rem~neração -pela prestação de serviços de engeimposto sobre a renda mensal, no ano-calendário, implicará
nherro, médico,- contador, leiloeiro, perito, assistente técnico
o lançamento, de offcio,-obseivadoS os seguirités Procedimen'
avaliador, síndico, testamenteiro e liqüidante.
tos:
- § 29 Quando se tratar de rendimento sujeito a aplicação
I - para as pessoas jurídicas de que trata o art. 5• desta da tabela progressiva deverá ser utilizada a tabela vigente
.·Jei o imposto será exigido com base no lucro real ou arbitrado;
no mês do pagamento.
I I - para as demais pessoas jurídicas, o imposto será
Art. 47. No art. 6• da Lei n' 7.713, de 22 de dezembro
_exigido com base no lucro presumido ou arbitrado.
de 1988, dê-se ao inciso XIV nova redação e acrescente-se
Art. 42. A suspensão ou a redução indevida do recolhium novo inciso de número XXI, tudo nos seguintes termos:
mento do imposto decorrente do exercício da opção prevista
"ArL (i9
. no art. 23 desta lei sujeitará a pessoa jurídica ao seu recolhimento integral com os acréscimos legais.
Xf\7.::~;·p;~~~-~t~-d~·~;,~~~i~d~ri~·~-~-~;i~;;~
·-·.
CAPITuLO II
desde que motivadas por acidente em serviço, e os
Da Omissão de Reeeita
percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuPerculose ativa, alienação mental, esclerose-múltiArt. 43. Verificada omissão de recei1::a, a autoridade
pla, neopiasia.maliP,a, ceguei:r:a, hanseníase, paralisia
tributária lançará o imposto de renda, à alí_quota de :!!;% , 1
Irreversível e mcapacitante, cardiopatia grave, doença
de ofício, com os acréscimos e as penalidades de lei, conside~Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropa-,
rando como base de cálculo o valor da receita omitida.
tia grave, estados avançados da doença de Paget (og...
§ 1' O valor apurado nos tennos deste artigo constituirá
tefte deformante), contaminação por radiação, síndrobase de cálculo pafà lançamento, quando for o caso, das contrime da imUnodeficiência adquirida, com base em coo·
buições para a seguridade social.
clusão da medicina especializada, mesmo que a doença
§ 2' O valor da receita omitida não comporá a determitenba s)do contraída depois da aposentadoria ou renaçãorád ~~}t':'cro real e o imposto incidente· sobre aomissão
forma;
se
euw tvo.
•

_J

"

o

••<OOOOooooOooOooo~Oooooo••••••••••••OOOH~~ . . . . . , .

-l

10624 Sábado 19

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL(Seçãoll)

XXI- os ·valOres recebidos_ a título d~ p~nsão
quando o benefid~~o-desse rerídiinento fo({iOrtador
das doenças relacionadas no inci~~ ]<;IV deste _artigo,
exceto as decorre:ntes de molés~a -profiSsióilal, eç>m
base em conclusão da medicina especializada, mesmo
que a doença tenha sido contraíd~ _apóS -a concessão
da pensão~'-·
- --

Art. 48. Ficam isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos pelas pessoas físicas decorrentes de segurodesemprego, auxfli0-":a1~lic;!a_d_e, auxniq~_dO~J;~.Ça, auxílip;-f_u_neral e auxílio-acidente, quando pagos pela previdência oficial
da União, dos Estados, do Distrito Feder3.1 e dos Municípios.

Derembro de 1992

~ § 29 . O valor dos bens existentes no encerramento do p~rio~o poderá ser o custo médio ou o dos
bens adquiridos ou produzidos mais recentemente. Admitir-se-á a avaliação com base no preço de venda,
subtraída, à mariem de lucro, desde que a avaliação
---por este critériO não resulte em diferença. em relação
à avaliação procedida pelos critérios anteriroes."
Art. 56.- Fica· o Ministro da Fazenda autorizado a convocar para a segurida etapa do concurso público para o cargo
de Auditor Fiscal dO Tesouro Nacional, a que se refere o
Edital n918 de 16 de outubro de 1991, da Escola de Administração Faze'nctária, conform~ as__nec_~ssidades d~s serviços ~~
tributação, arrecadação e fiscahzaçao, os candtdatos habthtados de acordo com os critéríos mínúnos exigidos na 1~ etapa
e classificados além do qüingentésimo· selCcióiládo, dentro
do número de vagas do cargo na ref~rida carr~_ira. · _ _
§ 1"' A autorização de que trata este artigo estende-se
até 1ôde outubro de 1993.
.
____ .- - § 29 O praZo previsto no- parági-3.fo 3.nte_riof pOp.erá,
~ ã.~~~!io_d9 'Ministro dª_f.~ze~da, s~r. prorrog~do por período
-·não superior a um imo;
Art. 57. Esta Lei entra em vigor n.a·d~ta de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 19 de janeiro de 1993,
_revogando-se as_ disposições em contrário e especificamnte,
os:
I - art. 16 do Decreto-Lei n' 1.598, de 26 de dezembro
de 1977;
'· '' fi -art. 26 da Lei n' 7.799; âe 10 ôe julho de 1989;
·111-arts. 19 e 27, da Leí n' 8.218, de 29 de agosto
de-1991;
. .
.. .
.
...
IV- inciso I do art. 20, ;):rt. 24, art. 40, inciso III e
§§ 3' e 8' do art. 86, inciso III do caput e inciso II do §
1' do art. 87, art. 88 e parágrafo único do art. 94, da Lei
n' 8.383, de 30 de dezembro de 1991.

TÍTULO VI
Das Disposisções Finais e Transitórias
Art. 49. A pessoa jurídica estará obrigada a_apuração
do lucro real, no ano-calendário de 1993, se~ hó ano-calendário
de 1992, a soma da receita bruta anual, acrescida das demais
receitas e ganhos de capitã.l for igual Ou Superior a 9.600.000
UFIR.. . . .
..
. § }9 Para fins ·de apuração do limíte previsto neste- 3rtigo, as receitas serão convertidas, mês a !I_!.ês, em quantidade
de UFIR, pelo valor desta no último dia do mês em que
forem auferidas.
§ 2"' O limite deste artigo será reduzido proporcionalmente ao número de meses do período, nos cas.os de início
de atividade, no ano-calendário de 1992.
Art .. 50. Não será admítido pedido de reconsideração
de julgamento dos Conselhos de Contribuin~.
-~o- ~
o'__:_
Art. ,51. As pessoas jurídicas tributadas com_ base no
lucro real, no ano-calendário de 1992, poderão, excepcionalmente, no ano-calendário de 1993, efetuar o pagamento
du imposto-de renda mensal, da seguinte foima:
a) em abril de 1993, o imposto e adiCional dos meses
de janeiro e fevereiro;
·
MENSAGEM N' 826, DE 1992
b) em maio de 1993, o imposto e adicional dos me~es
_
de março e abril;
_
Senhores Membros do Congres~o ~ac10nal,
c) a partir de junho de 1993, o imposto e adicional refe~
_Nos te~os do art. 61 da Constltut~ão_ Federal, submeto
rente aos respectivos meses imediatamente anteriores.
_ -~-à elevada. dehbera_ção. de Vossas_Excele~~l3s, acompanhado
Art. 52. AspessoasjurídicasdequetrataaLein'7.256, de Exposição de Mot1vos do Senhor MI~!Stro de Estado~
de 27 de novembro de 1984 (microempresas), deveráo ·api'eFaz:_enda, o texto- do projeto de le1 q?e~ ~lt~~a a legtslaçao
sentar até _o último- dia útil do mês de abril do ano-calendário do rmposto de renda e dá outras provtdencJas .
seguinÍe, a Declaração Anual Simplificada de Rendimentos
Brasfiia, 8 de dezembro de 1992. -Itamar Franco.
e Informações, em modelo aprovado pela Secretaria da Re- EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 447, DE 3 DE DEZEMceita Federal.
BRO DE 1992, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO
Art. 53. :· o·Ministro da Fazenda
aútorizado baixar
. DA _FAZENDA
.
as instruções necessárias para a--·sinipHfíc3ç3.o da aPUra-ção
-Excelentíssiino Senhor. Vice-Presidente da República, no
do imposto sobre a renda das pessoas jurídiCas, be_m como
exefdCio- do cafgo de Presidente da República
alterar os limites previstos nos arts. 59 , I, e _13, desta lei.·
__
Tenho a honra de submeter à apreciação de V. EX!'~ com
Art. 54. O Ministro di Fazenda expedirá os atas neces- proposta de encaminhamento ao Congresso Nacional, a_ ane~a
sári.os para exigir que ãs pessoas jU:'lidicas sujeitaS à apuração minuta de projeto de lei, que introduz alterações na legi.slaçao
do lucro real apresentem declarações de rendimentos através
dQ Imposto sobre a Renda.
de meios magnétiCos-Ou de transmissão de dados, assim como
o presente projeto integra o conjunto de medidas, de
paradisáplinarocumprimentodasobrigaçõestributáriasprin- iniciativa do Poder Executivo, que tem por meta viabilizar
cioaís, mediante débito em conta corrente bancária.
o ajuste fiscal das contas públicas - indispensável para a
· Art. 55. O art: 14, -§ 2• do Decreto-Lei n• 1.589, de execução orçamentária do ano de 1993.
.
26 de dezembro de 1977, alterado pelo art. 2• da Lei n• 7.959,
A partir da identificação das causas que têm degradado,
de 21 de dezembro de 1989, passa a vigorar com a seguinte nos últimos anos, a arrecadação do IJDposto de Renda das
redação:
~
· -·
- --PeSSoas Jurídicas _:_ IRPJ -definidas como inflação, estag"Art~ 14. . •..........-.-..
~L~··---~···~· _.nação económica, engenharia contábil, sonegação e legislação
····••n·-·-··-··-····-···-·-·····~··u········-····-~················
imprópria- concebeu--se um projeto, c~jos objetivos princi-.

fica
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pais são os de restabelecer e ampliilr base tributável e o sim, por exemplo, o levantamento mensal do balanço para
a apuração do lucro real (atualmente obrigatória ein razão
de recuperar e incrementar a arrecadação.
Nos exercícios de 1984 a 1988 a iirrecadiiçãodesse iniposto daLei n' 8.383, de 30-12-91). O contribuinte contínua obriera de 7 bilhões de dólares ao ano. Já no período de 1989 gado ao recolhimento mensal do imposto, mas p-oderá fazê-lo
a 1992 esta receita tinha se reduzido para 4 bilhões de dólares com base num_h.J.cro estimado (art. 23) o qual será calculado
anuais, o que mostra as influências Iieg:itivas exerCidas pelas ·-de forma assemêlhad.a ao lucro presumido.
Todas essas providências universalizam o imposto, princievasões e elisões na arrecadação do tributo. POr outro lado,
não se deve esquecer dos efeitos da Leí n' 8.200!91 que além palmente porqu~ são aplicáveis a todos contribuintes em situade já ter reduzido a arrecadação do~ IRPJ em 1992, provoéirrá ção idêntica.
nos próximos 4 anos uma perda considerável de receita.
Saliente-se, ainda, o tratamento dado ao lucro inflacioTornou-se imprescindível perseguir objeiiVOs púmanen- . nário acumulado (art. 31), hoje no valor superior a U$ 120
tes de política tributária, cujos prii1Clpi6s básicoS, neSte proje- bilhões, para c~j~ _realização antecipada é proposta redução
to, foram integralmente observados.
- -proporcional de alíquota de 20% (vinte por cento) a 10%
Justiça fisc31, redução da carga tributária, Comodidade
(dez por cento), bem como o direito de extinguir a obrigação
contributiva, simplificação tributária ihtensíVa universali- ~través de Títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal (art.
zação do imposto foram os prfucípios qUe notteãfaffi -o p!ojeto, 34).
para alcançar o fim colimado.
· ·Sobre a falada redução da base de cálculo do imposto
Assim- é qu-e, no eXei"Çício- dã justiça fiscal, as pessoas
em razão dos incentivos fiscais, o projeto, reexaminando o
jurídicas receberam tratamento tributário, no que PossíVel,
incontável número de benefícios e liberalidades existentes na
assemelhado àquele atribuído às pessoas físicas-: apuração
legislação
vigente do IRPJ, concedidos, na maioria das vezes
mensal do imposto (art. 29); tributação exclusivamente na
por pressões de grupos econômioos e sem conhecimento préviO
fonte sobre os ganhos em aplicações financeiraS de renda fíxa
(art. 36); e·, tributação em separado sobre os ganhos em aplica- , de_seus reflexos na economia como um todo, propõe alterações
de alguns deles, quais sejam:
ções de renda variável (art. 29) constituem exemplOs mode- as contribuições a instituições de previdência privada
lares de isonomia tributária.
de empregados, somente serão dedutíveis ãté O limite da conBusca-se dar tratamento diferenciado para o lucro que
tribuição feita pelos mesmos (art. 6');
é operacional, e, para tanto, segmenta-se o ganho meramente
- os tributos e contribuições somente poderão ser deduespeculativo, oriundo, na maior parte das vez-eS,_ do manejo
dos recursos de caixa. ConSiderãitdO-se qUe iii&Olia das -zidos como despesas operacional se pagos no prazo original
do vencimento (art. 79 ), assim como os acréscimos legais e
grandes empresas paga o imposto à alíquota real de .38%,
os tributos e contribuições_ cuja exibilidade esteja suspensa
devido ao adicional previsto, hoje, na legislação, a nova siStepor decisão judicial (art. 8');
mática de tributação não trará ónus tributários adicionais às
- a provisão_ para créditos em liqÕidaçáo duvidosa fica
pessoas jurídicas por importar, na maioi parte dOs caSos, uma
limitada a 1,5% dos créditos das empresas, exceto as do setor
tributação à alíquota média de 25%-, exclusivamenté na fonte,
financeiro, onde_o percentual estipulado é de 0,5%, uma vez
sobre o ganho líquido. Oimpos:to-ãssim recOlhido ôbViamente
que os levantamentos de dados estatísticos têm demonstrado
não será compensável com o_ devido na declaração.
As pessoas· jurídicas que apurem os seus resultados atra- que os percentuais de 3% e 1%, respectivamente hoje utilizavés do lucro ·real, mantidos os adicionais previstos na legisla- dos, são sempre superiores a inadimplência dos créditos a
receber (art. 9');
ção, serão tributadas poru.-m-aalíquota de 25% (vínte e cinco
-quanto aos prejuízos fiscais, o projeto prOpõe-sua compor cento) (art. 39 -como ocorre com as pC::ssóas físicas
-reduzindo-se-lhes, assim, a carga tributária real em cerca pensação limitada a três auos-calendário (art. 12) a partir
c~
~
- ~~ ~~
de 18% (dezoito por cento). Com essa providência e através de 1993.
Por fim o projeto propõe instituição- de penalidade pelo
de uma tributação mais justa, espera-se desestimular a sonedescumprimento de obrigações acessórias (art: -40 a 42), corgação fiscal.
A simplificação intensiva do processo de apuração do rige pequenas distorções na legislação do IRPJ, bem como
imposto proporcionará uma importante reduÇão das obri&a- harmoniza a legislação do imposto sobre a renda das pessoas
físicas, ao que se refere a prestação de serviços realizada por
ções acessórias do contribuinte. Isto porque, optando pelo
cooperativa de trabalho ( art. 45), antecipando o pagamento
lucro presumido, cerca de 500.000 _empresas poderão manter
escrituração restrita a um Hvro caiXa e uin.. liVrõde inVentáriO do imposto na fonte, em uma etapa, possibilitando o respectivo controle.__ , - - ____
(~. !ª)~_Pci_r OUtro- iã:do, a oPção por esse tipo de tributaçãO
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excerepr~senta um benefício significativo, na riiedida
que as
alíquotas determinantes da base de cálculo foram definidas lência os meus protestos do mais elevado respeito. -Gustavo
Krause, Ministro- de Estado da Fazenda.
em tazão da ativídade económica do contribuinte _(art. 14).
,Para induzir um maior número de empresas a optarem
(À Comissão de Assuntos Económicos.)
pela sistemática do lucro prdsumido, além da tributação sobre
a distribuição automática db lucro que está sencio revogada
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O Expe(art. 20), o projeto propõe o aumento do liriilte- dá receita
diente lido vai à publicação.
bruta anual de 3.600.000 UFIR para 9.600.000 UFIR- de
A Presidência esclarece aos Srs. Senadores que se trata
cerca de Cr$21 bilhões para aproximadamente Cr$58 bilhões
- (ait. 59). Isto significa que a apuração compulsória do lucro de matéria da maior importância. É a política nacional de
salários, que foi aprovada ontem, na Câmara dos Deputados,
real fica praticamente restrita as grandes empresas.
e o Senado, por imposição constitucional, terá que se maniNessa mesma direção-, verifica-se que várias condutas do
festar sobre essa oroposição.
contribuinte, hoje obrigatórias, foram tomadas opcionais. As-
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Esclareço q~e PratiCamente 20 Srs._ Senadores acompaTemos, aqui, ressaltado, em conSOnânCia com o pensanharam de perto a votação dessa matéria e. todas as discussões _ _menta de Paulo Nogueira Batista Júnior, que seria precipitado
que se processaram na Cânia·ra dos Deputados, a fim de que, ___ te~o~ que ap~ovar ~-~ a~o~do da dívida externa que acabará
chegando a esta Casa, pl:'ãticaniente tô.ciãs' as :Sancadãs já _ resul~~ndo ~m conse~üê_ncias para o pagamento. do serviço
tivessem Opinião a reSpeitO 4o projeto. ,~.: . :
----~ d1vt~ externa_ brasiLeira. sem antes aprovarmos a reforma
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _ A Presi- tributána ou sabermos qualquer proposta de ajuste tributário
dência recebeu, do Presidente do Banco Cenfia[-âo- Brasil, que Con~esso Naci~nal está por apreciar. Será mais respon~
o Ofício n9 ST86, de 1992 (n"' 2.569/92, na origem), solicit3.iido,
sável aprect_armos a proposta de ajuste fiscal, pois agora sabe~
nos termos da Resolução no;o 36, de 1992, do SenadO Federal,
mos, em VIrtude da modificação do Ministro da Fazenda
que poderá até ser alterado, antes de apreciarmos a propost~
autorização para que o Governo do Estado do Mato ChOsso
do Sul possa contratar operação de crédito, para os fins que
de acordo com os credores internacionais do País.
especifica.
.
Mas, justamente para que se saiba meniOr qual o pensa~
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco~
m~nto do Sr. ~auJo Nogueira Batista Júnior passarei a ler
~se trabalho, amda na sua versão preliminar, datado de nonômicos.
.vembro. de 1992, apenas alguns de seus trechos principais
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concedo
s~.bre cnse monetána, reforma fiscal e dolariz~ção da econoa palavra ao nobre Senador Eduardo Supli~y__.
nua.
. Trata-se de um estudo deste PrOfessor da Fundação GetúO SR. EDUARDO SUPLICY (PT ___: SP. Pronuncia o
seguinte discurso. sem ~evisãç do orador.)- Sr. P_tesidente, li~ Vargas e da Escola de Administração de Enipresas de
Srs. Senadores, a imprensa dá conta, hoje, de que a crise, SaQ Paulo , do IESP e da FUND AP que diz:
A economia brasileira vem sofrendo, desde o início
_resultante da demissão- do _ex-Ministro da Fazenda Gustavo
da d~cada _de 80, um processo inflacionário que, pela
Krause, fez com que o BanCo Central do BraSil viesse' a despensua mtenstdade e duração, não tem precedentes na
der um bilhão de dólares para impedir uma disparada do
histó~a do País e encontra p-ouc::os pãtalelos na história
dólar nessa úlima quinta-feira.
- mu?dtal. Crises monetárias de magnitude igual ou suO ex-MiniStro_avfsou o PreSidf:nte do Banco Cen- penor, só apareceram como resultado da 1• e 2~ Guerras
trai, Gustavo Loyola, da sua inteQç_ão de renunciar,
~undiais ou, mais recentemente' em algUrls Países atinna quarta-feira à noite, anteS mesmo de entiegar a
gidos pela crise da dívida externa latino-americana dos
carta de afastamento ao Presidente em exercício, Ita~
- 80 ou pela traumática transição para a ·economia de
mar Franco.__ Apesar dos preparativos - diz o jornal
mercado no Leste Europeu.
O Estado de S. Paulo - o Banco Central teve que
A premência da questão inflacionária no Brasil
se desdobrar para enfrentar a crise. Loyola esteve no
contrasta de forma notável com a PQbreza das discusPalácio do Planalto para mostrar a Itamar o custo da
sões sobre ~e~tabilização. Em 1991/92, o debate brasisaída do Ministro.
leiro e, o que é mais grave, a política de combate à
infl.aç~o se caracterizaram_ quase sempre pela repetição
É possível. que algum d.os analistas queir~~. agora, aponw
rot1ne1ra de fórmulas estereotipadas e pela incapaciw
tar responsáveis por essa cnse. O que eu gostana de ressaltar.
da_?e de perceber a verdadeira natureza do problema.
em virtude da decisão tão importante que vamos ter na próxi~ao s_e_ reconhece na devida medida que o tipo de
ma terça-feira, é quê é preciso, agora, refletirmos muito bem
mstabthdade monetária experimentada pela economia
no sentido_de que possa o Presidente Itamar Franco, especialbrasil~ira nos últimos anos, constitui uma doença grave
mente a partir da decisão do Senado Federal sobre o processo
e relativamente rara, que não é passível de tratamento
de impeacbment do Presidente Fernando Collor ter uma defico-~ 95 métodos nülis corriqueiros de combate à intlanição clara sobre o pritÍciPal responsável velas Pastas da Ecoção.
n?mia e Fazenda e que. ao mesmo tempo, seja uma pessoa
diSposta a enfrentar os ·vários problemas da economia brasiEsse vazio de idéias e iniciativas talvez possa ser
leira e também capaz de compatibilizar os objetivos de comatribuído,
em parte, à circunstância de que uma crise
bate à inflação, de crescimento ,.económico· e erradicação da
monetária aguda diverge qualitativamente das inflações
pobreza.
mais modeiadas_ observadas nos países desenvolvidos,
Nesses últimos dias, Sr. Presidente, Srs. Senadores, foram
e mesmo dos processos inflacionários ctônícos, vivencolocadas diversas idéias do que poderia ocorrer na substiciados pelo Brasil e outros países latino-americanos,
tuição eventual do Ministro da Fazenda. ColocOU-se ·na imantes da década de 80. Como os modelos explicatiVos
prensa proposições ora do economista Dércio Garcia MUnhoz
e as terapias antiinflacionárias dominantes foram consque foi consultado pelo Presidente Itamar Franco_, ora d~
tituídos, de uma forma geral, com referência à expe~utros economistas que estiveram dialogando coni o Presiriência das economias desenvolvidas nas últimas décadente da República em exercício.
das, o analista se vê muitas vezes- desprovido do instruAté mesmo ao ecOnomista Paulo Nogueira Batista Júnior,
mental necessário para entender processos inflacioriáque acompanhou em audiência junto ao Presidente Itamar
rios como o brasileiro e discutir alternativas que permiFranco.z. foram atribuídas idéias pelas quais ele -não é respontam debelar a instabilidade monetária.
sáv~l. h fato, como alguns dos Srs. Senadores tiveram a oporUma das formas de superar essa dificuldade é o
tumdade de conversar pessoalmente~ que o economista Paulo
recurso à análise da experiência histórica e ao exame
Nogueira Batista Júnior tem prestado assessoria a alguns dos
de casos específicos de economias assoladas por proSrs. Senadores, inclusive a mim~ recom-endando muito cuidado
cessos
hiperínflacionárioS. Essa é a perspectiVa adotada
na hora de apreciarmos o acordo da dívida externa, o qual
neste ensaio-, cujo propóSi~o _é contribuir para o _?e bate
está na pauta da Ordem do Dia de hoje.
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sobre políticas de-estâ.bilizaçâo em condições ~e_ alta
inflação, levando em conta não só a experiência brasileira dos últimos dez anos, como, também, as hipcrinflações e "hiperestabilizações" experimentadas por alguns outros países. Parece particularmente relevante
refletir Sobre as crises monetárias européias dos anos
20 e sobre a experiência recente da Argentina que.
como se--procurará mostrar_ ao longo _deste trabalho,
podem encerrar informações valiosas pãra a discussão
do caso brasileiro.
O trab3lho es.tá organizado da seguinte forma. A
próxiiria se"ção comenta brevemente certas peculiaridades das situações de-alta inflação, salientando a inviabilidade de se seguir a seqüência de medidas recomen-
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apenas a?~ar a eclo_sãç de. uma hiperinflação aberta
ou reprimi-la por meio-de medidas de caráter recessivo.
A paralisia da política económica se devia, em
parte, à decadência d9 Governo Collor que perdera
a autoridade necessária pa:ra conduzir, a bom termo,
um programa de estabilização e retomada do desenvolvimento. Concentrar-se, porém, neste ·aspecto da situação bra~ileira pode levar a perder de vista a essência
do problema que reside numa profunda crise de confiança no poder público.
N~s13e particular, o caso brasileiro não é diferente
dos demais casos de hiperinflação. Um traço comum
a essas experiências ê a quebra da confiança da moeda,
garantida pelo Estado nacional e a conseqüente tendên. cia à des~gregação do sistema monetário e financeiro
do País._ Alcançados esses estágios, os processos de
estabilização adquirem características necessariamente
distintas- daquelas que se observam em situações inflacionárias mais moderadas.
A crise'monetária aguaa representa uma espécie
de situação ·limite em que a estabilização não pode
mais ser rea!,izada apenas no â!llbito .das i_nstitujçóes
m~metárias e fiscais vigent~s. Em situações de colapso
da confiança na moeda, torna-se extremamente difícil
apoiar a estabilização na itlicia:tiva eXdusiva do Estado
nacional, posto que é justamente a crise de confiança
no Poder Público que impede a recuperação do padrão
monetário. l '

dadas para·as situações de desequilíbrio menos in_tenso.
A seção seguinte critica aspectos da política económica
adotada no Brasil em 1991/92 e enunciar algumas das
condições gerais que devem ser respeitadas para que
se possa iniciar· uma estabilização durado_ura ~o cruzeiro.
A seção 4 argumenta que a estabilização monetária
pode exigir, em determinadas circuntàncias, a regressão temporária a um sistema monetári-O do tipo mais
primitivo; isto é, o abandono, por algum tempo, da
moeda fíduciária pura, baseada, exclusivamente, na
autorização e sanção do Estado nacional;
A seção 5 discute a política antiinflacionária em curso na Argentina desde abril de 91, destacando seus
pontos fortes e alguns de seus problemas inerentes;
Estamos jUstamente vivendo -u·m período de crise de con-.
o programa argentino é caracterizado por uma regresfiança no Podei- Público, haja vista a no_tíci3,__ h0jC eStampada
são ao modelo monetário semelhante ao antigo padrãona imprensa e que comentei aqui log"o ao início" do meu pronun~
ouro, com o dólar ocupando o lugar·da relíquia bárbar~.
ciamento.
A seção 6 examina as implicações da acentuada valonO que caracteriza as "hiperestabilizações" não é
zação externa da moeda argentina e algumas caracteapenas üma mudança no regime monetário fiscal, como
rísticas dos ciclos económicos típicos das estabilizações
sustt:ntain interpretações inspirad~s no paradig~a_ da
com âncora cambial; examina, também_, as dificuldades
macroeconomia de expectatiVas racionais, mas sim a
que se antepõem à aplicação do programa argentino
busca de pontos de apoio que transcendem a órbita
no Brasil;
de atuação do Estado nacional e dos instrumentos conFinalmente, discutir variantes do e_squema argenvencion-ais- de política económica. Isso signifiCa, em
tino que seriam, supOstamente, mãiS compatíveis com
outros tetmos. que esse tipo de estabilização não pode
as particularidades da situação brasileira e concluir que
depender apenas de um choque de credibilidade a la
nenhuma maxidesvalorização-prévía da taxa de_ câmbio,
Thomas Sargent, produzido por muda:nças drásticas no _
nem a criação de moeda paralela dolarizada, represenâmbito monetário fiSCal.
tariam avanços na solução do problema da estabilização
Tampouco pode ser repetida a seqüência riormal
do cruzeiro.
de medidas recomendada para situações de desequiA Crise Monetária Como Situação Limite
hbrio menos intenso, como atesta a experiência históDisse, certa vez, Lloyd George:
, _ --rica. Nessas condições, cessa a possibilidade de tomar
"Tentar eqUilibrar O orçamento do Estado em
a Reforma Fiscal como ponto de partida de processo
meio à instabilidade monetária é tão impossfvel quanto
de reconstrução financeira. Era isso que levava o prijogar bilhar a bordo de navio em mar tempestuoso."
meiro-ministro inglês Lloyd Jorge a comparar o ajuste
O fracasso das mais variadas tentativas de combate
fiscal na Alemanha, do iníciO dos anos 20, à tentativa
de .. jogar bilhar a bordo de um navio em toar tempesà inflação brasileira, nos últimos 10 anos, acabou gerando um desânimo e Um ceticismo generalizados que inituoso."
bem a discussão do problema e das medidas necessárias
Esse aspecto da questão não escapava aos principara resolvê-lo. A violência crescente de choques anpais econOmistas do período de entreguerras, marcado
tiinflacionários, promulgados por meios de decretospelos imensos desequilíbrios decorrentes da Primeira
leis ou medidas provisórias, prática que alcançou o
Guerra Mundial e daS reparações impostas aos venciparoxismo na reforma m(:metáriá-de 1990, gerou uma
dos. Keynes, por exemplo, referindo-se também à hipecompreensível repulsa a novos experimentos na área
rinflação alemã, em fins de 1922~ afirmava que a estabimonetária; mas acabou levando, também, à paralisia
lização do marco teria que preceder o equilíbrio fiscal,
da política económica que se limitou, durante a ge.stão
antecipando coiTetamente a seqüência que viria de fato
M(,lrcmo. a síinular o oomb~t'-' ~ i!'!fl~('§.O_ ('f)I'!S.~Q:l!lndo
a ser observada no pr')(" ---.::o de estabilizaçãO iniciado
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um ano mais tarde._ "Se o governo alemãQ esperar até
que o orçamento esteja equilibrado" -observava KeyR
nes,- "terá de esperar para sempre, a menos que
no meio tempo tenha tentado iniciar a estabilizaçãp."
Joseph Schumpeter defendeu ponto de vista idêntico ao relembrar a hiperinflação ocorrida em seu país
de origem, no mesmo período. Segundo ele, um dos
princípioS centrais- da estabilização austríaca de 1922
e 1923 fora a decisão de não postergar a estabilização
até que o orçamento pudesse ser equilibrado. Mas,
·.ao contrário, começá-la logo e contar com o fato de
que ela se encarregaria de revelar novamente a verdadeira proporção das _coisas. Em outras palavras, a própria estabilização facilitara o ajustaMento fiscal; entre
outros motivos, porque devolvera a visibilidade e transparéncia ao processo orçamentário e de cobrança dos
impostos.
No quadro atual da economia brasileira, começar
o processo- de estabilização por uma ampla reforma
·fiscal, como pretendia o Governo Collor, teria sido
inViável mesmo que a intensifiéação da crise" política
não tivesse estreitado dramaticamente o rah de mano. brado ExecutivO e inviabilizado por completo projetes
de reforma que implicavam dezenas de emendas à
Constituição.
É vei-dade que a consolidação de um processo de
estabilização depende, essencialmente, da possibilidade de garantir de forma duradoura o firiandáinento
não inflacionário de gastos públícOS. É verdade também
qué a estrutura fiscal brasileira demanda uma profunda
reorganização.
Ilude-se, porém, quP.m imagina poder executar
uma reforma das estruturas tributária e fiscal em meio
à incerteza, associada a uma inflação de 20% a 25% ao mês. Ilude-se também quem supõe ser possível extrair mais tributos de uma economia abalada por vários
anos de estagnação ou recessão. A insistência do Governo Collor em trilhar caminhos que seriam apropriados para situações maiS próximas à normalidade
só fez retardar a estabilização do cruzeiro e a recuperação da economia brasileira.
Disse, certã. vez, John Maynard Keynes do trabalho: "Spending and saving: a Discussjon between Sir
Josiah Stamp and John Maynard Keynes, The ListeDer", 11.01.33:

·•Nunca se conseguirá equilibrar o orçamento por
meio de medidas que reduzem a renda nacional."
Ora, virou ártigo de fé-a teSe de que~- sem ajuSte
fiscal, não haverá controle da inflação, nem retornada
do crescimento. Essa convicçãO tem sUa r:lzão de ser:
não há como garantir uma estabilizaçãO sustentável,
que constitui condição prévia indispensável à retomada
do desenvolvimento, sem corrigir Os desequilíbrios financeiros do setor público de forma duradoura.
Por outro lado, a experiência recCDte do Brasil
e de outros países já poderia ter ensinado que o ajuste
fiscal também pressupõe a estabilização da moeda e
a reativação da economia.
Não apenas e nem principalmente por causa da
corrosão inflacionária das receitas públicas, o chamado
efeito Oliveira-Tanzi, um:a vez-que esse pode ser, eni-
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grande medida, neutralizado por esquemas de indexação diária dos impostos.
A inflàÇão.alta mina o ajuste -fiscal de várias outras
maneirasA Cria, por exemplo, ambiente propício à evasão fiscitl, na medida em que dificulta o controle e
acompanhamento das bases tributárias. Afeta também
o componente financeiro do déficit público, via elevadas despesas_de_correção monetár!a, implícita e e~li
cita, da dívida governamental.
A presença de uma grande dívidã de curto prazo,
indexada ou_ com taxas de juros prefixadas, torna as
necessidades brutas de financiamentos do Estado altamente sensíveis à taxa de inflação, fazendo com que
a elevação dessa última provoque aumentos de despesas finari.ceiras do Governo, não apenas em termos
absolutos, mas também em prbporção à receita tributária.
Nesse contexto, uma crise financeira pode surgir
mesmo quando o setorpúbliCo apresenta déficits operacionais pequenos e si..lperávits primárioS significativos,
bastando, para tanto, que algum evento desfavorável
resulte em redução expressiva na demanda real por
dívida ?ública .
Além disso, o estado de hiperinflação latente conduz o Banco Central a manter juro~_ reais excepcionalmente elevados, no afã de impedir a explosão das
taxas de inflação.
Essa política pode funcionar durante algum tempo.
Mas à custa de pressões crescerites sobre a posição
financeira do Go.Yerno.
Os juros altoS atirigein, em espeCiãl, a indústria
voltada para o mercado interno, justamente àquela que
mais contribui para sustentar a receita tributária. O
resultado acaba sendo uma redução alarmante da arrecadação pública em todos os níveis-, prejudicando não
só o TesoUro Federal, mas tarnbéni os Estados e municípios, a Previdência, assim como as receitas operacionais
das empresas públicas. O desemprego crescente da
mão-de-Obra aumenta. Além disso, as despesas com
o seguro-desemprego e os saques do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço~ Note-se que a redução da receita
púbüca tende a ser mais do que proporcional à queda
do nível de atividade, uma vez que, na luta pela sobrevivência, as empfesas e os contribuintes em geral respondem à recessão com sonegação e informatização nas
relações de trabalho e, mais recentemente, com o movimento crescente de resistência judicial ao pagamento
dos impostos.
Do lado financeiro, os juros ·reais elevados afetam
cada vez mais os encargos de uma dívida interna em
cruzeiros, que vem crescendo rapidamente desde o final
de 1991. ESse crescimento é cOD.&eqüência da liberação
dos cruzados bloqueados e, sobretudo, do esforço de
esterilizar o impacto monetário das operações cambiais, impacto esse que resulta, em parte, da própria
atração exercida pelos juros oferecidos para aplicações
em cruzeiros.
Durante a gestão Marcílio, o Ministério da Economia respondeu a essas pressões cortando gastos não
financeiro-s -de forma indiscriminada e redobrando os
esforços de controle de caixa, com efeitos nocivos sobre
o funcionamento da máquinã federal e impacto recessivo sobre a economia como -um todo.
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Um· aprofundamento dessa política poderia até
lançar-nos numa espécie de espiral recessiva, com a
queda de receitas induzidas pela recessão, conduzindo

a cortes de gastos que deprimem ainda mais o nível
da atividade económica, gerando uma nova redução
das receitas, e assim por diante, num movimento semelhante ao que descreveram diversas economias dUrante

a grande depressão dos anos 30. Não era sem razão
que o ex-Ministro Marcílio Marques Moreira vinha sendo comparado a Heinrich Brüning, um dos primeirosministros alemães do início da década de 30, que sua
adesão irrefletida à ideologia do equilíbrio orçamentário apressaram a derrocada da democracia de Wei-

mar.
Em- suma, se é verdade que a estabi.fiiaÇão e o
desenvolvimento dependem do ajuste fiscal, também
o é que este último não será alcançado no cenário
marcado pela inflação alta e retração do nível da atividade.
FíCã,-então, a'_pergUnta: Como-eSd1j)ara esse círculo viciosO em·-quc ã iilsfabilidade- monetária e o desajuste fiscal se alimentam reciprocamente? ·
A única forma é desdobrar o processo de reconstrução financeira em duas grandes etapas: iniciando-o
por uma estabilização temporária, uma espécie de pausa para respirar que permita alguma reativação da economia para, logo em seguida, lançar as bases de um
ajuste de caráter mais permanente das finanças públicas.
A necessidade de romper esse tipo de círculo vicioso é um fenómeno recorrente da história das crises
monetárias. A Alemanha de Weimar, por exemplo,
defrontou-se com dificuldade semelhante no início dos
anos 20. Em fms de 1922, o Primeiro-Ministro alemão,
Joseph Wirth, destacava que havia na Alemanha duas
correntes de opinião de como se enfrentar a hiperinflação do marco. Para alguns, qualquer tentativa de
estabilização seria prematura e não teiia sUcesso duradouro enquanto não houvesse equilíbrio do orçamento
público. Infelizmente, observava Wirth, a concretização dessa condição dependia em grande parte da própria estabilização. Isso conduzia à opinião oposta, compartilhada, diga-se de passagem, por renctmados especialistas estrangeiros, como Keynes e Cassel, segundo
a qual dever-se-ia tentar interromper imediatamente
a depreciação do marco alemão, aind~_qU.~-~a estabili~
zação fosse apenas provisóriã. -.
Em condições de alta inflação, como a que ocorre
presentemente na Nação brasileira, o processo de recon-strução financeira deve partir necessariamente de
uma recuperação de confiança na moeda, o que significa começá-lo pela redefinição ou reordenamento do
sistema monetário. Isso se traduz freqüentemente na
implementação de um arranjo monetário de caráter
monetário, isto é, de um sistema monetário de transição, capaz de abrir caminho para as medidas de ajustamento no campo fiscal e em outras áreas.
Daí segue que nada semelhante· aos programas
de estabilização brasileiros dos últimos anos oferece
perspectivas de sucesso e isso não apenas porque esses
programas serviram na prática CoinO pretexto para
adiar o ajuste JisCal e a solução de outras questõ_es
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estruturais, mas também porque novas tentativas de
estabilização Centradas no _cc:>ngelõ:I!_Ilento de \'reços ou
no confiscO de ati vos fin'aficêirõs não atendenam o objetlvo fundã.inental de contribuir para restaurar a confiança. PeiQ contrário, agravariam -o-problema.
Não se pode esquecer que a aguda crise de confiança na moeda nacional se deve não apenas à persistência
da inflação alta, como também às agressões cada vez
mais violentas ao funcionamento dos mercados e à ordem contratual resultantes dos "choques" financeiros
resultantes dos choques antiiriflacionários aplicados nos
últimos anos . .,_
Quero aqui ressaltar que este é o ponto de vista expresso
por Paulo Batista Nogueira Júnior.
"O recurso a um novo congelamento só faria aumentar as expectativas de inflação no médio prazo,
pois- seria interpretado como sin3.1 cte que o governo
--- não pretende ou não se _sep.t~ capaz de implementar
coi'reções ni"ais- fundamentais. _Uma nova tent_ativa d~
-~bloquear C!~ -~OJ!fiscar atiVos~ ÍiJ?.'!n-Úiros-,,m~mo que
fosse viável_do ponto de vista político; só faria aprofundar a crise de confiança nos atiVos expressos em
cruzeiros.
Se a intenção é promover uma estabilização duradoura, que p~rmita a retomada do crescimento da eco·
nomia, o g(;>Ve"mo deve evitar a todo custo medidas
que abalem ·fl _confiança, pois recuperá-la deve ser a
primeira ptE~dcupação. Isso sigriifíca, em' p3rticular,
abandonar o caminho das soluçOes _de gabinet~. tramadas em sigilO por grupos de ecçmomiStas vinculados
ao Executivo. No ponto a que chegamos, -à Superação
da instabilidade monetária passa, necessariamente, por
medidas que possam ser objeto de discussão pública
e aberta.
Quero aqui ressaltar a concordância que tenho com res~
peitO, em especial, a esse pensamento de Paulo Nogueira
Batista Júnior, de que a superação da instabilidade monetária
possa s-er amplamente discutida pela sociedade brasileira em
especial pelo Congresso Nacional. (Pausa.)
Disse o economista Irving Fisher, em-1911, no
trabalho Tbe Purcbasing Power of Mooey, que, "na
ausência de salvaguardas, a inconversibílidade da moeda é uma tentação constante para o abuso, e este
fato é por si mesmo suficiente para cã.uSar desêOnfi.ança
empresarial e desencorajar contratos e empreendimentos de longO-prazo. O papel-moeda inconversível tem
se revelado quase sempre uma maldição para o País
que o emprega".
Argumentou Paulo Nogueira Batista que o combate a
uma inflação como a brasileira não pode ser realizado com
os métodos empregados contra inflações moderadas nem obedecer à seqüência convencional, refomia fiséat; revefsão das
expectativas, estabilização, recomendadas para situações de
desequilíbrios menos intensos.
Argumentou também que o processo de reconstrução financeira deve partir de uma recuperação da
confiança da moeda, o que significa começá-lo pela
implementação de um sistema monetário de transição
capaz de abrir caminho para medidas mais permanentes
no campo fiscal e em outras áreas.
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_economia e as instituições IP.onetárias e fiscais são sólidos o suficiente, pelo menos em tempos de paz, para
garantir a constância do poder de compra das moedas
nacionais, sem -que essa estabílidade daS expectativas
dependa da existência de uma conexão como uma mercadoria, ou um padrão metálico qualquer. As moedas
hoje são moedas fiduciáriãs inconversíveis em estado
puro, baseadas exclusivamente na autorização e sanção
do Governo.
Nessas circu-nstâncias, a defesa ·do- padrão monetário repousa fundanientãlmente- na expectativa de
que existe e eXistirá controle sobre as finanças públicas
e a criação de dinheiro. Assegurada essa condição,
a estabilidade da moeda prescinde de qualquer segurança especial, e um lastro se toma dispensável e redundante.
ComO predomina em quase todas as economias
do planeta e em todos os principais pafs6s, esse traço _
essencial do sistema monetário moderno é considerado
inteiramente natural e não se percebe que o modelo
atual constitui um caso muito espeCial e de origem
relativamente recente.
Na verdade, o sistema moderno só se transformou
em regra geral nos anos 30, e os últimos vestígios do
padrão ouro sobreviveram até 1971, quando o governo
ameriCano rompeu, por decisão unilateral, a ligação
formal entre o dólar e o ouro.

E prossegue: a idéia de que a estabilização deve
seguii' esta seqUência; Dão a con vellcional, nãó é estra~
nha ao debate monetáfio brasile~~o da década passada,
podendo, inclusive, ser utilizada para conferir uma rationale a alguns aspectos das reformas monetáriaS de
1986 a 1990. Como viritos, -tanibétl)- não estranha ao
debate económiCO, :ó3 Europa OáS 'anos 20, quando
era comum a percepção de que o equacionamento das
crises monetárias requeriam inicialmente uma estabilização de fato ou provisória, durante_ a qual seriam tomadas as medidas necessárias para resolver os-problemas de financiãriieótb- do Estaâ~, pl'eparaildo, desse
modo, o terreno para a estabilizaçãó de júri -definitiva.
A necessidade de abandonar~~ i_nverter ,a ,scqüência convencional não é, entretanto, o único aspecto
que merece destaqUe. O mais paradó"Xal é que a recuperação da confiança pode exigir, em determinadas circunstâncias, a regressão tempoiárÍa1 a um sistema monetário do tipo mais primitivo, istô ·é; o abandono por
algum tempo da moeda fiduciá:dã.~lnconversíVel-em favor da ligação a algUm tipo de lastro ou a um padrão
monetário ·cOnsiderado estável.
Esse é o aSpéctó essenciã.I e fiêffi-sempre b!conhecido da experiêndà recente da Argentina, qu-e, desde
abril de 1991, procura restaurar a- mOeda nacional com
base em uma rígida vinculação ao dólar. Ao contrário
do que às vezes se supõe, o programa argentino não
é tão-somente mais uma estabilização com âncora cambial, pois envolve a fixação em lei do Congresso de
um teto para taxa de câmbio conversibilidade plena
e a subordinação legal da liquide~ primária em moeda
argentina às reservas internacionai$ dp Banco Central.
Significa tainbém ó estabelecimento de um sistema bimonetário que permite a livre clicUlação da nioeda
estrangeira na economia e a realização de contratos
denominados e liquidáveis em dólar.

e

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- A Mesa lembra
ao nobre orador que o seu tempo já está esgotado.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, dada a importância, mas ·a eXtensãO deste trcibalho,
quero apresentá-lo em duas etapas. Por isso,- consultei V.
Ex• Continuarei na próxima segunda-feira a trazer- esta-reflexão importante sobre a crise monetária, a reforrDa ~fisCal e
o processo de dolarização da economia na Argentina, análise
Quero aqui salientar que esta análise ·da reforma morte- · que contribuirá para que possamos refletir, espé:cialmente nestária argentina é feità Com cuidado, mas ~de forma -CrltíCa, te momento em que o Governo Itamar Franco pensa sobre
não se recomendando para o Brasil a mesffia diretriz adotada qual a melhor escolha de polítíca económica para o Brasil,
na Argentina, mas se procura nesta análise fazer uma reflexão inclusive em termos de Ministro, na medida em que o próprio
de quais os pontos fortes e as inconveniências da adoção do governo brasileiro anuncia que fará a escolha definitiva para
processo de reforma tributária de estabilização, que para. a o cargo máximo no Ministério da Fazenda provavelmente
Argentina pode ter tido resultados razoáveis, alguns outros após o julgamento de terça-feira próxima aqui pelo Senado
Federal, para que então saiba, de forma conclusiva, se será
não tanto, mas que para o Brasil não conviria aplicar.
o Presidente não mais interino, mas o PreSidente definitivo.
A lei argentina de conversibilidade constitui no É â luz dessa situação que avalio seja iritpórtante trazer aquf
essencial um retorno ao sistema monetáriO muito seme- essas reflexões dé um importãnté ecónoinista e pensador dos
lhante ao antigo padrão ouro, e- foi a aguda crise de problemas da economia brasileira.
Portanto, reitero que estou fazendo este pionunciarriento
confiança na moeda nacional que coriduziu o Governo
à decisão de ancorá~ la em um lastro formado por liqui- em duas etapas. Na segunda-feira, concluirei esse estudo de
dez internacional, com conseqüênci1is problemáticas e Paulo Nogueira Batista Júnior, para, em seguida, fazer as
ainda não devidamente exploradaS para o funciona- minhas próprias reflexões a respeito.
Muito obrigado.
mento da economia argentina. Para_-que a ligação com
dólar possa representar um ponto de apoio fundamen·Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr.
tal da política de estabilização, paga-se o preço de suMauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presibordinar a moeda nacional aos movimentos da moedad€ncia, que é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior.
lastro.
Nas organizações monetáriaS- IIiOdemas, o lastro
O SR. PRESIDENTE {Nabor Júnior) -Concedo a palada moeda nacional é dado pela confiança generalizada vra ao nobre Senador Pedro Teixeira.
nas entidades públicas que detêm o monopólio de moeda primária, Ou seja~ a base do sistema está na percepO SR. PEDRO TEIXEIRA (PDT - DF. Pronuncia o
ção dos agentes económicos de que o estado geral da seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente.
=
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Srs. Senadores, a liberdade de expressão foi um dos temãS
mais debatidos durante as _discussões __da_Constituiçáo.-Todos
aqueles que tiveram oportunidade de assistir-aos deOãteS verificaram essa pfeocupação do legislador com a liberdade de

expressão.
_
,
~
É sobre esse assunto que, devidamente autorizado pela
Liderança do meu partido - falo por mim e pela liderança
do PDT . . . :. . é--que- ó ·nosso proiluridãineitto vérsa eXatarilentc:;
sobre isto: o cerceamento da liberdade Çe_ expressão. Um
dirigente nacional do PPT sofreq urmtdeterminação que lhe
impede de publicar, devidamente assinado, com as responsabilidades delimitadas, o seu pronunciamento, o seu perisamento.
Assistiinos, llêstas sétitanãs que antecedem o impeach·
ment, a matériaS pagas insultando e ameaçando o Congresso
Nacional. No entanto, quando o dirigente nacional de um
partido, devidamente autorizado pelo mesmo, publica matéria
nos jornais de grande expressão, sofre esse tipO de éercea~
mento.
-·
FelizmeÍlte, Sr. Presidente, no Proc-esso democrático, há
quem se levante contra fatos dessa natureza, independentemente dos conceitos elriitidos por unla lideraDÇa política.
Assim fez a As-sociação Nacional de Jornais: distribuiu nota
protestando contra a suspensãO de publicação de artigos do
Governador Leonel Brízola.
A seguir, transcrevo a nota, na íntegra, a qual é assinada
pelo Presidente da Associação Nacional de Jornais, Jaime
Strotsky, por Renato Simões e Carlos Lindenberg FiJho,
do Comitê de ~Liberdade e Expressão:
~
"A-Associação Nacional de Jornais, entidade que
representa oitenta dos principais jorilaís dfários do País,
desejq. manife_star sua. apreensão e desconformidade
com o. despacho proferido pelo juiz Jalcyr Sader, que
concedeu liminar à medida cautelar que solicitava a
suspensão da publicação de artigos assinados pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro e mandados
publicar pelo PDT.
. ,
.
Entende a Associação Nacional de Jorna~s que
essa decisão fere o princípio constitUCional de liberdade
de manifestação do pensamento, previs~o- nos artfgos ·
5~, inciso IX e 220; § 1~~ da Constituição Federal._
--Espera a entidade o reexame criterio-so da matéria,
quando da sua apreciaÇão_ por esse Egrégio Tribunal."
A propósito, a Direção-Nacional do PDT publicou, no
Jornal do Brasil, um manifesto, através do qual lança veemente protesto contra o cerceamento que sofreu um G_overnador de Estado aO emitir seus conceitos pela imprensa.
Sr, Presidente, passo a ler um texto:
"Liberdade de Expressão: um Direito
loalienável

A DireÇão Nacional do Partido Deffiocrático Trabalhista vem a público protestar contra a insólita decisão do Juiz Jalcyr Sader- afrontando o princlpio Universal e constitucional da liberdade de expressão ..;....;;
de proibir a publicação, pelo PDT, dos artigós de nosso
líder nacion-al, o governador Leonel Brizola, liOs jornais do Rio de Janeiro.
O PDT, através das contribuições dos nossos companheiros, sempre assumiU, Clara e publicament~_. a
responsabilidade pela sustentação financeira de tãis pu·
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blicações. ~,Ô ~az com_órgj.J~o~ Jiara e:nsejar os espaços
____ a ql(e têm 9ijeLto o pensame~to e as posições de alguém
que~- poi c;lemonstrar, ao longo dos anos, honradez,
.cperência e,.spbretudo, lealdade ao-povo brasileirovem sendO e"cluído, de forina sistemática. do acesso
aos meios de- Comunicaçã~. p~nÇipal~en~e p~l_o império monopolístico das Organizações GfObo.
Não é QOva, nem original a discriminação contra
Brizola. A -_âitadura proibiu até que seu nome fosse
pronunciado; ... Agora porém, é deplorável e repugh~rite ver algu~in que nqss9 P~r.tido colocou_n_as mais
· elevadas posiç~s, prestar-se_ p.o ,triste papel d~ - em
tr9ca de promoção social que---nOtoriamente lhe fãz o
sistema Globo .de rádio, jofm,tl e televisão- oferecesse
_-_ como instr\Jrn.ento abjeto d~: censura e do obscurantismo.
_~--o
..
Por cei-(9\ não será esta_a Primeira e nem a última
_procela que o PDT e o seu Líder irão cruzar. Sabemos
. que haverá p;~u-iios- com :a alma mesquinha e caráter
. submisso-:- que s·e vergarão aos· intereSses e desígnios
de poderosos, Como o Ç.ono d~~ Organizaçõ_e~ Globo
que, além de se valer de to.dq o ~eu poderiO'- inclusive
fazendo esÇân~;~.lo, explÇ>ran_9o torpemente o caso de
um familiai;S:ó~j>ara atingir o Governador- para insti~
lar. todos os _c:lias, os seus venenosos ódios contra Brizola, quer ainda, covardemente, vê-lo impedido de se
defender." . " _.
1

-

-

- l.

O Sr.- Nelson Wedekin- Pemiite V. EX" um aparte?
O SR. PEDRO TEIXEIRA- Pois não. Ouço; com muito
prazer, Oaparte de V: Ex~. nobre Líder Nelson Wed~kin.
O Sr. Nelson Wedekin --Nobre Senador Pedro Teixeira,
quero apenas reafirmar que V, Ex"", ao fazer este pronunciamento~ fala pela Liderança do nosso Partido. De fato, essa
tentativa de calar a voz do Governador Leonel Brizola numa
coluna sabidamente paga pelos cofres do PDT é um atentado
frontal à liberdade de informação, à liberdade de imprensa.
A .d.ecisão desse Juiz do Rio de Janeiro certamente haverá
de, ser_ reformada na primeira ocasião em que tiver de ser
examinada novamç1_1te, porque ela não faz nenhum sentido;
é completamente absurda, sob todos _os pontos de vista:- V.
Ex~ tem inteira raz;lo nas formulações que_ faz. Congratulo~ me
com V. Ex~, "até porque, na condição de líder, tenho esse ·
dever. Não obstante, faço-o inteifarilCrife à VOntade porque
sei que V. E~. neste momento, fala pelo nosso Partido.
· O SR. PEDRO TEIXEIRA - Agradeço ao eminente Li·
der do meu Partido, Senador Nelson Wedekin, essa outorga
que me foi dada.
Eu tinha certeza de que, pela seriedade que V. Ex• imprime às suas funções de Líder do PDT, pela fidelidade com
que se comporta frente aos debateS_ do Partido, V. Ex' me
, daria, a priori, o· direito de falar em nome do PDT. Façointegrar a este meu pronunciamento os conceitos que V. Ex•
emitiu sobre esse cerceamento- até cert6 ponto-.: estranho,
pelo menos. Penso que o cerceamento ocorreu não para atingir
matéria de baixo nível; a matéria alcançava famílias, atingia
lares e trazia subsídios para discussões, e da discussão sempre
nasce a luz. Essa atitude já recebeu repulsa dos órgãos da
imprensa. Creio· que todo homem que aprecia a liberdade
de expressão, no seu mais elevado nível, há de comungarcom os protestos que levamos ao transcrever esse manif~sto
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Pr?t, dos ~rtig~s ~e J?.t?.SS9 líder nacioital, o Qqvemador Leo-nel Brizola, nos jornais do Rio de Janeiro._
O PDT, através dàS c-ontribuições dos nossos companheiros, sempre assumiu, clara e publicamente, a responsabilidade
pelã. suStentação fina.Ílceira de tais publicações. E o faz com
orgulho, para ensejar os espaços a que tém dii:eito o pensamento--e as posiçõescde alguém que---:- por demonstrar, ao
longo dos anos, honrad_ez, coerência e, _sobretudo, lealdade
ao povo brasileiro ~vem s_endo excluído, de forma sistemátiégt, do__acesso aqs m~iç~,_ de cqm~~icação, principalmente
pelo império monoJ)olístico das Organizações Globo.
Não é nova, nem original, a discriminação contra Brizola.
' ..
Ao pedir a transcrição do manifesto. e da nota da .Asso: . A ditadura proibiu até que seu nome fosse pronunciado; Sarciação Nacional de Jornais, nós, do PDT,- fazemos coro ã
ney, em 86, para evitar que a farsa do Plano Cruzado viesse
Díreção Nacional do nosso Partido: queremos postular e lutar
a ser desmascarada ante os olhos do povo brasileiro, valeu-se
para que a liberdade de expressão -desde que de alto nível
de absurdos casuísmos para impedi_-lo de ir ao_rádiÇ) e_ à televi- continue vigorando. A Pátria deve s3ber das verdades
são. Agora, porém é deplorável e repugnante ver alguem
sem nenhum cerceamento.
que nosso Partido colocou nas mais elevadas posições, presEra o que tinha a dizer, Sr.. Presidente_..
tar-se ao triste papel de -_em troca de promoção pessoal
DOCUMENTO A QUE SE REFERE (5 SR. PE: que notoriamente lhe faz o sistema Globo de rádio, jornal
e teleVisão- oferecer~se como instrumento ahjeto da censura
DRO TEIXEIRA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
e çio obscurantismo.
Por certo, não será essa a primeira e nem a última procela
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORA-- que o PDT e seu líder irão cruzar. Sabelnos que haverá mUitOs
-com a ãlma mesquinha e caráter submisso- que se vergaDOR EM SEU PRONUNCIAMENTO
rão ~os_ interesses e _desígnios de poderosos, como o dono
das Organizações Globo que, além de se valer de todo o
Correio Braziliense seu poderio-:- inclusive fazendo escândalo, explorando torpemente o caso de um familiar, só para atingir o Governador
ANJ protesta
- para instilar, todos o·s dias, os seus venenosos- ó:dios contra
contra veto
B~z!Jla,, ,quer ainda, covardemente, vê-lo impedido de se dea Brízola
fender.
Mas, como naquela Berlim oprimida pelo jugo dos pode~
A Associação Nacional de Jornais (ANJ) distribuiu nota
rasos, também aqui no Brasil haverá juízes e tribunais que
protestando contra suspensão de publicação_de a~tigos do governador Leonel Brizola. A seguir a íntegra d_a nota, assinada jamais consagrarãO u-m ateittado deprimente como este a qualpelo presidente da ANJ Jaime Sirotsky e por Renato_ Simões quer-cidadão, muito menos a alguém cujo único crime que
e Carlos Lindenberg Filho, do Comitê de Liberdade eExpres- . se Jh~ pode imputar é o de sempre ter dito verdades que
inc..9p;tQda.m,.a:o longo_das últim_a_s _dé_çadas, aos et~rno~ dono~_
são:
"A AssociaçãO Nacional de Jornais (ANJ), entidade que e aproveitadores do poder em nosso País.
Direção_ Nacional. do Partido Democrático Trabalhista,
representa 80 dos_ principais jorriais diários do País. deseja _ PDT.·.
.
manifestar sua apieerisão _e ctesconfonnidade com o despacho
proferido pelo juiz Jalcyr Sadcr que concedeu liminar à medida
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O ORA,
cautelar que solicitava a suspensão da publicação_ de artigos
DOR EM SEU PRONUNCIAMENTO
assrnados_ pelo governador do estado do_ Rio de Janeiro e
mandados publicar pelo PDT.
Entende a ANJ que essa decisão fere o p-rincípio constitu~
Dep. Vivaldo Barbosa
cional de liberdade de manifestação do pensamento, previsto
(PDT/RJ)
nos artigos 5", inciso IX e 220, pafáir3f0 1'\~da COnstituição_Federal. Espera a entidade o reexame criteriOSO da matéria,
Jomai do Brasil
Opinião
quando de sua apreciação por esse Egrégio Tribunal".
·
Quinta-feira, 10 de dezembro de 1992 .
SEGURANÇA DE VÕO DEBATIDA
REFORMA FISCAL E JUSTIÇA
DOCUMENTO A QUE SE REFERE() ORA~
_Toma-se_cada vez mais i~_periosa para o Brasil uma ampla
DOR EM SEUPRONUNCIAMENTO .
c profunda reforma em seu sistema tributário. Como se encontra, este sistema e hoje um dos principais fatores responsáveis
pela_ cruel ~;oncentração de renda que existe no país. porque ·
LIBERDADE DE EXPRESSÃO:
penaliza fortemente os assalariados, em especial os de menor
UM DIREITO INALIENÁVEL
rendã, e os cOnsumidores em geral Pelos impostos indiretos ·
A Direção Nacional do Partido Democrático TiãbàlfiiS~ia
que são embutidos nos preços, enquanto é generoso com os
vem a público protestar contra a insólita dedsão 00 JUiZ JaiCyr- ganhos de capital, a especulação financeira e a herança. Mãís:
Sadcr - arrontando o princípio universal e constitucional
enquanto o assalariado tem seu imposto recolhido mês a mês
da liberdade e expressão - de proibir a publicaÇão, pelo
na fonte pagadora, a parcela mais afortunada da população

da direção nacional do Partido Democrático TraQalhista', ,_
PDT.
Fíil3.lizo, repetindo o manifesto:
"Mas, como naquela Berlim Oprimida pelo jugo
dos_ poderosos, também aqui no Br~sil haverá juízes
e tribunais que jani.ais -consagrarão ulit atentado depri~
mente como este a qualquer cidadão, muito ·menos
a alguém cujo únic_o cfiinc que Sê lhe pode -imputar
é u_de sempre ter díto verdades que incomodam, ao
longo das úitimas décadas_, aos eternos_d_onos e aprovei~ •_
·
tadores do poder em nosso País.'_'

-
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dispõe de um ano inteiro_para mOntar as mais brilhantes_ ~écni
cas de pagar menos 'imposto, para-- són:eg:ar;coarSUas_ conhe~cidas Caixas Dois e -até para- eventúaimerlte enviar pãra 0 ·
exterior uma enorme quantidade de divfS:as:- -0 fato é que nosso modelo tributárl<Y tem hispiraçâo nó·
liberalismo económico ·e é muito semelhaiite-aoS inodelos thatcherista e tea:ganista. Nes!é -ponto é--de se observar que a

T

Inglaterra e os Estados Unidos são, entre os pafses ricos,
os que enfrentam os mais grave problem~s_firian~e!~os, inclusive com enormes déficits públiCos. Já os países com govetrios ·
inspirados na social-democracia- que-adotaram sisternàS tri-;
butários qu~ tém-'-inCidênCia'de irnpostás maior nO-éa(>itâl,
na renda, na fortuna, na herança - não têm problemaS de .
déficit.
--O fatO é que a questão tributária e~-adina de tudo, política~
e ide_ológica. Há que separar os liberais admiradores de Thatcher e Reagan dos trabalhistas; dos _social democratas e socialistas.
Para o PDT. promover urna distribuição mais jUsta da
renda nacional é um compromisso e_ um ideal. Na medida
em que não estamos· empenhados numa revolução que venha
a expropriar os mais riCOs de seus bens. a única fOfrÍI.a ·de
equilibrar melhor a distribuição de riquezas Será· ãtràVts d3:
progressividade do sistema tributário. Porque justiça fiscal
também é·justiça social.
Por outro lado é impossível a qualquer goverriO-riá-Brasil
- seja o federal, os estaduais oú os_ municipais-- tealii:ai-- ·
suas obrigações· com educação, saneamento, saúde, conservação de ruas, estradas, etc. em virtude das baixas arrecaÇia..·
ções. O percentual tributado do PIB é um dos mais baiXos
do_ mundo e a sonegação reduz ainda mais as receitas. · ·_ Queremos oferecer ao debate nacional que hoje_é ~ravàdo
as seguintes propostas: _
_ _
~ -1. A redução de impostos-para os trabalfiiidOres. -Aumentar as faixas de isenção até· õ -equívalente a 20 salários
mínimos e elevar as alíquotas para as faixas_superiores de
renda. A legislação atual fixa apenas duas alíquotas, de 10%
e 25%. Enquanto isso. na Itália. há sete faixas diferêó.Cíadas.
sendo que a maior é de 50%; ria" Ftança s3o 13 fiiXàS, ~sendo '
a maior de 56%; no Japão" há cincO faiXaS âifer-ente5' de úripOs~ ·
tos, que chega a 50% sobre as reridas mais altas; e na EsPanha
são 16 faixas, com ãté 5_6%.'_Ngssa proposta prevê a criação de nove faixas de renda
tributáV'el, com um topo de 55% de alíquota.
Aumentará a renda dos trabalhadores_se isentarmos todos
os que tenham uma renda equivalente a cerca de mil dólares
do pagamento de impostos. Isso significa i~fehtar um pili ou
mãe de família que gã.Tthe até cerca de 10 milhões de cruzeiros
por mês - o que na verdade significa- um padrão mé9iq_ ~e _
vida, sendo injusto que sejam ·esses assalariadOS -oS -rf:sponsáveis maíores pela manutenção do sistema, uma vez qUe
já pâgam uma· oUtra e"lónga série d-e tributos _inQli-~tJJs, c9m9
o !PI, o ICMS e outros.
.
··
2. A redução de impostos para os consumidofeS. !~~D.t3r
os alimentos básicos de impostos. Em compensação os estados
pródutores destes alimentos passariam a ter maior participação
no Fundo de Participação dos Estados.
3-.- O imposto sobre as heranças. Deveríamos passar este
impOsto para a União e tributá-lo progressivamente em função
do volume da herança e do grau de parentesco. O imposto
sobre heranças não é uma bitributação, como quereni alguns.
É a tributação que deve sofrer o capital quando muda de
m~s, aumentando o património de quem recebe. 0- Brasil

--

-
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é u_m do~ _poucos países do ID1J.(H,io .que ainda não tributam
as heranças. Na Alemanha, ele pode chegar a 70%, na Espa~ .
nha, a 80% e na França, a 60%. .
·
,. 4. A tributação dos g~n'h~s 'cie capital com~ re~da.
inconcebível que as pessoas que_ façam fortunas com ·a venda
de imensas fazendas. de imóveis de valores elevados e de
outros bens de gr_ans:I~ valor deixe;n de pagar impostos. Em
nenhum outro país_istp acontece.
. 5. A tributação diferenciada -dos investimentos e da especulação financeira. A aplicação finànceira no mercado_monetário de caráter especulativo ..:_-áté- 30 dias-- deve ficar
sujeita a· impostos mais pesados, da ordem de 50%. Regressivamente1 ·este imPosto poderia ser reduzido a 1So/u s~bre o
lucro nas aplicações~ 'a-prazo superi~or a um ano. É certO que
os especuladores prejudicados poderão argumentar ·que haveria uma corrida áo 'dólar e ao·ouro;- mas este argumento ·é
f;tlacioso. Já está ·demonstrado que a especulação com esses
ativos é muito limitada. Além disso esta medida estimularia
as aplicações de longo prazo, que favorecem o processo produtivo nacional.
·6: A tributaÇão dos dividendOs, que é a·reffiuneração
do capital. Teriã-aS mesmas alíquotas da -remuneração áo
trabalho.
7. A tributaÇão das remessas de lucros. Seria urna tributação progressiva, dando ao governo federal capacidade para
conter o processo de perdas internacioil3iS:-8. Retomar o_imposto sobre os lucros distribuídos, na
mesma· base antetíor a 8%. Este imposto estimula a capitalização das empresas para sua modernização, por ser mais van·tajosa do que distribuir lucros aos. acionistas.
Um fato a se observar é que_~-pessoa jurídica é tributada
Brasil de forma semelhante aos demais países. A diferença
é que entre nós cánsidera-se esta tribUtação tranSferível aos
consumidores. Em cada empresa, quando se fiXa o· preço do
que se produz. inc1ui-se. além do luCro,_ o valor dos impostos.
A implementa)âO de uma política_fiscal e tributária mafs
justa é a maneira de promover justiça social. Tributando as
rendas as riquezas e as fortunas, ao mesmo tempo em que
se ·apten:iza a carga:' s'obre os assalariadas. e sobre os Corisumi-dorés, o país estará obtendo um vofume maior- de r~cu_rsos
par~ investir nas -áreaS prioritárias."· ·
· · - · -·
E,. se a questão tributária é uril ímportantissimo·- fator
de justiça sodal, éla passa também a Ser uma questão políti~.
Todos· sabemos que a Europa do pós-guerra salvou-se da miséria ·com um inteligente sistema tributário progressivo. Nós.•
os soi:ial democrataS, temos este coinpromisso com o povo
brasileiro.
b modelo que estamos propondo inspira-se no que ainda
hoje é praticado'_nos países mais desenvolvidos do mundo.
É o que vigora na França. na Alemanha, na Espanha e na
Itália. E é basicamente o mesmo que promoveu o desenvolvimento dos charriã.dos Tigres Asiáticos e dos Estados Unidos
à época do New Deal de Roosevelt. Mesmo no Brasil. Vargas,
com um sistema semelhante, conseguiu equilibrar nossas. fina-nças.
-

t:

·no

O SR. PRESIDENTE (Nabor J~nior)- Concedo a pala·
vra ao nobre Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Seil"ã.dores, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto de resolução
e o parecer que apresentamos naquela Comissão sobre o pro-
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tocolo de um acordo preliminar entre o Co:rriítê de· Báncos
Credores e, a Delegação Brasileira, solicitando também autori~
zação pata celebrar acordoS. relativos à rees.truturação da dívida externa de médio e longo prazos do setor.público.junto
aos banct.ls comerciais. _ _ __
'
.
Nos termos do art. 52 da Constituição ,Federal, cqmpete
privativamente ab Senado Fe~eral:
·,•r·

oézénibro de 1992

termos firmado entre o comitê.de. bancos credores e os negociadores da dívida externa bi-asileira.
É bom lembrar que, ao final do Governo Samey-, o último
acordo de reescalonamento da dívida externa· brasileira foi
assinaõo eni ·n- Qe setembro dé 1988, trez.e dias antes da
promulgação da Constituição sob a qual vivemos. -Depois desse acordo, tivemos uma situação, que se prolongou por meses,
de· inadimplência e piaticamente ·de moratória·. ·Pode-se dizer
V-" Autori:Zaf óperaçõeS ·e;ctüOas de natureza
que; o Brasil declarou moratória a partir -de ·1Q de julho de
financeira, de interesse da Un_ião,''dOs Estados, do Dis-·
19&9, com a Resolução n~ L564 do-conselho Monetário Naciot,rito Federal, d~s 1'~rri~órios e d?s ~~unicípi,o,s~,'-,
nal, quando foi determinada a suspensão das re·messas para
Portanto, é o Senado, Sr. Presidente,.quem tem a incúmo exteriOr. Percebeu-se, então, que a dívida externa tem uma
bê;nci~ e, a tarefa constituçiçmal de examjnar.e apreciar-o texto
enorme correlação com a presença; com. a .influência, com
dos. pro~Qcolos de acordo internacional, ,principalmente n~
a expressão do nosso País na -comunidade financeira interna.:.
que se.refere a operações finJlnce"iras p:Or párte dó_ 1;3.r~s~1 1 '. ,
cional. A moratória, ou seja, a· rigorosa e absoluta suspensão
Na.verdadet estamos com uma proposta preliminar,.eJa.:.
das remessas para o exterior, não aplacou o· processo inflacioborada a quatro mãos pela delegação de negociadores brasinário. Piorl Foi exatamente sob moratória que-o Brasil apreleiros e um comitê de dezesseis bancos _cprnerciais.
sentou a· mais alta taxa de inflaçãO de toda· a sua história,
.. Caso seja aprovado .pelo Senado Fec:!e.ral, o prqt9colo
chegando ao· final daquele ano ·com sinais de hiperinflação
terá ainda que ser forma}izadQ e detalhaçlp~
em etapa P.~Ste-, tão' àgudos que culminaram com índices de cerca de 80%
rior, serão retidos contratos de renegociação propriam:errfe- a 90o/o em março de 1990.
ditos, que entrarão em vigor apenas após submetidos à adesão
• Quando chegou ao seu ponto culminante ein 1990, antes
individual de cada uma-das ce_nte_nas de instituiçõesCredoras.
da posse do novo Governo, ultrapassando•todas 'as barreiras
AprovadQ o acordo ain.da.~te ano, no Sené\d_o, dada·a comple-· imagináveis e todos ·os precedentes ·da história e-conómiCa do
xidade do_ processo .de.ad.esãQ dos mais. cJ~ $etecentos Pancps
Brasil, o índice de inflação- em nosso País ·trazia consigo um
comerciais que se consti_tu_e_m credores _d_o Brasil, a expectativa
quadro realmente alarmante. Quando o·Presidente Collor todo Governo brasHeiro, segundo o Item 38 d4 Mensagem Presimou pOsse em março de 1990, o BraSil estavá há nOvé meses
dencial, é de que somente em_ 30 de junho de 1993 estaria
em moratória parciaL E, aó contráriO do Miriisti'õ Maílson,
definitivamente fecha4o este acordo _d_e:_ -J:e.e.scaJona.mento e_- q'r-1~ iqterrompeu a morat9r.ia para neg~lCi~r a dfv,ic;la, a. equipe
1
de troca de bónus pela_díyida_antiga." . •• •
do P.r~sidente Collor deciçl~u manter~ mqrató,rta,. f! ,a.m{liJt~ve·
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores~ estamos trazen~ por longo tempo como instrumento de pressão sobre os bancos
do a esta Casa o nosso parecer e õ da Comissão de Ass1,1ntos
comerciais.
Eco~ón;licos. Assim que en~rarmos na Or,d~~ do Dia, .vamos
· ·Entre um quadro e outro, isto_é; entre: o quadro de juros_
debater es~a matéria com ~ d_evida percl/-ci~qcia e de~onst.rar
escorchantes e de imposições draconiana~, de 198~ a 19.87 e_
o quanto é importante para o Brasil r~~~i~a.r neste momento a declaração de moratória, uma, tese, a outra,. a antítese.
este acordo, que vai jUstificar e cons-oU9ar a reins.erção do
Sigriificafivamente o que nos ensinã ós ailoS 90 foi a necessi:..
Brasil na comunidade fina_n_ceira.inteinac,iQqal.
dade de que era preciso reformular o tratamento da dívida;,
A década de 80 foi estigmatizada corúo. a "década perdimas,. talvez, o _maior ensinamento_ tenha sido ministrado aos
da''; foi m~rcada como çlécada do cresdfri~~'to nulo ~a t:C?n~~
próprios credores., pOrque. a eles fico.u claro d.e.que.erapreciso
mia brasileir&. De fato~ ~r. Presidente, p.~,"década p~rdt~a·:
mudar .. E o início. dos anos 90 foi marcado por. esta compr:een:-:
o Brasil reduziu, de ;maneira drástica, ,a_ ~ua capactdade _de
são, ·a compreensão por parte dos credores de que alguma
investir. O Brasil esvaziou, completamente, as COQ.diçQes. de_ coisa era preciso ser feita. Por parte dos devedores, como
poupança interna e rompeu todos os c;fi:çulos possíveis de
no -caso do Brasil desenvolveu-se a percepção, dado o· isola-_
atração de poupança externa para financiar o. seu desenyolmento.e a exclusão do Brasil.do mercado financE:tro munç:lial •.
vimento_. O colapso das finanças_ pública.s e'statais e a quebra
de que o não pagamento da dívida externa não poderia.eterni-,
de um circuito que vinha se tornando .v)~ioso e.malsinado zar-se- e tinha tão-somente uma função estratégica. Jamais
do Brasil com os bancos credores internácionai~ t;esultaram
o ~râsü poderia pensar em integrar-se de _forma sob~ran~
em um processo amargo de recessão, dé. grave paraliSia das
cp~u~idade f~nanceira,_ absorvendo.a Pt?l:IP~~ça.exterll.f',
·_:
_·_- · - - - ·
atividades econômiCa.s em nossP País.
imprescindível à retomada do seu crescin;tento ec.onô~.ic(!,,
É horâ deste P.aís-reerguer a sua cá~~·ç.it, deste ,Pa~s'reer
se .náo.desse à questão da dí~ida e):::terna um novo enfoque.:,
guer o seu orgulho e integrar-se, de fO!I'flfl ,soberana e_ al.tiva,
Aqui cabe mencionar uma importante manifestação de.
à comunidade internacional. O Brasil d~y~ _mostrar qy:_e_ ~
economistas_
brasileiros citados pelo Dr. Pedro Malan, em
capaz de ser dono do_ seu de_stino e dç) seu futuro, que é
capaz de assumir uma projeção de cresciirieilto, de desenvol- apresentação que fez na Comissão de Assuntos. E~onôDJ.i.co~
·
vimento, de restabelecimento de índices ·elevados, de frentes do Senado:
~·uma opção aparentemente atraente seria a de
novas de expansão em sua economia, pará que possamos não
simplesmente manter a moratória parcial por tempo
só organizar a frente do endividamento intérno__?las também
indetermioado, na expectativa de que venha a ocorrer,
rearticular as nossas relações com es_ta f_rente do _endividaurna _evolução favorável das possibilidades de nego,mento externo.
Para isso, estamos trazendo, Sr. Pre"sfdente, o nosso pareciação internacional. Essa continuação da mon~-~ór~a.
cer e o projeto de resolução, segundo o .qual estamos neste
preservaria uma fonte autbm_ática de financiamén.tQ .e.
momento recomendando ao Senado Federal que aprove o
permitira, ademais, concentrar esforços na co_nsolida-._
ção do ajustamento interno. Nã~ obstante, esse cami-~
protocolo de acordo, o chamado Te:nn Sheet, o sumário de
c
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nho nã_o.é o_ mais recomendável nas atuais circuntãnde retomada, de reinserção participativ~ no sistema financeiro
cias. A moratória não pode ser considerada uma soluinternacional, criando as condições para um cenário internoção duradoura, uma vez que apenas prorroga a vulneratambém de retomada do seu crescimento e do seu desenvolbilidade decorrente do problema da dívida externa e
vimento.
dificulta, portanto, a formação-de expectativas favoráUsamos a moratória durante longo tempo, Sr. Presidente.
veis_ à consolidação de qualquer programa de estabíliNosso partido pregou a moratória, valeu-se dela, utilizou-a
zaçâo. A mera acumulação de atrasados mantém urna
como instrumento político de pressão, mas devemos analisar
ameaça permanente de ruptura do equilíbrio do_orçae classiciar a atitu.de da moratória, como uma greve é para
mento público e das contas externas. Em outras palaos trabalhadores. Assim como nenhum sindicato de trabalhavras, persiste uma tributação pendente, uma espada dores se propõe a frear ete"rnamente eril greve, faz a greve
de Dâmocles _suspensa sob(e as finanças públicas e· a
para poder negociar melhoreS condições, assim também nebalança cte pagamentos do País. A retenção de juros
nhum país pode propor-se a ficar eternamente em moratória.
resulta, inclusive, no contínuo crescimento de uma díviA crise que envolveu a moratória brasileira e a mexicana
da já excessivamente elevada, aumentando a hipoteca
acabou por produzir o Plano Brady, que é, na verdade, uma
de valor incerto_ que paira sobre a econotnia do País<
evolução do Plano Baker. Os secretários de Tesouro dos EstaQualquer melhora na situação fiscal e cambial é motivo
dos Unidos perceberam claramente que aquele país tinha de
para que os credores externos redobrem seus esforços
se en.volver mesmo-na-questão dos bancos privados comerciais,
de cobrar a taxaç"ão pendente, transformando o_proe foi mediante um·a ação do TesourO ·Americano, mediante·
cesso de ajustamento interno em uma verdadeira tarefa
uma iniciativa -do -guverno americano que as condições foram
de Sísifo. A decisão de protelar o encaminhamento
criadaS para a reduçãb desse montante, desse estoque da dído problema externo será interpretada como um sintovida. ·
ma de hesitação e fraqueza, contribuindo para aumenEles perceberam claramente que, caso isso não fosse feitar a insegurança das expectativas internas e estimular
to, haveria evidentemente de se entrar em um pr-ocesso de
as pressões externas no sentido de que o Pafs retome
colapso entre os bancos prívados comerciais - são mais de
o pagamento da dívida." (Extrato do artigo "A Rees:700 bancos e na ·su-a· maioria sediados nos Estados Unidos
truturação Unilateral da Dívida Externa Brasileira".
- e os devedores da América Latina.
de Arno Meyer e Paulo Nogueira Batista Jr.- FundaUma análise comparativa entre o acordo brasileiro e os
ção do Desenvolvimento Administrativo, Maio/1990.)
demais acordos realizãdos por devederes latino-americanos,
sob o amparo do Plano Brady, mostra que a negociação brasiFinalmente, o cenáriO-iilteriúiCióiláljá riãó era tão.liostil
leira apresentou significativas vantagens. O Brasil conseguiu,
às propostas originalmente apre'sentadas por Dílson FunarO
em· todos us seus tópicos importantes\ termos amplamente
e Bresser pereira. Mantendo uma moratória parcial, o Brasil
superiores aos do México, da Venezuela e do Uruguai.
passou, então, a negociar a redução e a securitização da dívida
MelhOr do que o acordo brasileiro somente a Costa Rica
externa nos moldes do Plano Brady. Em 8 de abril de 1991,
obteve, mas é bom dizer que lá não existe exército,- é uin
o· Governo brasileiro celebrou com os credores um acordo
país que tem um cOnvénio de segurança e sua defesa externa
para pagamento dos juros atrasados (em 1989 e 1990). Do
é assegurada pelo exército americano.
saldo de jurOs devidos e não pagos, o Governo brasileiro
Portanto, é absurdo, é inaceitâVel fazer qualquer compapagou em espécie 25% do total devido, observado o limite
ração· entre o acordo de um país como a Costa Rica, que
de US$2 bilhões, sendo que os·restantes 75% seriam nevados
está sob a esfera de uma influêncüi militar. política e económediante a ·emissão de bónus pelo Govenlo brasifeiro. A emismitá dos Estados Unidos, e um país que se pretende soberano
são dos bónus de juros atrasados, que só deveria ser feita
com· o Brasil, um país que pretende agir e atuar no cenário
após a realização do acordo de princípios de reestruturação
do estoque da dívida, já foi consubstanciada e tiveram os in-ternacional como· uma nação que conduz, com a sua própria
vontade, o seu próprio destino.
contratos assinados em íO de setembro de 1992. Segundo
a exposição de motivos, a primeira emisâo do bónus estava
É nesse sentidq que me parece aboslutamente impensável
prevista para fins de novembro de 1992. _
a fazer comparaçãO Com um país, que pouca semelhança teln
De fato, Sr. Presidente, durante alguJD tempo demos quanto a dados históricos, geográficos e políticos, relativamente ao Brasil. Se compararmos com países cujas relações
um tratamento equivocado à dívida externa. Sempre optamos
com o hemisíério Norte têm sido tão oscilante e crítica como
pela reestruturação via reescalonamento. A sistetriática do
têm sido historicamente as relações brasileiras, veremos que
reescalonamento sempre gerava novos empréstimos, novo enentre os países médios, como Venezuela, México e Argentiila,
dividamento. Isto representava um acúmulo sobre o- global,
suas dívidas são b~tante aproximadas da nossa, pois o Brasil
sobre o total da dívida, sobre o estoque da dívida.
deve US$116 bilhões, o México mais de US$100 bilhões, a
As práticas de renegociação, adÔtadas pelo Brasil ao lonArgentina está pr6_xima dos US$80 bilhões.
go dos anos setenta e oitenta, levaram à crise da dívida com
De modo qÜe, relativamente ao seu Produto Interno Bruque nos deparamos nos últimos anos da última década e no
to, esses países tém uma dívida gigantescamente superior ã
primeiro ano desta década.
dívida externa brasileira e mesmo com a importância, com
Essa formulação mudou. Pela primeira vez na história,
o significado, com o impacto que este fenómeno político tenha
as vias de reescalonamento são substituídas pela via da redução
do estoque da dívida. Pela primeira vez, temos juros que sobre as vidas económicas internas, õãO cOnseguiram unia
chegam, hoje, a níveis de quatro por cento ao ano na comuní~ negociação melhor que a obtida pelo Brasil.
dade financeira. Pela primeira vez, temos condições segundo
Trago a esta Casa, Sr. Presidente, portanto, um parecer
as quais é possível que o Brasil alongue o perfil da sua dívida que é favorável e um projeto de resolução que visa evidentecriar todo um esquema de proteção e resguar-por trinta anos, criando condições para construir um cenário mente, também,
'
. -,
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do, um esquema de salvaguarda para o Senado para que .continue acompanhando pari passo todo o processo de negociação
que culminará com as opções definitivas e consolidadas dos
bancos credores, no leque de bónus e opções que O Brasil
está ofere.cendo c com uma decisão soberana do Senado de
aceitar ou não, em de"finitivo; _essas opções que venham a
ser adotadas.
O Brasil, com esse projeto de resolução, autoriza a celebração desse acordo, desse Term Sheet, desse sumário de
termos pelo Governo Brasileiro. Por isso, parece-me que se
dá um pontapé inicial, se dá o momento inicial de um proces_so
que, sem dúvida, é um momento novo na vida brasileira,
é uma tomada de posição, Urilà ·assunção de responsabilidade
do Brasil perante o mundo.
Em primeiro lugar, significa dizer_ que somos um país
soberano; um país que controla o seu destino e o seu futuro;
um país que acredita em si mesmo, um país que deseja voltar
a ser considerado como um país de. primeira linha no cenário
internacional; um país sério; um país que cumpre os seus
compromissos, mas um país que rtão se dobra; um país que
não se verga; ·um país que não aceita paternalismo; um país
que exigi ii direitos, que negociou· em igualdade de conçliçõc:s
e obteve condições signifiCatiVamente melhores do que todas
as outras negoCiações de díVida externa já conhecidas.__
Se fizermos uma aValiação real, sigrlif'iCaiiva, pl-ofunda,
não perfunctória do que foi a negociação do México, do que
foi a negociaçãO da Venezuela e do que foi a negociação
da Argentina, veremos que o Brasil criou um leque de_ opções
muito mais rico, muito mais amplo, muito mais criativo e
ao mesmo tempo possibilitando uma articulação de interesses
em seu favor também muito mais positiva. -

O Sr. Levy Dias- Permite~me V. ExA um aparte, nobre
Senador José Fogaça?
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidente, Srs. Senadores,

trago este parecer que vou apresentar a seguir, na Ordem
do Dia, mas antes concedo a palavra, em aparte, ao Senador
Levy Dias- e, em seguida, ao Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Levy Dias - Senador José Fogaça, na Comissão
de Assuntos Económicos debatemos exaustivamente este assunto. Quero, aqui registrar a minha admiração e respeito
pelo trabalho desenvolvido por V. Ex~. pela seriedade e competência com que o realizou e registrar, tarribém, o trabalho
desenvolvido pelo negociador da dívida externa brasileira,
Dr. Pedro Malan. Dr. Pedro Malan fez uma exposição na
Comissão de Assuntos Económicos que não_ deixou dúvidas,
a quem quer que seja, do acerto do trabalho que desempenhou
em nome do País. Hoje, eu diria com absoluta segurança,
que a exposição e o trabalho desenvolvidos pelo Dr. Pedro
Malan dão a todos nós a segurança, acima de tudo, da serie~
dade e do amor com que prestou esse trabalho ao País. Lembro
aos Srs. Senadores a importância, para o nosSo País, da aprovação desse acordo, que deve se dar nas _sessões do Senado
Federal deste ano. Portanto, Senador José Fogaça, registro
o meu respeito pelo seu trabalho, o respeito que tenho pelo
trabalho do Dr. Pedro Malan e a importância que estou· enteri~
dendo tenha para o nosso País a aprovação desse acordo.
É o caminho; é, como V. Ex~ disse, -o pontapé Inicial de
uma nova fase, de uma nova era para o nosso País.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Obrigado, Senador Levy

Dias.

De fato, esse acordo demandou um longo, árduo e difícil
trabalho de negociação.
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_Toõos ós_ pontos que aqui foram conquistados, o foram
de maneira absolutamente patriótica, ou seja, pensando rigorosamente no interesse nacional.
Os bancos credores queriam, por exemplo, transformar
a possibilidade da conversão da dívida em investimentos em
empresas privadas no Brasil. Isto, evidentemente, teria um
enorme impacto inflacionário em nossa economia, porque significaria a geração de moeda sem o lastro correspondente;
significaria uma desenfreada emissão de moeda, com enorme
repercussão inflacionária.
Os negociadores brasileiros conseguiram, de ma_neira ri~
go.rQsa)llente afirmativa, que essas conyersõ~s_ s_ó poderão ser
feitas cm favor de empresas públicas, ou seja_, no processo
implantado no Brasil, que é o chamado Programa Nacional
de Desestatização.
Evidentemente que a toca de títulos por ativos públicos
significa simplesmente rasgar um título sem que _e)e gere moeda circulante, sem que ele ger_e_ meio circulante em nosso
País.
_Este é um dado, por exemplo, que demonstra a impqrtância- desse acordo, ou seja, a impossibilidade de usar esses
bónus para convertê~los em investimento privados no País,
ou, ai_nda, esses bónus não poderão tel- efeitó iriflaCionário,
não poderão ter o impacto de _aumento da moeda em_ circulação em nosso País.
Infelizmente, por isto mesmo e em razão disto, não posso
aprovar as duas emendas apresentadas pelo ilustre Líder da
minha Bancada, Senador Humberto Lucena, que é um homem
que tem um extraordinário ãinor e uma eti.orme devotação
aos interesses da sua região,- do seu povo e da sua gente.
S. Ex• apresentou uma emenda para conversão da díVida em
investimentos no Nordeste, nos moldes do Projeto de Lei
que aqui aprovamos, ainda nesta semana, no Senado Federal.
Não posso aprová~la porque o acordo não permite que a con-_
versão-da dívida seja feita para fins de investimentos privados.
Por outro lado, nobre Senador Levy Dias, veja V. Ex~
que consegUimos garantir qt.ie os bancos estatais brasileiros
- e são três: o Banerj, ó Banespa e o Banco do Brasil - ,
que participam de um total de 6 bilhões de dólares que repre~
senta a dívida do Brasil com os bancos brasileiros, sediadqs_
no exterior' repito, conseguimos que" nos chamados bónus.
de dinheiro novo, os bancos estatais brasileiros não sejam
obrigados a aditar esses recursos, o que significaria, eVidentemente, novas emissões e novos dispêndios para o Brasil.
. O Banco do Brasil, por exemplo, não teria corno aditar
setecentos e cinqüenta milhões de dólares a troca dos chama~
dos bónus de dinheiro novo ou bónus de conversão. Isto dá
bem claramente a idéia, dá bem firmemente a viSãO de como
foi conduzida essa negociação, com a pauta, com a direção,
com o caminho sempre do chamado interesse nacional supe~
rior. É uma negociação articulada, cada ponto está interligado_.
O fato de pedirmos, por exemplo, bônus· de conversão
ao par, que aparentemente pode significar um· prejufzo para
o Brasil, já que os títulos da dívida brasileira têm um valor
muito menor no mercado secundário, nas bolsas de valores
do mundo, é também verdade que isso vai significar o aditamento de novos 'recursos, o aparte de dinheiro novo, para
financiar as garantias daqueles chamados bónus de desconto.
Então, há uma interligação, há uma intercomunicação, há
quase quf; um~_ vinculação e uma dependência entre todos
os fatores e elementos que entraram nessa negociação;· elf!. _
está tão bem articuláda que é rriuito difícil quebrá-la; pensarido~se .que está obtendo uma vantag_em, ao quebrar~se um

Dezembro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

determinado ponto está se produzindo a outra face da moeda:
uma grande desvantagem para o Brasil.
E nesse sentido que me parece ser importante caracterizar
aquilo que V. Ex• disse, Senador Levy Dias: o negociar da
dívida externa brasileira conduziu a negociação com talento
e inteligência, mas, sobretudo, com o pensamento voltado
para o sentimento e interesse nacionais.

Concedo o aparte ao Senador Eduado Suplicy.
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"'Art. s~ Os_créditos externos de médio e longo
prazos, relativos à dívida do setor público, somente
poderão ser utilizados na aqUisição das participaçOes
acionárias, no âinbito do Progr;J:J.ll.a Nacional de Desesta"tização, se sofrerem 9-eSágio. Prévio, através_ de niecanisrnos de mercado."
Ora, esse acordo, na verdade -e pelo Projeto de Resolução h" 94/92 - modifica esse item, em especial os arts. 4"'
e 12 do projeto de resolução, que prevêem a possibilidade
de os créditos __externos poderem ser utilizados por menos
do que o valor de face. Diz o art. 4o:
·• Art. 4<:> As agências de bancos brasileiros localizadas no exterior poderão trocar seus créditos juntO
ao setor público, detidos em 31-12-90, por bônus de
0Jn_versão da dívida. na form3: descrfta nO art: .3"", inc_iso
VI. .. "
Aliás, quero salientar que aqui deveria ser, se não me
engano, inciso e, e não VI. Houve um pequeno erro no seu
projeto de resolução.
" ... sem a obrigação de aparte de dinheiro novo
própria aos optantes."

O Sr. Eduardo Suplicy --Prezado Senador José Foga~
ça, em primeiro lugar, quero cumprimentar V. Ex• pela dedicação com qüe- tem-se debruçado sobre esse acordo da dívida
externa brasileira. Esse acordo, em particular. é o mais complexo de todos aqueles que, nesses dois anos, a: -comissão
de Assuntos Económicos teve a oportundidade de examiriár.
É um acordo que envolve nada menos do que nove complexos
instrumentos que viabilizarão a reestruturação da dívida externa brasileira, cada um deles com particularidades especiais.
além de envolver cinqüenta e seis ou cinquenta e sete-bilhões
de dólares, com uma perspectiva de trinta anos. É, dessa
forma, o maior acordo realizado com os bancos credores no caso, os bancos credores comerciais -por nós já examinado. Portanto, trata-se de uma decisão de grande importância. É fato que os negocíadores da dívida exerna tiveram
Diz o art. 12:
um trabalho de grande complexidade e há muito mérito no
"Art. 12. Os bónus previstos nesta resolução e
trabalho realizado, na primeira parte, pelo Embaixador Jório
os créditos representativos da opção de restruturação
Dauster e, na segunda parte, especialmente em relação a esse
de dívida externa poderão ser utilizados na aquisição
acordo, pelo economista Pedro SampaiO Malan. Hoúve uma
das participações acionárias no âmbito do Programa
forma sofisticada de se prncurat um entendimento com os
Nacional de Desestatização."
bancos credores, que tiveram como parâmetros as condições
Estabelece o § I":
estabelecidas pela Resolução n" 82, de 1990, para a ren_ego. ~·§ 1~ Os bónus de descontos, os bónus de conveciação da diva externa brasileira, definid3 pelO Seil-ado -Federão de dívida, os bónus de dinheiro novo e as notas
ral. Rec_onheço que houve avanços neste caso, conforme temos
do Tesouro Nacional poderão ser convertidos ao p3r
tido a oportunidade de dialogar, e esta -e uma- oportunidade
pelo seu valor de face. quando de sua utilização na
para esclarecermos e_ trocarmos idéiaS sóbre os pontos de
finalidade de que trata este artigo, observado uma disvista, sobre as contribuições que nos têm chegado, _inclusive
tribuição equilibrada entre as diversas opções.
resultantes do diálogo com os ~conomistas Pedro Sampaio
§ 2" Os bónus ao par deverão sofrer deságio iniMalan, Paulo Nogueira Baptista Júnior e PCtrónio Portella
cial de 35%, caso utilizados no PrOgrama -N aciOflai de
Filho. Aliás, quanto ao últimO, quero- ressaltar qlle--é- e uma
Desestatização''.
das_ pessoas que· melhor tem estudado o problema da dívida
Ora, pelo que entendi, houve, aqui, uma extrapolação
externa brasileira ao longo dos último-s anos e que afortunados negociadores em relação aos parâmetros da Resoluçã.o
damente, é um dos componentes do quadro de assessores
no 82, de 1990. Querem os negociadores, quer o Governo
do Senado Federal. Quero, _aqui, inclusive, ressaltar a imporbrasileiro que o Senado, agora, aprove urna modificação na
tân~a de nós~ Senadores, termos unl demento com a compeResolução no 82. Se os negociadores, a cada vezque forem
tência e a dedicação a esse tema do economista Petrónio Portenegociar, resolverem dizer: ''Bom, nós vamos descumprir aqui
na Filho. Gostaria de ressaltar alguns aspectos, e já adianto,
alguns
dos parâmetros da Resolução no:> 82, do Senado, e depois
então, comentários sobre as emendas que apresentei para
vamos apresentar aos Senadores para ver se eles estão ·de
meditação e exame de nosso Pares e, em especial, do Sr.
acordo". Fico pensando se, dessa maneira, não vamos permitir
Relator, Senador José Fogaça. purante a exposição J::ealizada
--quase
que qualquer coisa~ porque onde passa um -boi passa
na ComisSão -de Assuntos Econõmicos, o ecorli:unlsta Pedro
uma boiada. Procedendo dessa forma,_ não exige o Senado
Malan ressalto como· foi" importante para ele ter, peiiOte os
que sejam respeitados os parâmetros dess resolução. Se cada
negociadores, perante os ~:redores internacionais, os par'âmevez que o Governo realiza uma negociação resolve _que pode
tr_os-estabelecidos na Resolução·n"! 82, de 1990, e_procurou
modificar itens pa-ra; a -postel-forl, alterar a ResoluçãO n~ 82,
dizer que estava respeitando, explicitamente, essa reSolução.
eu mais uma vez saliento que estamos sendo muito flexíveis
Quando da sua presença na Com-issão de Assuntos Econóna forma de_ fazer respeitar o definido pela Resolução n'-' 82.
aspecto que talvez até tenha sido mencionado tanto por ele
Eis pof que apresentei esSas duãs emendas; a primeira sügequa-:to por V. Ex•, mlts, dada a complexidade desse acordo,
rindo a supressão do art. 49, do ProjetO de Resolução n~'94/92,
av~to, pe~o menos em relação à minha própria pessoa, não
e-a outra que dá nova redação ão art. 12 do ProjetO de ReSolu~
f01 percebtdo claramente pelos ·membros da Comissão. Refição, dizendo com clareza o seguinte:_
ro-me ao .fato de que a forma com chegou essa mensagem
do Executivo e esse acordo, em verdade, modifica disposições
"Os bónus previstos nesta resolução e os créditos
da Resolução n~' 82, de 1990, em especial o art. 5<> __ que, com
representativos da opção de reestruturação estão sujeimuita clareza, diz:
tos às regras gerais determinadas no Programa N aci~nal
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de Desestatização e- às normas· d3-Resolução nç 82/90
quanto ao referido programa."
Com isso_ 'se faz 'respeito o art. s~· da Resolução n" 82/90.
A mesma questão está. reiterada também na emenda 6•. de
minha autoria, que dá_ ao art. 18 do· ,projeto de ·resolução
a seguinte redação:

.

~·

"Essa resoluÇão entra em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposiÇões em contrário, ressalvado o disposto na Resolução n9 82/90."
• •
• ._. - •
• •
. ..... j
,.
-o -• ..
Ora, o que Significatla·permitlrmos'que_seJa descumpndo
o art. 5~? Si'griificaria: ae :um lado,~·pe-riDhfrmás. c}ue bôntis
ou títUlos da dívida externa' brasileira·, qt.,.e hoje e$f;ão valendo
no meicado, conforme hOtícia dessa se'niana, de'ontem, nqs
jornais. 28 ou 30% do seu valor de face, possam ser utilizados
na compra de ações de empresas estatais pelo seu valor de
face e não pelo seu. v:alor_ de mercadq ,q!Je é em torno de
30% do valor de face.
Em especial, para os bancos bra~il~iros cre:dprçs, essa
oportunidade vai-se iibr~r: mais especi~l~e-nte. V: Ex~ me~cio
nou isso durante as discussões, na Comissão de Assuntos Económicos ·e· nos diáldgbs informais que tiVemos. Quero -dizei'
que esses diálogos têm sido produtivdS porque, pelo menos,
tenho aprendido muito nessas discussões, terpos obtido inclusive novas informáções.• _
___ . , ..
No diálogo, ontem., com o econorp.is!~ Pedro Malan fiquei
sabendo de mais detalhes, por exemplo: informou-me o economista citado que esses. créditos relativo~ fl9S ban~s i?~<~:sileiros
referem-.se ,ao m9p.~ante. da ordem de,<? bilhões ):i~ cJól~res-,
dos qu~is 70%, aproximadamente, se e_u_contram em mão de
Bancos oficiais. A· maío-r parte, do Banco do Brasil; uma
segunda parte menor, do Banespa e; uma terceira parte bem
menor, do Banerj. Enquanto os outros 30% referem-se a
créditos de bancos privados. Ora, se'issb'a-contece, corresponderia isso ao mórúante da ordem de um bilhão e oitocentos
milhões de dólares. Trata-se de quant~a considerável. Nesta
semana, ainda, houve a divulgação de que a CSN estava valendo algo em torno de um bilhão e duzentos milhões de dólares.
l

. .

' •'l

'

:

'

..

O SR. PRj!:SIDENT)l (Nabor Júni?~· Fazendo soar a campainha.) - A Mesa solicita ao aparteante que conclua o seu
aparte, de vez que- o· tempo do orador já está concluído e
vamos iniciar agora a leitura das matérias constantes da Ordem
do Dia.
-

O Sr. Edu3i-Oo Suplicy- Então, tere.mos a Oportunidade
de continuar o debate durante a disc~~sâo do projeto. Mas
aqui Já coloco uma primeira questão -só para concluir,
Sr. Presidente,- inforinou-me o economista Peqro Sa!D:paio
Malan que o Senado Federal aprovou nesta semana projeto
de autoria -do eminente Líder, Humberto Lucena, onde já
teríamos descumprido a Resolução no:- 82, mOdificando-a. E
fato que, no projeto do Senador Humbérto Lucena, está autorizada a conve-rsâo em cruzeiros dos *\!los da __c!_ívida externa
brasileira que se destinem ao financiamento de projetas relevantes para o 'desenvolvimento sócio.:ecõnômico do Nordeste
e da Amazônia lega. No seu art. _2"' está dito que "a emissão
dos cruzeiros far-se-á sem deságio e a:.~sliii liberação dar-se-á
de acordo com o progtartlã -de implantanção dos empreendimentos". Trata-se de algo que também descumpre a Resolução n" 82. Ressalto que esse projeto fpi votado na segundafeira, em dia em que formalmente não ,temos aqui a presença
em número grande de Senadores, et:n. uma sessão extraor-
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dinária; mas, tendo em ViSta -que há um descumprimento da
Resolução n'? 82;.c.om muito respeito pelo Senador Humberto
Lucena, proponho que, como o projeto ainda tem de passar
pela Câmara dos'Deputados, lá possa ser examiaido quanto
a este aspecto, porque estamos permitindo algo que pelo menos não estava previsto ou não era -permitido pela Resolução
n9 82. Então, vOu pedir à Bancada do PT na Câinara dos
Deputado~ que ,eswde melhor esse aspecto, para ver se há
Uma compatibilidad~ erÍI._relação ao q ti e normalmente o Sensado coloca. Ainda tehho outras observações, prezado Senador
José FogaÇ~,' q~e-~eserVatei para colocar no l_llomento oportuno da diScusSão das emendas relativamente à questão da
capacidade de pagame_n~os.
, O SR. JOSÉ FOGAÇA - Obrigado, Senador Eduardo
Suplicy, por permitir que eu coloqUe-õ meu discurso dentro
do seu aparte. (Risos.)
Sr. Presidente, teria a -disposição de responder, ponto
por ponto, todas as observações feita pelo Senador Eduardo
Suplicy. A primeira, e mais imortante dessas observações,
é a respeito da Resolução n9 82. De fato já expusemos isso
D;a _Comissão de Economia, tra,ta-s~ _da. ne.~~sid,ad~ _que tem
OBniisl de oferecer aos credores um númerp,bastante restrito,
.u.m .Seguimento lnuito eSPedfico de bônus pelos quais_virá
.cltohei~o novo, pelos qua,iS entrará o volume correspondente
de dólar no Brasil Se es?es J?ô_qU:S:_ rião _forêm atraentes para
os credore_s, o Brasil terá de desembolsar sozinho o financiamento das g3raritiaS:
- -- - Tem razão o Senador Eduardo Suplicy: há uma pequena
:,U.teração que o Senado está -aprovando na Resolução no;. 82.
Mais isto está condicionado a seguinte opção: o Senado, se
não aceitar esta proposta, pode até rejeitá-la, também estará
_optando por fazer com que o Brasil desembolse maiS um,
dois ou três bilhões de dólares, imçdiatamente. na própria
troca dos bónus para conCessão das garantias.
Trata-se ·de uma escolha, trata--se de uma opção que é
política rriaS que também é uma opção fiOãiiCeira e econóiníca".
O que interessa ao País, neste moffiento?
_ ,- .Jnteressa ao País dar aos negociador~s brasileiros _u~
iilstiU:nlentO pelo qual eles possam estimular os credores a
fornecerem um financiamento -para que o Brasil não o desembolse. E q~ando para cá vier o acordo final, a distribuição
das opções consolidadas pelos bancos, soberamlmente, como
última instância decisória no que diz respeito à dívida externa,
diremos se achamos que aquela concessão é exagerada ou
tão-somente feita para que haja recursos novos que financi~m
as garantias e não obriguem o País a desembolsar com_sacrifício mais- outros bilhões_ de dólares.
Então, temos as seguintes opções: Ficamos com a riiidez
que V. Ex~ propõe, e o País faz um sacrifício de alguns_bilhões
de dólares, ou aceitamos eSsa modificação, e os bancos entra~
rão com esse dinheiro. Portanto, trata-se. a meu ver, de uma
opção, de uma escolha, que o Senado tem que fazer.
Já expusemos isso na Cc;>missão Qe Assuntos Económicos.
no plenário do Se~_~do, em uma reunião extraordinária da
Comissão, -e agora, quando novamente V. Ex• chama a aten~
ção, estamos redargüindo, reexplicando, retomando o mesmo
argumento. Essa é uma clara opção que o Senado fará. Os
bônus de dinheiro novo e c;le conversão serão convertidos
ao par porque significam entrada de recursos para o País
ali~iar-se de alguns dispêndios poderosos e pesados que teríamos que fazer. De modo que significa um instrumento efetivo
e eficaz de negociação que estaremos dando aos- senhores
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negociadores·,. ou .que. não estaremos dando se seguirmos à
orientação da rigidez.
, .•.. ·_· . , ,
'
Sr. Presidente, mtiito·obrigado pel'a·tole~ância de V. Ex•
''

..

COMPA.REÓ::M MAJS os SRS. SENADôRES:
Almir G~abri~~-;-:- A,luí~io ~t:z_efia!~.B~It_o'Parg;;t- B~rii
Veras- Ca[lp~ P.a~ro,cfnio .--7-~0:Ss~r-.Qi;fs·..:..,: n·aríõ--pereira
-Dirceu Caineir9 ;--Eduardo Suplicy :...:.. Evâ Blay - GdiiM
baldi Alves Filhp- GUilherme Palmeira·;...:,__ Humberto Lucena
- Hydekel Ffeitas·:....:... 'Jâtbas 'Pas~~ririh,o, ~João Fr~n_ça -:-

João Rocha -Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -:-José
Fogaça- José Paulo Biso! -cJosé Sarney '- Jutahy Magalhães--- Lavoisier Maia~--- Lourival Baptista - ·Mansiieto
de Lavor ;__ Márdo Lacerda - Moisés Abrão -- Nelson
Carneiro- Nelson Wedekin -Pedro Simon- Wilsori Martin-s.·

O SR. PRESiíiENTE (Naboi Jónior) _:._ A Presülêncià
deferiu, ·aé:l refú'eó.dtim do P.l~nário, pediUo- de licença_ do
Seriador 'Garibaldi Alves Filho para se áiúientãr -do:_-PaíS, itó
periodo de s- a '15- do corrente, quando S. EX~, déSígnadôpelo Senhor Presidente. da República, integrou a DeJegaçâo
do Btasil à Qúadragésima Oitava Sessão da Assembléia Geral
da ONU, na qualidade de Observador Parlamentar.
·
'
'
·.
. .
.
.
· ' Os Sr.s: Senadores. que concordam com a decisão da Presidência queiram permaneCer-sentados. (Pausa.)
·
Aprovada.
Fica ratifiCada a decisão ..

.

O SR. PRE~IDJ):J:'TE (N~bor Jú~ior) -Nos termos do
aJ1..)74, dÇl_~egimento.Interno, a Presidência dispensa o pe_rfQ<;iO correspondente à Ordem do Dia.

. S~o OS Séguiriü~s ·oS itens cUja apreci~ção fica ..so?:est~~ã:
..;. 1. .,--,

PROJETO DE LEIDA CÂMARA
· N' 11, DE 1991-COMPLEMENTAR
(-Em regime· de urgênCia, nos termos do art. 33_6_,_~,- do
·
Regimento Interqo)
Continuação da vOtação, e-m turno úniCo, i:fo-P~ojeto de
Lei da Câmara n' 11~ de 1991'Cómplementar, (n' 69/89, na
Casa de origem), de iniciatiVâ..do:MinStério Ptfblico da ÚÕ.i~o·,
ql!-~- ;d.}spõe sobi-e a organizaçãd;as at~bufçõ~ e ó estaW.t~
do Ministério Público da União; tendo
P;areter Sob o n9 412, de -1'992; da COmiSsãõ ·
• '..:....:. tle ConstituiÇão, 'Justiça é Cidádània," favoiáVel, nos
te~o~ do Substitutivo que oferece.
- ---- -

-2PROJETCJDE LEI DA CÂMARA.
.
N' 69, DE 1992
(Elll regime de urgência. nOs te~Os_ do ·art. 33§_, ~L<;!_o__
, 1 • ,
Regímento Interno)
' Discussão, em turno únicO; do Projeto de Lei da Cânrar_a
n' 69, ·de 1992 (n' 2.204/91, na Casa de origem), de iniciativa
do ?'residente da República, que dispõe sobre a constituição
e o r'Cgime tributário dos Fundos de Investimento Imobiliário
e dá outras providências. (Dependendo de Parecer).
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.· PROJETO DE LEI DA CÂMARA
.
• N' 110, DE· 1992
(Em regime de urgência, nos termós do art. 336, c, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do,Projeto de Lei da Câmara
n' 110, de 1992 (n' 3,195/92, na Casa de origem), que dispõe
sobre a cessão de servidores ou empregados da administração
direta,, ind~reta o~. ,fu1,1Qacional da Uriião, eleitos dir~tores
çl~ eQ.tid&Qes civis d~~car~ter co~_E_ei-~tivo,, so~al ou esportivo,
que .cong'reguem os. respectivos servid9res ç se4s farnilia~;es
a.~st~.enti4ades e_4~ ólltras pro_vJ<fê."'cias. (Dependendo de
Parecer).
-4'-'
PROJETO DE LEI DO SENADO
. N' 243, DE 1991
(~in regime de-_iiigêócia, nos-teimbS do art. 336, c, qo
, ;' , . :,
J~.él)i!"ento lljten!ol · . : : · . . .
(Tramitando em conju~to com os Projetqs_ de Lei do Senado
.. · · .. n• 252 e, 291, de 1991,. e 69, de 1992)
- ·
'Discussão, em turno- úiliCo, do ProjetO de Lei do Senado
n9 243, de 1991, de autoria da Senadora Marluce-PintO, qtie
altera dispositivos da· Lei n' 5.682, de 21 de junho de 1971
-Lei Orgâniar-doS Pártidos Políticos, tendo
Parecer, proferido· em Plenário, Relator: Senador José
Fog~çà; f<lvorável,· noS termos de Substitutivo (Emenda de
n' que aferece. (Dependendo de Pareéer5obre as Emendas
de•.n"2a31).
-.
·
··
··
·

Ir

-5PROJETO DE LEI DO SENADO
.. N• 252, DE 1991
(Em regime de urgência, nos terinos do art. 336, c, do
Regimento Interno)
(Tramitando em cOnjürito com Projetós· de 'Le'i do' Setiado
-

- -

n<ib

243 d~9~~ de 1991, e 6~,-de' 1992) ·
DisCussão, em tutnó -único, do Projeto de Lei do Senado
D.9 252~ de 1991,_ de. íl!Jt.Oria do Senador Marco Maciel, que
dispõe sobre Sistema de Partidos Políticos e _dá outras proviaência's, tendo
Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador José
Fogaça, favorável, Íl.Ôs termos de Substitutivo (Emenda n9
1) que oferece. (Dependendo de Parecer sobre as Emendas
de n's 2 31).

a

-liPROJETO DE LEI DO SENADO
' N' 291, DE 1991
(Em regime de ur~êÍlcia, nos-terinos do art. 336, c, do - ----- --Regimento Interno)
(Tramitando em coniu:nto com os Projetos de Lei do Senado
n~ 243e252, de 1991 e 69, de 1992)
Díscussão, em fllrno úníco~' do Projeto de Lei do Senado
Í1.9 291, de 1991, de al!toria do.~enador Fernando H~n.çique
Cardoso, que regulamenta os§§ 29 e 39 do art. 17 da Constituição Federal, disposto sobre o registro dos estatutos partidáriOs no Tribunal Superior Eleitoral, os recursos do fundo partidário_e o acesso gratuito aos meios de comunic.lção, tendo

10640 Sábado 19
..

Par~cer,

DIÁRIO DO CONGRESSO-NACIONAL (Seção II)

proferido em Plenário, Relator:

~enador Jo~é

Fogaça. favorável, nos termos de Substitutivo (Emenda n9
1} ,que oferece. (Dependendo de Parecer sobre as Emendas
de n" 2 a 31).
-'-7PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 69, DE 1992
(Em regime de urgê_t:tcia, nos termos do art. 336, c, dO , .
(íi-amitando

Regimento Intern_o),

em ConjuittO c"om os Projetas de Lei do Senado

n• 243, 252 e 291, d\' .1991)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
nt 69, de 1992, de autoria do Senador Nelson Wedekiri, que
altera o art. 118 da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, acrescentando o § 2-o, que dispõe sobre a faculdade do partido
político celebrar acordos com as redes de rádio e televisão
para a divulgação do horá_rio eleitoral gra~uito, tendo
Parecer, proferido_em Plenário, Relator: Senador José
Fiogaça·, nos termos de Substitutivo (Emenda n9l) que oferece.
(Dependendo de Parecer sobre as Emendas de n's 2 a 31). ·

-8.PROJETO DE RESOLUÇÃO N'54, DE 199Z
(Em regime de urgência, nos termOs- dO- aft.- 336, c, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno únicO~- do Projeto de Resolução n~
54, de 1992, de autoria do Senador Lourival BaptiSta e outros
Séhhores Senadores, que proíbe o uso 00 -fumo seus derivados no recinto do Plenário do Senado Federal. (Dependendo
de Pareceres).

e

-9PROJETO DE RESQT_UÇÃ<YN' 94, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos=do art . .336, c, do
Regimento Interno)
Discüssâó, em turno úriko, âo Projeto de Resolução no
94, de 1992 (apresentado pela Comissão!de AsSu.ntós EOOriômiCos'como conclusão de seu Parecer no 452, de 1992), que
aut0i-izà"3 União ãcelebrar operação de créditO externo, visando o reescalonamento e o refinandame:iJ.tO dã díVidã eXterna
de mécFo e longo prazos junto a bancos comerciais, a conceder
garantJas, a assumir dívidas externas de entidades federais
e dissolvidas, e dá outras providências. flJei}enderido de parecer sobre as Emendas de Plenário).
-lO-

PROJETO DE RESOLUÇÃO l'Í' 106, DE 1992
(Em regirile âe urgência, -rioS _termOs do art. 336, c, do
Regíffiento Interno)
Discussão, e·m· turno· Uffico;-do Projeto de Resolução n9
106,-de 1992 (apresentado pela ~omíssãci de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer n'·' 469, de 1992), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Angelina- SC, a realizar
operação de crédito juntO ao Banco do ~stado de Santa Catarina S/A- BADESC e aO B"anco Internacional p~ua Reconstru-ção-e DesenVOlvimento -- BIRD, no valor de_
CrS569.541.000,0(Jrquinhen-tOs e sessenta e nove milhõ"es, quinhentos e quarenta e um mil cruzeiros), destinada à implantação de obras- de infra-estrutura naquela municipalidade.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 107, DE 1992
(Em regime' de urgência-; nõs _terlnos do ãrt. 336, -c, do
Regimento Interno)
DiscusSãO, éitl" turno únicO; do Projeto de Resolução n"'
107, de 1992 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econ6mk9.S- como çQnch~s~o de- seu Parecer n'' 470, pe 1992), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Itajaí - SC a contratar
operação de crédito junto ao Banco do Estado de Santa Catarina SIA- BADESC; no valor de Cr$860.050.400,00 (oitocentos e sessenta milhões, cinqüenta mil e quatrocentos cruzeiros_), dentro do PROURB, para execução de projetes de infraestrutura naquela municipalidade.
-120FÍCIO N° sm, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno
Ofício n' S/77, de 1992, através do qual o Governo do.
Estado de Goiás solicita autorização pai-a contratar operação
de_ crédito externo, no valor de dez_oito milhões, setecentos
e_oitei\ta e dois mil e quinhentos e cinqüenta dólares, destinada_
a firiap"ciaf o Projieio--de ~DeseD.v.olvllnento Tecnólogico paraPequeno Produtor em Area de Cerrado. (Dependendo de
Parecer).

-13-PROPOSTADE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
No 9, DE 1992
..
(Incluída em Ordem do Dia nos termos
do art. 358, § 2', do Regimento Interno)
DiScussão, em primeiro tUiTIO, da PropOS.ia de Emeildã
à Constituição n"' 9, de 1992, de autoria do Senador José

Eduardo e outros senaçlr;>~e_s_, q!Je dá nova redação ao· art.
39 do Ato das Disposições· Constitucionais Ttansifõrias. (2~
sessão de discussão).
O.SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Volta-se à lista
de oradores.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo pala:
vra ao nobre Senador Aluízio Bezerra.
S. Éx~ Ílão se encoiitra ~rn_ .plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Car~
valho.
S. EX'" não se encontra em plenário.
- :concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronunciá o.
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr., e Srs. Senadores,
até o final deste ano, espera-se a aprovação pelo Governo
de uma Zona--de Processamento çl_e Exportação (ZPE) para
o Estado de Santa Catarina. EStudos realizados pelo Banco
RegiOrial de DeSenvolvimento dÔ Extremo-Sul concluíram
que O local mais conveniente para a instalação da referida
ZPE é o Município de Imbituba, no sul do Estado, que conta
com a -~aior parte da infra-estrutura indispensável, uma vez
que abriga a Indústria Carboquímica Cata-riOense e- tem- um
porto com as característicaS ideais para o sucesso do empreendimento.

a
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tir"'da-<Iécada de 60, Com o _desenvolvimento da in~ústria Qe
De acordo com os estudos realizadOs,- o custo da ZPE
cerãiiiica. -·
·l
de lmbituba foi estimado em quatro n_1ilhqe_s d!! _ctóiares, consiAs
ZPE
estão
isentas
do
pagamento
de
!PI,
ICMS,FII'<,
derado baixo, uma vez que õ do port9 de. R:i<? _Grilrid~ fOi
SCYCTAL.,~TOF~~Iniposto sobre Importação e Expcirtaçãó; e
orçado em 25 milhões de dólares, e ot~:tra ZPE, prevista- para
dispõem de total liberdade para utilização das divisas obtidas
o Nordeste, teve seu custo calculado em 300 milhõeS' de dólacom as exportações. Coino estão_ isentas do AFRMM, são
res. A escolha de lmbituba, l"!_a região _Q_e 1-_~_guna,-_!CIJI 9_utra
faVorecidas igualmenté por uma réd4ção da ordem de 25%
explicação, de natureza social: lá e·xiste~-·n_lUitos_ ~esempre
no frete marítimo, além de contaiem com uma estimulante
gados, em razão da crise que atingiu.~ téó:i_e>,nli~ ca"~boriífefa.
desbúrocratização á.dministiativa p~ra agilizar os negócios.
As Zonas de Processamento de Exp,o~taç~q. cpmo·sabeCOnsoante explicações- dos especialistas, "Zona de Promos, Sr. Presidcnt~. _fora~ !11:s~it~íçlas pelo D_ecreto-Lej n"
cessamento· de ExportaÇão caracthiZa~se ComO u'núi áfe'â' de
2.452, de julho de 198,8_, e representam verdadeiros distritos
livre comércio com 'o exterior, destinada à instalação de emindustriais nos quais as -empresas instaladas são favorecidas
presas· voltadas para a ptodução ·de bens para- o contércio
por benefícios fiscais, cambiais e burocráticos para a co-merciaex;terno". Sua instalàçã·o "visa a reduzir desequilíbrios regiolização de seus produtos no mercado externo. Elas estão impenais, fOrtalecer a balailça comercial; bem como acelerar •o
didas, apenas, de realizarem transaçõcs no mercado interno_ processo de difusão.e absorção tecnológica".
para não-estabelecerem competição desleal com empresas insSr. -presidente~ sr~ Senadoras, Srs. Senadores, a partir
taladas fora da Zona de Processamento.
do momento em que_ ·se começou a discutir a possibilidade
Algumas vantagens favorecem as-empresas que se-situam
de _ad_oção dessa experiência, vitoriosa'em outros países, tal
forma de_ incentivo sofreu duras críti6.s·,· até mesmo no- Nor.:.
nos limites da ZPE. Uma delas é a disponibilidade para livre
utilização das divisas obtidas com as exportaÇOes de seus prodeste. As tendência~ que ·se esboçam com a nova ordem:·econô.dutos, além da total isenção sobre exportação e importação,
mica internacional impõem a busca de maior velocidade no
permitindo menor custo nas suas aquisições no mercado interesforço para corrigir desequilíbrios regiOnais, na medida em
no .. As ZPE são inspfrã.das Cm modelos aplicados com--éxito
que fortalecem a formação de grandes blocos econômicos.
em outros ·países, espccialmeõtc na China e nO sudeste asiáNo Brasil, de acordo com estudo do BRDE, díánte da
necessidade de abertura do mercado, tornou-se necessário
tico.
cria!-IitStrumentos para dot~r as .regiões mais sens(vCiS-a -~~ªª
Entre as desvantagens, Sr_.__ Presidente_, Sr" S_~f"!fiÔÓfas;
pOlítica de cond-içOe~ p~rfl redirecíon(\r s~a esfrutpra, de produSrs. Senadores, as empresas_ situ-adas nas ZPE estão impedidas
çãO. -simultaneameç_t~ 1 _precisarrios de novos investimentos,
de buscar financiamento e garantias nõ sisfema bancário_inter~~j~S )>"n?àutos pos~a,m recuperar parte das divis~s perd~c!a:s
no, além de não terem direito ao crédito à expoftação- e de
com ,a, aqe_rtura às irpportações.
,.
estarem- impedidas de colocar seus produtos no mer_cado doA experiência das ZPE representaram, em· Vá_Ii.O~ paíseS;
mésticO~ Difei'eni das zonas francas,_como a de Manaus, que
"um iOstrumento eficiente de transformações estruturais na
se destinam à comercialização, pois são voltadas essencialeconomia, contribuind_o para promover um reequilíbriO de
mente para a industrialização.
___ _
forças ·e uma possibilidade maior de absorver mo~ernas tecnoOs técnicos comparam a ZPE a um pequeno país, que
logias". _Gregos, fenícios e romanos, Sr. P_residente, Sr"~ Senaserá financiado pelos governos estadual c municipal. No caSo
doras, Srs. Senadores, já aplicavam a idéia _de estãbelecer
da ZPE de Imbituba, os especialistas ·calculam que, dentrO
áreas de comercializaçáo com tratamento alfandegário -prefede prazo não su-perlor-a-18 meses-, seu -ii1Vestíniento _eSfará
pago: Lá serão criados 10 mi_l empregOs-pelas -30" empresas- rencial; corno forma ·de incentivar as' ú·ansações comerciais.
Foi Só a partir da décªda, çte 60 que muitos países erD desenvolque se instalarão na primeira f3se -do projeto. Estima-se que
viffi~nto _passaram a .adotar modernas políticas de iilCeritiVo
essas empresas terão um faturamcnto anual de 60'milhões
àS çXportações, cons'tit~índo. as Zonas de Processarn~Qto de
de dólares, no início, gerando 4 milhões e 500 mil_dólare·;
Expdrtaçáõ~ uma das principais formas ·ütilizadas_ para sua
de receita pública, dos quais 1 milhão e 125-mil dó1ai-es pam
-promoção. -o Município de lmbituba.
Os especialistas ácreditam que a ínstalação de uma ZPE
O Município, Sr. Presidente, está situado na região cata ri~
em Santa Catarina representa "uma oportuilidade íffipar de
nense de Laguna, em-área territorial _de 182 quilômet!OS qua- se promover novo impulso industrial, a partir de insumos
drados. Q_ porto, a infra~estrutura fúrOviária, rodo_yiária, ~r
e fatores de produção cativos". Pretende-se aproveitar toda
bana e de comunicações, além da existência da área indu.strial
a infrá:..estrutura existente fio Distrito" tri.-dustrial de Imbituba,
e das disponibilidades de insumos, são vantagens que desperde maneira a reduzir os.e'levados custos soCiais que os_ inVestí.;taram o interesse de seis empresas, s_egundo informações da
mentos já alocados representam para toda a sociedade. O
imprensa. A ZPE não entrará em conflito com o Mercosul,
objetivo em mente é gera:r novas oportunidades de investimas,_pelo contrário, irá complementá-lo. A expectativa é de
mentos, "a partir de produtos derivados do próprio parque
que, a partir de 1995, a ZPE de lmbituba ganhará fornecedores
industrial".
novos para conquistar outros mercados, além do Cone Sul.
Os técnicos acreditam que o modelo de desenvolvimento
Segundo estudo realizado pelo Banco Mundial, 6xisterr:
aplicado em Santa Catarina,_ Sr. Presidente, sr~ senadoras,
hoje, no mundo, 86 ZPE,localizadas em 27 países. Na Amé:
Srs. senidoies,-foi CO!J1pron1etido pelas mudanças promovidas
rica Latina existem 42j 36 na Ásia; quatro na Europa eOrieiite· no modelo nacional e pela crise que atinge o Brasil. Ainda
Médio, e quatro na Africa. Agora, o Sul de Santa: _Cataríria. que com uma economia diversificada, o Estado depende do
com seus 35 municíp-ios, aguarda esperançoso a· instalação desempenho de setores tradici~IJais. Muitas tef!tativas foram
da ZPE de Imbituba, confiante na mudança da sua fisionomia feitas no sentido de -prcimovú mudanças no perfil industrial,
económica, marcada pela exploração do carvão, que começou tendO_ e_m vista o apfOveitamentO mais nobre dos recursos
ao final da Segunda Guerra Mundial, diversificando-se, a par- naturaís e do alto espíritO empreendedor de seu povo.

_
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O Sul do Es_tado, onde $e.vai localiz~r a ZPE, cornpoe~se_
a -~es~nvolyer progra~as voltados para a exploração dessas
de 35 municípios e represeitta 9,9% do tepit9rio -captzi.n:ens~ - matérias-primas, contribUíram para agravar a crise e~conômica
e 16,5% de sua população. A região participa com menos
e sqdal qu~ castiga est~_importante região de Santa Catarina.
de 15% do Valor Bruto d.a rr.ahsfõrmação,l!,ldusuial de Santa
A implantação da ZPE qe Imbituba ganha, portanto, papel
Catarina. Ao fim_ da Seg\J.p.Q.a Ouerra Mu~ndial e dian~e da
de. especial relevo em um esforço destinado a desenvolver
nova política de independ~nçia econôrilic.a que se buscava
o sul catarinense ..
no País, a região conce,nt:r;au, !luas ativ~d~d~s_ basican:u~nte n~_
- De início, a ZPE de Imbituba o.cupará- uma área de 100
exploração do carvão. Lá se destacou a_ cid;tde de Tubarão,, he_ctares, onde se. projeta a instalação de 30 empresas, com
como centro económico no beneficiaritentQ_ do carvão metafatilramento ae· 2 rriílhões de dólares, gerando um total acima
lúrgico e no aproveitamento do carvão vapor para geração -de 2 mil_ empregos -diretos. S_e o fatur.amento anual.representa
de _energia elétrica.
_. .
_
_, , .
.
.
apenas 4% do total expottado por Santa Catarina, .em 1991,
As cidades de Lauro Müller, Urus,s~IJ.ga, Orlffap,s,_ Ar~-:
a ZPE de lmbituba terá efeito multiplicador em empregos
e renda- acontecimento da maior irhpottânci3 para a região
ranguá e Siderópolis concentraram suas ativiaaOes na ,e!(tr~çã,O;
de minério e a cidade c;:le C.riciúrria, além d&.!ltividade mine_rflsul de Santa Catarina.
dora, constituiu-se em centro de apoio téqtíco-administr3.tivo
Na relação custo/benefício social, est~:~dq realizado pelo
no complexo sistema de prospecção, miner~ção e transporte.
BRDE assinala que "o setor público participa ·com urÍla inverR
Se a exploração trouxe tantas vanú.rlgen.~ para a região, etn
sãc::> _e~Jt torno de 3 milhões de dólares, devendo gerar 9.600
passado não distante, favorecendo a impla~tação da estrada
empregos, assegurando 4,5 milhões de dólares. em impostos,
de ferro e do porto.de Imbituba, além de.o.f~recer nova. fome, gerados sobre a demanda deri_vada. Este processo vai acionar,
para geração de energia elétrica, a monoatividade econômica~
ainda, uma infra-e.strutura ociosa, que custOu aproximadamente~, IJS$ 80 milhões".
segundo conclusão con&.e_ma.tal_dps técnicos,.·~acabtbll pçr_ comprometer o meio ambiente e o desenvolvim~nto do s.etor pri- .
Sr. Presidente, sr-s Senadoras, Srs. Senadores, nos últimário, concentrando .acentuadamente.4 .atividade empresamos anos, registrou-se um grande esforço, que se traduziu
rial".
por ações concretas, no sentido de reestruturar e consolidar
A partir da década de 60, Sr. Presiden,te, Sr~ Senadoras,
o aproveitamento racional dos recursos minerais existentes
Srs.__$enadore.s, é que a região começou.3: experimentar um
no sul do Estado. Entre essas ações, merece especial destaque
esforço em prol da diversificação econõmjc;a. Graças à expana criação da CODISC, a concepção do Complexo Carbosão urbana, à grande disponibilid~de de a~gila que ~ s_o_mo~. químico EnergéticO e a Usina Siderúrgica, incluindo-se a Inà experiência na extração e moviment~ç~o ·de mip"~rais, ~ · dústria Carboquímica Catarinense - ICC, atu31mente em
região começou um processo de mudança no perfil industrial,
Opera_ç~_o.
contando, para iss.o·,. com os estímulos. técnico e financeiro
. A implantação da ZPE de lmbituba pode ser o marco
do Banco Regional de.Desenvolvimento ~do.Extremo Sul. Fode uma real mudança no perfil económiCo do sul de Santa
ram instaladas unidades industriais de c;erâmica e:s"tiU.tural e
Catarina, Sr. Presidente, Sr~s SenadOras, Srs. Selladores. Lá
existe uma infra-estrutUra de boa qualidade - porto, malha
de revestimento, unidades de transform,ação plástica, mecâferroviária e rodoviária, estrutura urballa e de comunic<ição.
nica de qualidade e metalúrgicas, e criado,um parque de conA área industrial conta com corredor de transporte. estudos
fecções e.malharia.
..
Acontece que a drástica i"edução d~ Participação do carR ambientais, acessos implantados e projetes. Há boa disponi;..
vão no mercado, em face da opção naciorial pela abe~tura
blidade de insumos para transformação industrial - como
da economia e das próprias característiCas do carvão metalúrrocha fosfática, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, fluorita, baugico~ resultou em grave desestruturação econórnícã ·e Sô-êial
xita; caivão energético, carvão metalúrgico e coque, óxido
de ferro e·pirita carbonosa.
nesta região polarizada pelos municípios. mineradores. A crise
da construção civil concorreu para agravar a situação do sul
A tegião tem interligaç~o nacional e internacíon_a.l, atracatarinense, uma vez que ·no eixo Tubarão-Criciúma conCen- véS da BR-101 e da BR-282, além de aeroportos, porto de
tra-se grande parte da capacidade de. produção de pisos e minério e cargas gerais e "recursos humanos de boa qualifiazulejos, empregando direta e indiretamente cerca de 32 mil cação. Segundo os estudos realizados, são destacadas várias
prioridades, que passam a orientar a escolha dos projetes
pessoas.
. . ·Sr. Presidente, s~s Senadoras, Srs. ·se·nadores, o setor para a ZPE de Santa Catarina, em Imbituba: atívidades de
cerâmico, aliado ao complexo carbo-siderúrgico, apareceu na mão-de-obra intensiva; aproveitamento de recursos naturais
década passada como parte importante de .um esforço de subs- da região; aproveitamento de matérias-primas e insumos da
tituição e diversificação setorial, visando á reduzir os efeitos regiãO; estímulos às atiVidades económicas potenciais no sul
negativos que a mera exploração mineral representa. Acabou, do Estado, atualmente parcamente desenvolvidas; absorção
porém, comprometido por uma política .nacional restritiva. de tecnologia de ponta; absorção de tecnologia de comércio
Temos a registrar, ainda, que não se efetivou, em sua pleni- exterior.
A convicção dos técriicos que se debruçaram no estudo
tude, a implantação de complexos industriais baseados no
aproveitamento racional dos recursos mineraiS abundantes na a respeito dos efeitos positivos desta ZPE sobre todo o sul
região- tais como carvão, fluorita e fosfato .. A necessidade do Estado é a de que deverá surgir um surto de múltiplo
de otim-izar o uso--dos recursos minerais na região representa desenvolvimento em toda a região. Existem condições excepum esforço para neutralizar os efeitos· n~gativos do esgota- cionais para o desenvolvimento de mineraís não metáliCos,
mento de nossa fronteirã agrlCola.
da metalurgia, de mecânica, material elétrko: comunicação,
A retração do mercado, provocada pela mais longa reces- transporte, de montagem e acoplamento com componentes
são económica de que se tem notícia no Brasil, Sr. Presidente, importados de alta tecnologia, da indústria de madeira e mobiassim como as bruscas mudanças no m'odelo económico e liário, de derivados de madeira (resina) e_de amido, a partir
as dificuldades em conseguir sensibilizar o governo central da ~andioca, de materiais plásticos, de produção de fios tisã.fi-
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do algodão importado. de produtos alimentares, bebidas e
fumo.
A ZPE reacende o entusiasmo ·em •Sãnta Catarina, que
também sofre as conseqüéncías da recessão económica erigida
como política de combate à inflação, quarido a economia brasileira revela o nível mais baixo de ocupação. Estamos convencidos de que a ZPE de Santa Catarina poderá representar
uma forma de o Governo Federal reparar sua dívida para
com uma região que tCve seu meio ambiente cruelmente comprometido com a rudimentar exploração-do carvão-.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr'"~ Senadoras,
Srs. Senadores:
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores,
Diderot já dizia; nos idos do século XVIII, que toda renovação-nos governos é temida. Duzentos anos depois, vemos a tes(
provada entre nós com clareza, sem máscaras ou disfarces.

Sábado 19 10643

__ Na nova ordem, o povo déixou de ser o passivo pagador
de impOstOs. Quer saber da destinação dos recursos liberad'?s
para sU:ao comunidade e fiscalizar sua aplicação, denunciando
qualqu~r desvio ou -_irregularidade. _
Os ministros, siit_t9riizados co~ a nova realidade, seguem
a trilha dos novos te~pos. Da mesma forma que o Ministério
do Bem-Estar Social -participa às aL.toridades, aos representantes religiosos e. a todos quantos estiv_erem interessados a
aplicação dos recursos liberados, outros ministérios também
o fazem, dando transparência absoluta à destinação do dinheiro do contribuinte:·
Sr Presidente. Srs. Senadores, é alentador saber que as
marotagens ao estilo collorista terão vida curta neste País
que se quet passar a limpo. O Presidente da República, interessado na mais ampla transparência dos atos, não econo--mliâtá perguntas, fará todas 2.~ averiguações necessárias. Agirá- ·como, aliás, tem àgi® -~no interesse do poder público,
oríentado pela ética que tem presidido suas decisões.
O mesmo, lam~ntavelmente, não podemos dizer a respeito--de alguns governos estaduais. Lembro especialmente o go- vemador do meu Estado.
Enquanto vemos o Presidente Itamar Franco buscando
a -transparência de seus atos, o governador da bela Bahia
de Todos os Santos impede os deputados da oposição de acompanhar os gastos do Executivo. O Sr. Antônio Cirlos ~1aga
lhães e os deputados situacion~tas alegam que o Tribunal
de Contas do Estado não é órgão auxiliar do Executivr. Por
isso, não deve permitir o acOmpanhamento dos gas_tos do
governo por meio dos seus programas de computadores, negando-se a fornece~ a senha para os deputados poderem ter
acesso àos dados.
Atéqu~ndo, pergunto, poderá o Sr. Antônio CarlóS Magalhães represar os ventos da moralidade? A paciência e o episódio Collor o compro':ou suficientemente- tem limites. O 3juste de contas virá. E questão de tempo.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnio•) -· A Presidência
convoca sessão extra-ordinária a realizar-se hoje, às 11h30min,
com a seguinte

Falo, preclaros senadores, da reação que vêm suscitando
os pedidos de_ transparência:-- do Presidente Itamar Franco.
RefirO~nie especialmerite- aás questionamentos que ele ousa
fazer, à determinação de abrir caixas pretas. São perguntas
que o cidadão comum formula todos os dias sem ter voz suficientemente alta para obter respostas.
Com simplicidade, mas firme determinação, o Pre.sidente_
faz indagações básicas, Por que a Petrobrás, empresa pública
e, corno tal, obrigada a prestar contas à sociedade, aumenta
seus preços antes de verificar se pode queimar gorduras, cortar
custos? Por que Xingó, a exemplo de outras obras públicas,
custa 3Q% a mais no Brasil que em outros países? Por que
o- preço mínimo fiXã.do na avaliaç-ão-· da Ultrafértil não fora
aprovado pela assembléia de acionistas?
Diderot tem razão. Um governo que faz perguntas é muito perigoso. Por isso, questões simples e diretas, como pedir
explicações sobre remarcações incessantes, privatizações
apressadas e custos reais de obras c empresas públicas, produzem demissões, entrevistas aflitas, artigos catastróficos.
Ao mesmo tempo, pesquisas de opinião reve-13ril gradativo aumento da aceitação do novo governo. Não s.em razão.
ORDEM DO DIA
Todos os que desejam ver o País e a coiSã Pública administrados com honestidade, rigor técnico e objetivos maiores
-laplaudem o estilo Itamar.
PROJETO DE LEI DA CÁMARA
Ouso dizer, Sr. Presidente, que estamos vivendo uma
N' 69, DE 1992
revolução. Revolução no sentido empregado por Ortega Y
(Em regime de urgência, nos termos
Gasset no sempre atual "A Rebelião das Massas". Afirma
do art. 336, c, do Regimento Interno)
o pensador espanhol que revolução não é a sublevação contra
a ordem preexistente, mas a implantação de nova ordem que
Discussão. em tutno único, do Projeto de Resolução n~
vira a tradicional ao avesso.
69, de 1992. (n' 2.204/91, na Casa de origem), de iniciativa
Depois do longo silêncio a que a sociedade foi submetida
do Presidente da República, que dispõe sobre a Constituição
durante o regime militar ou do atordoamento proposital ime o Regime dos Fundos de Investimento Imobiliário e dá
posto pelo estilo Indiana Jones, o povo acordou, foi às ruas,
o~tras providências. (Dependendo de parecer.)
exigiu mudanças.
-2O povo que exigtu o impeachmeri-t ôo presidente corrupto,
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
esse povo, Sr. Presidente, não aceita mais os-desmandos admiN' 110, DE 1992
nistrativos e a improbidade nos negócios públicos. Exige dos
(Em
regime
de urgência, nos termos
administradores a prestação de contas do que é feito Colri
do art. 336, c, do Regimento Interno)
o dinheiro arrecadado sob a forma de impostos.
A fiscalização, já feita pelo Tribunal de Confas, pode
Discussão, em turno único- do Projeto de Lei da Câmara
e deve ser feita pela população-, por- setrs· 6rgâcrs repreSen- · n' 110, de 1992 (n' 3.195/92, na Casa de origem), que dispõe
--tativos.
sobre a cessão de servidores ou empregados da administração'
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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. (Dependendo
de parecer.)

-3PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 54, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos
do art. 336 c, do Regimento Interno) Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução na
54, de 1992, de autoria do Senador Lourival_ Baptista e outros
Senhores Senadores, que prmbe o uso do fumo e seus derivados no recinto do Plenário do Senado Federal. (Dependendo
de Pareceres.)

-4PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 94, DE 1992
(Em regime de __urgênda, nos termos

do art.. _336, .c, do Regimento Interno)
DiscUSsão, em turno único, do Projeto de Resolução n"
94, de 1992 (apreSentado pela Comissão de Assuntos Econô
micos como conclusão de seu Parecer n9 452, de·1992), que
autoriza a União a celebrar operação_de crédito externo, visando o reescalonamento e o·refinancíamento da dívida externa
de inédio e longo prazos junto a baocos comerciais, a coná:âer
garantias, a assumir dívidas externas de _entidades federais
e dissolvidas, e dá outras providências. (Dependendo de parecer sobre as Emendas de Plenário.)
-5PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 106, DE 1992
(Em regiine de urgência, nos termos
do art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"
106, de 1992 (apresentado pela Comissão de_Assuntos E~onó
rnicos como conclusão de seu Parecer n~ 469, de 1992), que
autoriza a Prefeitura Municípal de Angelina - SC, a realizar
operação de crédito junto ao Banco do Estado de Santa Catarina S/A- BADESC e ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenv-olvimento- BIRD, no valor de
Cr$569.541.000,00 (quinhentos e sessenta e nove milhões, quinhentos e quarenta e um mil cruzeiros), destinado à implantação de obras de infra-estrutura naquela municipalidade.
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-6PROJETO DE RESOLUÇÃO
Ne 107, DE1992
(Em regime de urgéncia, nos termos
do art. 336, c, do Regimento Interno)
____ Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9
107, de 1992 (apre~ntado pela Comissão de Assuntos Económico~ como con~lusão de ~~u Parecer n" 470, de 1992), que
~!-ltonza a Prefeitura Mumc1pal de Itajaí - SC, a contratar
operação de crédito junto ao Banco do Estado de Santa Catarina SIA - BADESC, no valor de Cr$860.050.400,00 (oitocentos e sessenta milhões, cinqüenta mil e quatrocentos cruzei·
ros), dentro do PROURB; para execução de projetes de infraestrutura naquela municipalidade.
-70FÍCIO N' S/77, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos
do art. 336, c, do Regimerito Interno)
Ofício n" S/77, de 1992, 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
quinhentos e cinqüenta dólares, destinada
a financiar projeto de,Desenvolvimento Tecnológico para Pequeno Produtor, em Arca de Cerrado._ (Dependendo de parecer.)
-8PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N' 9, DE 1992
(Incluída em Ordem do Dia nos termosdo art. 358, § 2Y, do Regimento Interno)
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de -Emerida
à CoriStitufção n9 9, de 1992, de ã.utoria do Senador José
Eduardo _e_ outros Senadores, que dá nova redação ao art.
3? do Ato das DiSposições Constitucionais Transitórias. (2•
sessão de discuss_ão.)

ma e

-9PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 140, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termOs
do art. 336, c, do Regime Interno)
DiscUSsão, em turno úO.ico, do ProjetO de Lei da 'Câmara
n' 140 de 1992 (n' 2.146/92 na Casa de origem), que disJ?<'e
sobre ~ política nacional de salários e. dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Está encerrada
a ·sessão.
(Levanta-Se a" sessão às II horas e 5 minutoS:)

Ata da 11a Sessão, em 18 de dezembro de 1992
sa Sessão Legislativa, Extraordinária, da 49" Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Mauro Benevídes
ÀS 11 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS, SENADORES:
Alloll80 Camargo - Almir Gabriel - Alufzio Bezerra
- ,Antonio Mariz - Bello Parga - Beni Veras - Carlos De'

Carli - Carlos Patrocfnio - cesar Dias - Chagas Rodrigues
- Dario Pereira - Dirceu Carneiro - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Eva Blay - Garibaldi Alves Filho - Gerson Camata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Humber-

Dezembro de 1992

DIÁRIO DO COr-/GRESSONACIONAL (Seção II)

to Lucena - Hydekel Freitas - Itapuan COsta Jlinior - Jar-
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dos Deputados, na presença de vários Senadores, que participaram ativamente das negociações entre Lideranças. Também
ro- Josaphat Marinho -José Fogaça -:José Paulo Bisai- estiVemos participari.do df:.ssa:s reuniões realizadas ontem para
----------- --· -Josê Sarney - Jutaby Magalhaes - Lavoisier Maia - .. Levy discutir o projeto. Dias - Lourival Baptista - Mansueto de Lavor - MárciO La,
.Hoje o projeto encontra-se_em tramitação aqui no seriado
cerda - Mauro Benevides - Moisês Abrao - Nabo r J úmor Federal. A matéria já foi- amplamente divulgada, tendo sido
Nelson Carneiro - Nelson Wedeldn - Ney Maranhão - Pe- disttibuídas cópiãs do projeto aos Srs. Senadores.
dro Simon- Pedro Teixeira- Valmir Campelo- Wilscn Martins.
Dessa forma, Sr. Presidente, manifesto-me favoraVelmente ao projeto de lei em questão, que dispõe sobre a política
nacional de salários e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ..,.,- A lista.de
É o parecer, Sr. Presidente.
presença acusa o comparecimento de 46 Srs. Senadores. HaO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O nobre
vendo número regimental, declaro aberta a sessão._
SenadorValmir Campelo concluiu seu parecer favoravelmenNão há expediente a ser lido.
te ·ao ·prójeto originário da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se à
- Em discussão o projeto, em turn_o-único. (Eausa.)
o Sr. Levy Dias- Sr. Presidente, peço a palavra para
discutir.
ORDEM DO DIA
O SR: PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
- ---Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1?
OSR. LEVY DIAS (PTB- MS. Para discutir. Sem revi,
Secretário.
são do orador.) - Sr. President~, Srs. Senadores, era meu
desejo apresentar hoje uma emenda de plenário a este projeto.
É lido e aprovado o seguinte
-O MiriiStro Walter Barelli tem falado muito, através da
imprensa, que a intenção do Governo- seria criar um salário
REQUERIMENTO N• 973, DE 1992
mínimo de cem dólares, o que acredito seja justo. Ocorre
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno,
que um salário de cem dólares, hoje, Corresponde ao valor
requeiro inversão da Ordem do Dia,- a fim--de que a matéria
de Cr$1.250.000~00; mas, em 31 de janeiro, naturalmente,
constante do item 9 seja submetida ao PlenáriO -e_m primeiro
poderá cair para 70 ou 75 dólares. ··· ·
lugar, a do item 4, em último lugar.
A minha emenda era no sentido de que o salário mínimo
Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1992 - Senadorfixado para janeiro foSse, no míriimo," de Cr$1.600.()(X),00,
Valmir Campe1o.
para que, no dia 31 de JaneliO, ele fosse pelo menos parecido
com os cem dólares.
_
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado
Todavia, atendendo aos apelos de vários companheiros,
o requerimento, será feita a inversão solicitada. Item 9:
declinei da apresentação dessa emenda, a fim de evitar que
a matéria voltasse à Câmara dos Deputados. Assim sendo,
Discussão, em turno único, do Projeto-- de Lei da
estou perfeitamente de acordo com o parecer do Senador
Cárnara n• 140, de 1992 (n• 2.146192 na Càsa de ori·
Valmir Çampe1o.
gem), que dispõe sobre a política nacional de salários
_Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
e dá outras providêncíã.s.
A Presidência, antes de designar o Relator, esclarece
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dêncla louva a posição absolutamente compreensiva do nobre
ao Plenário que, durante todo o dia de ontem, numerosos
Senador Levy Dias, que ·deixa patente, uma vez mais, o seu
Senadores se desloC(),ra_ro para a Câmara dos Deputados, onde
inexcedível espírito público.
partídparam ativamente das articulações ent(e Lideranças,
Prossegue-se a discussão da matéria. (Pausa.)
no sentido de se chegar a um projeto com caracterfsticas.conNão havendo quem peça a palavra, encefro a discusSão.
sensuais, que interessa tão de perto à classe trabalhadora brasiEm votação.
leira.
Houve, assim, uma interã.Ç-ão--perfeita entre Câmara e
O Sr. Humberto Lucena -Sr. Presidente, peço a palavra,
Senado, de forma que o projeto aprovado naquela Casa, desde
para encaminhar a votação.
esse momento, contou com o assentimento dos Srs._ Senadores
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
que para lá se deslocaram, a fim de acompanhar todos os
a palavra ao nobre Senador.
lances daquela tessitura estabelecida com vistas à apreciação
da matéria.
---O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-'- PB. Para enca·
A Presidência, nos termos regimentais, designa o Senador
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Valmir Campelo para proferir o parecer sobre a matéria-.
- Srs. Senadores, em nome da Bancada do PMDB, desejo dizer
que nos rejubilamos com a oportunidade de, ao final deste
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB - DF. Para proferir
ano, votarmos favoravelmente a este novo projeto de lei,
parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,_Srs. Senaoriundo da Câmara dos Deputados, que dispõe sobre política
dores, penso que V. Ex~, Sr. Presidente, já relatou o projeto,
nacional de salários e dá outras -providências.
tão bem expostas que foram por V. Ex• as circunstãncías da
Como se sabe, esta proposição. durante cerca de 45 dias,
sua tramitação na Câmara dos Deputados.
foi negociada amplamente por to-das as Lideranças partidárias
O projeto, que dispõe sobre a política nacional de salários· na outra Casa do CongresSo Nacional. Portanto, o seu texto
e dá outras providências, foi discutido e aprovado n_a Câmara
representa· um consenso dos meios políticos e parlamentares
bas Passarinho- Joao França- João Rocha- Jonas Pinhei-
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e, por isso mesmo, não poderia deixar de ter aqui também_
o ·nosso apoio.
Desejo salientar mais uma vez, como· Já fiz anteriormerite,
a atuação que vem téD.do, no Ministério do Trabalho, o Minis-

tro Walter Barelli, a quem todos admiramos desde o tempo
em que atuava no DIEESE. S. Ex• é, sem dúvida, um expert
em assuntos relacionados com os interesseS dos trabalhadores
brasileiros. Há muito tempo, vem se colocando, de público,
a favor de uma nova política salarial não só para aqueles

que trabalham no setor privado, como também para os do
setor público.
Só lamento que o projeto que estamos apreciando neste
instante não inclua, no seu texto, justamente normas relacionadas com a política -salàifal para os servidores públicos civis
e militares. Mas acredito que esse assurito será tratado- em
uma nova proposição, para cjue tenhamos, Sr. Presidente,
de uma vez por todas, também uma política salarial para
aqueles que trabalham no setor público e não fiquemos, portanto. à mercê dos acontecimentos e da vontade daqueles
que estão eventualmente à frente do Governo Fede_ral, sobretudo na sua área económica.
Deve-se salientar nesta proposição, -pois é dã _mâ.ioi iffi-~
portância, o fato de que a política nacion·at de salário, respeitado o princípio da irredutibilidade, tem por fundamento a
livre negociação coletiva, que se regerá pelas normas e~tabele
cidas por essa lei. Ora, a livre negociação é, sem dúvida,
o ideal a ser atingido no sistema capitalistã, numa economia
de mercado, como é_~_ll_~~~~ '?5_9_; m-~~ ~la_ ~Q poQ_e~~-pn.wale_cer_
aqui qi.J.:inUO-ifVe:ffiios realmente saído da recessão e alcançarmos o pleno desenvolvimento económico. Do contr~rio, como
temos dito e repetido neste plenário, aquelas cãtegOrias que
não dispõem de uma sustentação, de um apoio sindical forte,
nunca terão o poder de barganha que é__ indispensável para
melhor negociar com os seus empregadores.
Creio, portanto, que este novo projeto de política salarial
é importante sob esse aspecto. Aliás, ele repete a lei que
está em vigor, ma.-s inova, porque, além de fixar novos parâmetros para os reajustes dos ·salários_ dos trabalhadores, inclusive
do salário mínimo, também estabelece normas para garantir
o direito às reposições salariais que têm sido constantemente
objeto das reivindicações dos trabalhadores.brasileiros.
Nosso ponto de vista, em nome da Bancada, é pelo voto
favorável ao projeto que acaba d~ se_r r~latado pelo nobre
Senador Valmir Ca:mpelo.
Era o Que tinha a dizer, Sr. Presidente.
c

O Sr. Pedro Slmoo -Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra ao nobre Líder do Governo.

Concedo

O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS: Para encaminhar.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
em primeiro lugar, sobre a afirmativa feita pelo ilustre Líder
do PMDB, quero dizer que S. Ex" está absolutamente correto.
Trago informações sobre essas cláusulas que estão aqui e que
o Governo pretende levar também para o funcionalismo público. Ou _seja, a regra estabelecida para os. trabalhadores amparadm, neste projeto é a mesma que o Governo pretende adotar,
como permanentes, para o funcion~lismo -plÍblico.
Quero salientar a importância desse projeto como sendo
fruto do entendimento, pois estava presente à sua discussão,
entre outros, o Ministro Walter Barelli, figura que conhe-
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cernas bem. S. Ex~ fe:í questão de salientar que o ·seu pensamento é diferentecdo que está aqui no projeto, pois-ele-óusca
muito mais para os trabalhadores. S. Ex• não modificou suas
idéias a esse respeito, mas entende que estal!los em fase de
transiÇão e que o caminho para o ideal passa por um projeto
como este.
É importante salientar também a competência, a seriedade e a responsabilidade dos Líderes de todos os Partidos
e, por que não dizer, das lideranças sindicais também, que
souberam, neste fim de ano, dialogar, entender-se e chegar
a üm consenso, ·o que é a comprOVação de qu·e. tr3balhando
e debatendo juntos, poderemos chegar lá.
Que bom, Sr. Presidente, será o dia em que não só pudermos dizer que o salário mínimo será de US$100 ou US$120,
mas também tivermos condições estabilizadas, firmes, definitivas, em caráter permanente. O que valeu, neste instante,
foi exatamente o esforço no sentido do entendimento feito
por Deputados, Ministros do Governo, tendo à frente o Ministro Walter Barelli, e, de modo especial, lideranças dos trabalhadores, que se sentaram à mesma mesa para debater. Estes
reivindicaram mais, é verdade - eles têm este direito mas souberam dar um exemplo altamente positivo e concreto
de maturidade, cedendo em algumas de suas posições em
relação a esta matéria. Se achávamos que reajustes a cada
quatro meses estavam longe do ideal, pelo menos verificamos
que, de dois em dois meses, poderíamos dar, como antecipação, cerca de 60% da inflação passada.

-Sr.- Presidente, há sempre a possibilidade de entendimento e de diálogo. Se nesta matéria, que é a mais complexa
e difícil, pois diz de perto os interesses de milhões de trabalhadores que sofrem as agruras e injustiças do presente momento,
consegue-se chegar ao entendimento - Hm entendimento
que, repito, não é o· ideal, mas já é uma caminhada rumo
ao que se busca - por que não poderemos ter o mesmo
em relação a outros projetas nesta Casa'? Se todos os partidos
vão votar, por que não haveremos de conseguir, _com relação
a outros projetas igUalmente importantes, o mesmo entendimento para podermos chegar a um consenso?
Não venho aqui mudar o meu discurso. Ontem, quando
era Senador da Oposição, eu defendia melhores reajustes salariais. Não estou mudando agora~ estou apenas louvando o
entendimento havido entre todas as lideranças partidárias e
dos trabalhadores, porque compreenderam que ele é necessário nesta hora que estamos vivendo. Esse mesmo entendimento a que estamos chegando agora, nós, Líderes no Senado
e na Câmara, assim como os de todos os segmentos sociais,
deveremos buscar na discussão de outros projetos também
significativos, mesmo que não tenham o mesmo alcance social
-deste, mesmo que não estejam relaciOnados com problemas
tão graves e profundos de milhões de pessoas, como é o caso·
deste projeto.
Os trabalhadores demonstraram grandeza e respeito; que
possamos seguir o mesmo exemplo, Sr. Presidente!
O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. CHAGAS RODRIGtJÊS (PSDB-:_PL Paraencaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, no momento em que o Senado Federal vota o ProJ~to
de Lei da Câmara n"' 140, de 1992, que dispõe sobre a poht1ca
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nacional de salários e dá outras_ providências, quero dizer,
Sr. Presidente, que a Bancada do PSDB vai aprová-lo.
Não é o projeto ideal, Sr. Presidente:, já _que não é de
nenhum COngressista, de nenhum PartidQ. É_ um projeto que
resultou do en_tendimento dos diferentes segmentos que a Câmara dos Deputados representa, mas que é positivo, pois
assegura um avanço.
Tive oportunidade de prõferif muitOS ôisçut,"So"s reclam,a.n- _
do reajuste pelo menos bimestral para ó Salário mínimo, Urna
vez que o País_ vem enfrentando altos índices de inflação há
muito tempo. Observo que projeto diSpõe sobre o assunto.
No seu art. 7"', § 2"', ele diz que serão assegurados_ ao salário
mínimo reajUstes bimestraiS. E o a[t. 1~, caput, estabelece
um salário mírlirri.o ·correspondente a cerca de cem dólares,
a partir de 1' de janeüo de 1993, de Cr$1.250.70D,OO.
De modo que me congratulo com todos os ·congressistas,
deputados e senadores, que participaram desse entendimento.
Congratulo-me com o Governo· do Presidente Itamar Franco
e com o Minísfro Walter Barelli.
-- Estou certo, Sr. Presidente, de que o País retomará o
desenvolvimento que todos desejamos, a fim de assegurarmos
melhores condições de vida e de trabalho ao povo brasileiio. ·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Nelson Wedekin - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concedo
a palavra ao nobre S_e_nador.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Para encam.io
nhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr: Presidente,
Srs. SeDadores, na mesma linha dos pronunciamentos anteriores, o PDT vai votar favoravelmente a este projeto, que é
de origem do ExecutiVo e que foí aproVado num amplo acordo
na Câmara dos Deputados.
O essencial está dito: pode não ser o projeto ideal de
uma política salarial, que contemple também aposentados ,e
pensionistas-; pode estar faltando urna política salarial para
os servidores civis e militares da União, nlãs creiO giie,_ nas
atuais circunstândas, neste -apagar de luzes do ano legislativo,
_ __ _
se fez o_ melhor.
t, indiscutivelmente, um passo à frente, -um avairço na
direção de uma política salarial mais justa e e_c}llilibrada. É
também uma sinalização clara de que o GoverrtcDtalnar Franco.: pretende retomar o desenvolvimento e gue a melhoria
dos salários serãünl ponto da retomada do crescimento económico.
Por isSO é qUe o- nossó--Partído encaminha a favor do
acordo da Câmara e do projeto que estamos agora analisando.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para encal))i_nbar
a votação. Sem reViSão-do orador.)- Sr. Presidente, sfS_Senadores, o Partido dos Trabalhadores considera qu"e houve
um avanço nas negociações feitas, durante 45 horas de discussão, entre as diversas lideranças na Câmara dos Deputados,
inclusive lideranças do movimento sindical, em conversa especial com o Ministro do Trabalho, Walter Barelli.
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Todos conhecemos a história do economista e ex-Diretor
do_DIEESE, Walter Barelli, e-sabemos da sua preocupação
com a evolução da política salarial e, em especial, do salário
mínimo. Por cerca·,de duas décadas, Walter Barelli çonstituiu.:s:e numa das IfiaióreS autoridades, dentre os economistas,
preocupadas com -a questão da política económica,. no iilte_!e~se__ dos trabalhadores. Considero_ bast_an_te saudável que o
Presidente Itamar Franco tenha resolvido colocar-como Minisfro do Trabalho e Administração uma pessoa como o Ministro
Walter Barelli, que se tem notabilizado por sua dedicação
a essas causas, por sua assistência, .como técnico, 'aos movimentos sindicais, aos sindicatos de trabalhadores _em disputas
das mais difíceis, ocorridas inclusiv? durante o regime ·militar.
É muito iMportante que o trabalhador tenha, na pessoa do
Sr. Walter Barreli,'um ministro do Trabalho realmente preoCupado com a questão da política salarial.
Ainda nesta semana, em diálogo com o Presidente Itamar
Franco, tive a opOrtunidade de ressaltar um aspecto importante. Quando visitei o Ministro Walter Barelli, logo após
a sua poSse, S.Ex• me disse que procuraria, pelo menos urna
vez por semana ;.,;.:;.,-e· tínha isto cOmo uffi ·método_ definido
de trabalho -dialogar com os Ministros -da área ecoriôiilica,como o MinistrO do ,Pianejamen~o. por exemplo, procurando
interagir na política_êConómica e·- influenciar Sobre ela.
Claro que não_ se trata do proJeto ideal de política salarial;
mas, na medida em_ que coloca como fator importante o reajuste do salário m,ínimo,,pelo menos a cada dõis nieses, a
um nivel de 60% dó _valor da inflação, e na medida em que
estende_ essa metodologia de ajuste aos que ganham até seis
salários mínimos, correspondendo a.74% da força de trabalho,
ávali;:trno.s _que há um i}vanço. Acreditamos que, em função
de melhores condições económicas, da estabilização da economia, poderemos, para o ano que _vem, pensar num-a Política
salarial ainda de melhor qualidade.
Reitero qUe poderfaiilos melhorar ainda mais a qualidade
do projeto, se tivêsseinoS não apenas o salário mfniino, mas
tam,bém a política de garantia de renda mfnimi ____: acredito
que_ isto possa ser feito a partir de 1994. Só para ilustrar:
se· já_estivesse vigendo, hoje, no Brasil, o imposto de renda
negativo, dentro do programa de garantia de renda mínima,
nessas circUnstâncias em que o salário mínimo está sendo
fixado em cerca ·de Cr$1.250.000,00, teríamos mn patamar
definido pelo co-ngresso Nacional da ordem de
Cr$1.800.000,00~ sendo que quem recebesse abaixo desse. patamar passaria a ter direito, corOo complemento de renda,
a'o it!JpoSto de renda negativO; que seria equivalente à metade
da diferenÇa entre.Cr$1.800.000,00 e Cr$1.250:000,00. Avalio
que es-se programa-pOderá, já tendo sido aprovado pelo Senado Federal, ser apreciado e aprovado na Câmara dos Deputado~ em 1993! para sua vigência se iriiCiãYérif 1994.
Ã.ssim;-votaremos a favor deste projeto, Sr. Presidente.. O Sr. _Jarbas ~~llri.nbo- Sr.-P~~idente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Para.encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr, Presidente,
Srs. Senadores, o PDS também acompanhará as Lideranças
que até aqui se manifestarem a favor do projeto.
Os economistas do meu partido, entretanto, costumam
dizer que esses aumentos do salário rnfníiriO significam semp-re
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§ 1~ Os tritbalhadofes cujas_ da-tas-bases ocorrem nos
meses de janei~<?;· ~~io e setembro integram o Grupo A e,
opórtunidades. __ _
_
· _
nestes meses, .a_ partir de janeiro de 1993, inclusive, farão
jUs ao reaj1,.1ste previsto neste artigo.
Praza aos céus qlfe tenhamos a retomada do õo-ssCldesenvolvimento e que-poSSãftiOSfer a garantia de que _essa política
§ 2~ Os tiabã.fhadores cujas datas-bases ocorrem nos
será bem-sucedida.
~est::s de feye!e,4"~,junho e outubro integram o GruPO B
SR. PRESIOEN1'E'\Mauro BericJides) :___ En~errado
e, nestes meses, a partir de fevereiro de 1993, inclusive, farão
jl!s_ ao reajus"te· pr"eViSt'ó Deste artigo._··
· _
o período de encaminhamento, passa-seâ votaç-ãO" do projeto.
Os Srs. Senadores_ que o aprovam queiram permanecer
§ 39 Os trabalhadores cujas datá.s-bases ocorrem nos
sentados. (Pausa.)
.
,
meses de março. _julho e novembro integram o Grupo C e,
Aprovado.
~ nest~s meses; a partir de março de 1993, inç!usiVe," farãO jus
O projetaV'ai à sanção.
!19_ ~e~juste preYistO iieste artigo.
· ·É o seguinte o projeto aprov3do1:
- § 49 Os trabalhadores cujas datas-bases ocorrem nos
meses de abril, agosto _e dezembro integram o Grupo D e,
nestes m~ses,_ ~ p_artir de abril de-1993, inclusive, farão jus
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 140, DE 1992
ao _reajuste previsto neste artigo.
(N' 2.146/92, na Casa de origem)
, ~. ArL. 59 São asseguradas aos trabal~adores antecipações
salariais
sobre a parcela até-seis salários mínitpO$_, a serem
Dispõe sobre a política nacional de salários· e dá
outras providências.
· fixadas pelo Ministério do Trabalho até- o segundo dia útil
<;ie _c~da mês~ em percentual não inferior a sessentà pOr -cento
Q_Cpngressp Naci_oqâ{decreta:
r•
~
r.
da- variação acumulada do IRSM nos dois meses imediata. A_rt., 19 .A política nacional de_ salários, respeitadO~ mente anteriores à_:!!Ua CO_JJCessão.
prillCírio <!a írredutibili~ade, tem por fundap~.ento ai~ v~~ negociação coletiva e reger-se-á pelas normas estabeiE!:~~9as nesta
§ 1~ A partir de janeiro de 1993, inclusive;os trabalhaLei.
-- dores do Grupo C fadio jus às antecipações previstas neste
§ }9 As cláusulas. dos acordos, convenções ou contratos
artigo nos meses de janeiro, maio ·e setembro. ·
·
coletivos de trabalho integram os contratQs .individuais de. ir~§ 2~ A partir de fevereiro de 1993, indusive, os trabalhadores do Grupo D farão jus às antecipações previstas neste
balho e somente_ poderão ser reduzidas ou suprimidas_ por
posterior ãCordo, convenção ou contrato -OOietivo de trabalhq.- artigo nos meses de fev_er~iro, junho e outubro.
J . '29 - AS _conâiÇÇ)es cte trabalho,- béit] como a~ Aáu_sul~?
- §_ ~~ --A partir de mar~ de 1993' inclusive, _os trabalhasalariais, inclusive os aumentos reais, ganhosde pro_dutivi,d~de
dores . do Qrupo A farão jus às antecipações previstas neSte
do_ trabalho _e pisos salariais proporciónãis à extensão _e~à"
artigO nos meses de março, julho e novembro.
complexidade do trabalho, serão fixados em contrato, conve_n§_ 49 A partir de abril de 1993, inclusive, os trabalhação ou acordo coletivo de trabalho ,laudo arbitral ou sentença
dores do Grupo B farão jus às antecipações previstas neste
artigo nos meses de abril, agosto e dezembro.
normativa, observadas dentre outros fatores, a produtividade
__ __ _ _
~-- § 59 _As antecipações de que trata este artigo, bem como
e a l1,1çratividade do setor ou da empresa._ __
Art. 2~"_ Fica in"ãntido o -Índice de Reajuste do S~l.ârio
aqUelas conce_didas até a data de_ publicação desta Leí, com
M(nimo- IRSM, calculado e divulgado pela Fundação Insti·
base no art. 5' ga Lei n' 8.419, de 7 de maio de 1992, que
tUto Brasileiro de Geografia e EstatístiCa --:--:<Ti3GE, que reflete
ainda não tenham_ sido compensadas nos termos da referida
a YariáçãÇl mensal do custo de vida para a~ xammas Com .re~dã
Lei, serao deduzidas por ocasião do reajuste quadrimestral
at~ dojs Salários míniinoS.
_ ~previsto no artigo ànteriÇir. ·_
_.. § 19 Fica mantida a metodologia de _cálculo ~o IRSM,
Art. (f Salário mínimo é a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo_ empregador a todo trabalhador,
de que trata a Portaria_ n"_ 478, de 16 de- flJnho de_ 1992, do
extinto Ministério da-Economia~ Fazenda_ e Planejamento.
por jornada normal de tral;>alho, capaz de satisfazer, em qual§ 29 Quando, por motivo de força m~Íor. não for possíquer região do País, às suas necessidades vitais básicas e às
vel ao IBGE divulgar o JRSM até o último dia__ú~tildo mês,
de sua família co~_moradia, alimentação, educação, saúde,
o MinistériO do Tiabalho adotará índice substitutiV_õ_.
lª~er, vestuário, higi.erie, transporte e previdência social.
Art. _3~ Para os fins desta Lei, define:Se o FatÜrdeAtua. § 19 _ O _salárjo mínimO diário corresponderá a um trinta
lização Salarial - F AS como o resultaçl.c;>. Qa mu_ltiplicação · avos do salário mínimo mensal, e o salário horário a um duzendos seguintes índices unitários: tós e__ vinte avos do salário mensal.
I - índice da variação acumulada do lRSM no_ quadri§ 29 Para os trabalhadores qu"e tenham por disposição
mestre imediatamente anterior ao mêS <fi Çeferênêla do F AS;
legal a jornada máxima diária de trabalho inferior a oito horas,
I l - índice da variação mensal do JRSM, no mês iinediatao salário mínimo será igual ãO defi_nido_ no parágrafo ãnterior
multiplicado por oito e dividido pelo máxímo legaL
mente anterior ao mês de referência do_ J::As, dividido pela
média geométrica dos índices das variaçõe.s mensais do IRS~
--_-_1\~_·_- ?9 A: partir de 19 de janeiro de 1993, 9 _salário
.
mínimo será de Cr$1.250. 700,00 (hum milhão, duzentos e
do quadrimestre mencionado no inciso ail~~rior.
Parágfafo único. -Para fins deste artiE;o, o 'índice unitário
cinqUenta mil e setecentos cruzeiros) mensais, Cr$41.690,00
é a soma da unidade (1,00) mais a variaçã"o ·pe-rcentual do
(quarenta ~-ll:m mil, sei~centos e noventa_ctuzeiros) diários
e Cr$5.685,00 (cinco mil seiscentos e oitenta e cinco cruzeiros)
índice considerado, dividida por 100 (cem).
Art. 49 Fica assegurado aos trabalhadores feajuste quahorários.
§ 19 A partir de 1" de maio de_l993, inclusive, 0 s_alário
drimestral da parcela salarial até seis salários mínimos, pela
aplicação do FAS.
mfnimo terá reajustes quadrimestrais pela aplicação do FAS.

muito para quem paga e pouco pãra qT!efin·ecebc!. É ó resul-==
tacto da pobreza nacional, que se reflete exatamente nestas

O

L"

_,

•• _.

Dezembro de 1992.

.· DIÁ.RIO DO CONGRESSO NACIONAL (SJ>çáo li)

§ 2" Serão assegurados ao salário -míriiffio reajustes bimestrais, a título de antecipação, nos meses de março, julho
e novembro, em percentual idêntico ao definido para os trabalhadores do Grupo A, conforme disposto no § 3• do art. 5•
desta Lei, a serem compensados por ocasião dos reajustes
quadrimestrais previstos no parágrafo anteriOr.
§ 3'-' Por ocasião da aplicação dos reajustes e antecipações de que trata este artigo, o valor do saláriO- mínimo
mensal será arredondado para a unidade de centena de cruzeiros imediatamente superior.
Art. 8• O art. 40 da Lei n• 8.177, de I• de março de
1991, passa a vigorar com·a seguinte redação:
"Art. 40. O depósito recursal de que trata o art.
899 da Consolídação das Leis do Trabalho fica lirriit3do
a Cr$20.000.000,00 (virite milhões de cruzeiros), nos
casos de interposição- de recurso ordinário, ·e-'-de
Cr$40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros), em
se tratando de recurso de revista, embargos infdngente-s
e recursos extraordináriOs, -sendo devido a ca-da novo
recurso interposto no decorrer do processo.
§ to Em se tratando Ue condenação imposta em
ação rescis6riã., b- depósito recursal terá, como limite
máximo, qualquer que seja o recurso·; o valor de
Cr$40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros).
§ 2<.> A exigência de depósito aplica~se, igualmen~
te. aos embargos, à execução e a qualquer recurso
subseqüente do devedor.
§ 39 O-valor do recurso ordinário, qúarido inter~
posto em dissídio coletivo, será equivalente ao quádruplo do previsto-no caput deste artigo.
§ 49 OS Valores previStos neste artigo serão reajustados bimestralmente pela variação acumulada do
INPC do IBGE dos dois meses imediatamente anteriores."
Art. 9'·' A partir de maio de 1993, inclusive, os benefícios de prestação continuada da Previdência Social terão
reajuste quadrimestral pela variação acumulada do IRSM,
sempre nos meses de janeiro, maió e setembro.
§ J'? Os benefícios com data de início posterior a 31
de janeiro de 1993 terão seu primeiri reajuste calculado pela
variação acumulada do IRSM entre o mês de iníCio, iilclusive,
e o mês_ imediatamente anterior ao do referido reajuste.
§ 2'~ A partir da referência ja:ncíro ~de 1993, o IRSM
substitui o INPC pará fodos- os- fiOS preVistoS nas 'Leis n9~
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991.
Art. 10. A partir de 1<? de março de 1993, ínclusive,
serão concedidas aos _benefíciOS: de prestação ·continuada da
Previdência Social, nos meses de março, julho e novembro;
antecipações a serem compensadas por ocasião do reajuste
---de que trata o artigo anterior.
§ 1<.> As antecipações de que trata este artigo Serão fiXadas em portaria conjunta pelos Ministros de Estado da Fazenda, da Previdência Social, e da Secretaria de Planejamento
e Coordenação da PreSidência da República, em percentual
não inferiõi ·a -sess-enta por -ce-rifó da variação acumulada do
IRSM no bimestre anterior.
·
§ 2<.> O peicentu.iil fiXado nos termos dó paiágrafo anterioi: ·aplica-se a todos os valores expressos em cruzeiros nas
Leis n" 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e suas
modificações posteriores.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 12. Revogam-se as dispoSiÇões em cOriti"ário, especialmente a Lei 9-<.> 8.419, _de 7 de maio de 1992, e o inCiso
II do art. 41 da Lei n• 8.213, de 24 de julho de 1991, mantidos
os_efeitos finan-ceirOS quanto- ao i""eajtiSte dos benefídóS- eiri
janeiro._
·· ·
·
· ·
O SR. PRESII)ENTE (Mauro Benevides) -Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 69, DE 1992
(Em regime de urgência; nos te_nnos:do art. 336, C, do_
_ -- ____ _
Regimento Interii.ól
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n• 69, de 1992. (n•2.204/91, na Casa de origem),
de iniciativa-do Senhor Presidente da República, que
dispõe sobre a constituição e o regime tributário dos
Fundos de Investiri:J.ento Imobiliário e dá outras prOvidências. (Dependendo de Parecer.)
- Designo o nobi~)e-nador ~evy_~~a~_t:;a~ap_~o_ferir o pare-

cer.

6 SR. LEVY DIAS (PTB - MS. Para profeiir parecer.
Sem revisão do orador.)- Sr. PresideQ.te, Srs. Senadqres,
ser Relator deste projeto, para rnirit, 'fõi uma honra, Sr. Presidente, por se tratar de matéria do maior interesse para o
País~-

Para chegar_a este parecer, Sr. Presidente e Ses. Senadores, ouvimos todas as partes interessadas, promovemos ínúme-ras- reu-niões com o Ministério da Economia, com a Abecip,
com a CVM, com os Secovr do Rio e de SãQ_.Paulo. com
o Bovespa, com a Adeval, com a Ademi, com a Febraban,
coro--o Sinduscon, com os Inocoop, com a Abrape, com a
AOI-aíe, com o SindíCã-to dos H-otéiS~· com o· Siridicato daS
Gani.gens. Após uni trabalho exaustivo e minucioso, chegamos
a qm parecer favorável à tramitação deste projeto~
·
Tralã-se de um- projeto que vai possibilitai- a geração
de recursos- para a âi"ea da construção civil. E recursos para
essa área signifícam menos desemprego e um número maior
de_habitações.
____ _ ____
Os dados e as _estatísticas recent"erriente Qivulgados-petas--autoridades do setor indicam um grave processo de qUeda
nos financiamentos imobiliários, que caíiam de 600 mil habita~
ções, em 1980, para menos de 30 mil, em 1991. A priiicípat
causa dessa expressiva redução é, evidentemente, a escassez
de recursos_. De fato, os instrumentos de captação de recursos
do Sistem3.-FinariceitCI âa Habitação já se mostram, hoje,
incapazes de atender às necessidades do setor da construção
civil, afetando diretamente a produção de habitações.
Qeix9 registrado neste momento, Sr. Presidente, SrS_. SeM
nadores, um voto de louvOr a um assessor da Casa que, mais
de perto, me assessorou na elaboração deste parecer. Trata-se
do funcionárioM~rco António Campos Martins que, durante
o processo da elaboração deste parecer, se aposentou e, mesmo aposentado permaneceu trabalhando até a conclusão deste
trabalho, dada a sua vibração quanto a este projeto.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse projeto de lei, de
autoria do Executivo; é da maior ii'nportância para o riosso
País, sendo o meu parecer totalmente favorável.
Sr. PreSiderite, eiS (i-parecei ri3. íntegra:
7

•

_

_

__

_

O Projeto de Lei n• 69, de 1992, da Câmara dos Deputados (n' 2.204-B, de 1991, na Casa de origem), permite a
constituição de Fundos de Investimento Imobiliário destinados
ã mobilizar recursos para a atividade imobiliária.
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proposiçao~

os fundos serão

g_~ridos

pelas

institúiçóeS financeiras ·que' menciona, competindo a regulamentação e fiscalização das atividades â Çomi~sãQ_ de Valores
Mobiliários .....:....- CVM. As administradoras deverão elaborar
regulamento específico para· cada FuildO, delimiúiõ.do com
exatidão suas atividades e campo de atuação. 0Sllíf6veis envolvidos nas operações do Fundo serão objeto de propriedade
fiduciária, na qual prop-rietária fiduciária (adminiSt_radora)
exerce os poderes inerentes à propriedàde exclusivamente no
interesse do Fundo,- não -se c-omunican4o_ os inlóvefs_~COill o_
património-da instituíção ildminiStra~?_ra. Nas demais disposições, o Projeto disciplina o funcionaJl!_ei!_tó" do~_Futt<fos,. 013
direitos dos inve'stiaores,_ ~s vedações e,_o ,regjme_tri_butário.

a

Voto do Relator
A produção imobiliária vem sofrend? e?'pres~I~a re_dução
desde a década passada, circunstância qtiC;fCóntribui para agravar consideravelmente o déficit habitaciorlal.
Estatísticas divulgadas recentemente. pelas autoridades
do setor indicam grave processo de qued_!_!l_Os financiªm~#tos
imobiliários, que-caíram de 600 -riiTll13óíülções em 1980 :Para
menos de 30 mil em 1991.
· ·
A prindp3.1 causa dessa expressiva Tedução é, evidentemente, a escassez de recursos. De fato, os instrumentos de
captação de recursos do SFH já se mostrãin, hoje," incapazes
de atender às necessidades do setor de construção civil, afetando diretamente a produção de habitaçóe.s,,
Nesse contexto, o Projeto se mo~tr~ ·oportuJ:l:O e _Co_nve~
niente na medida em que contempla à criàção de impOrtante
instrumento de caPtaçãO de recursos para·teativação da ihdúStria ímObiliáriã~ -contribuindo diretamente- para o enfrenta-:..
menta da questão habitacional ~-r~fletindo sobre a atividade
económica em gerai: dadO· o -eXtraordinário efeito multiplicador da construção civil. A estrutura juddica básica dos Fundos de Investimento Imobiliário se asseni.é]fiá à dos Fundos
Mútuos de Renda Fixa e à dos Fundos; Mlítuos de- Açõe_s,
contemplando o Projeto. entretanto. as -ã-daptaÇões recomendadas pelas peculiaridades da atividf!de ixp.C?biliária.Nesse sentido, simplifi~a_pro-ceclime-ntOs pertinentes ao- registro iit_?.obi-.
Iiário_ e intrOduz co-mo importante inovação a pioprietlade
fiduciária, pela qual os_imóveis se mantêm s~E_ar~do~ d_Q p_atri~
mónio da instituição administrativa e, por vi~ de_conseq-úência,
iniuries aos efeitos de eventual insolvência da institUiÇão.
A administração dos Fundos caberá a -instituiç-õe-s financeiras, devendo as administradoras elal:!:or_ar regulamento específico para cada Fundo.
~ ""
~'
~
~~
A regulamentação e a fiscalizaç_ão do~_'---Fu~~os _(a~ri_bufda
à CVM-. órgão sUficientemente aparelhado para exercer tais
funções.__
.- -~Efetivamenfe, o Projeto es_tá 3.de_quada~e_nte_e~trutur~do
para atender aos propósitos de mobilizaçª-o de recursos e seu
direcionamento para tão importante setor da economia. Entretanto, por tratar-se de matéria que envolve a economia
popular, importa: que- a Lei est~beleça: d~ manei-ra expressa
mecanismos de colltrole da- intermediação financeira, protegendo com o maior rigor-os interesses do invest'idor.
No exame da matéria. desenvolvemos o mais amplo debate com autoridades do Executivo e com O empresariado, pro.;
movendo aprofundados estudos com vistas ao aptiiilOráifiento
da proposição. Em função desse exame, ~ntrOduzimos alterações em vários dispositivos do Projeto, seja ·com vistas à observã~cia da melhor técnica legislativa, seja objetivando asseguo

-
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rara· proteção da economiã. popular. Ressaltam, por sua relevância, as alteraÇões' pertfnentes a:
a) exigência de· maiór transparência na definição da política de investimentos;
· - --b) faCuldade. do-quotista de conve_rte~suaS quo~as em
iinõvel integrante dá p3trim6i{í6-do Fundo;
c) obrigatoriedade de publicação perió~ica d~s demons~
trações financeiras do Fundo;
d) melhor exp_licitação da separação entre o património
do Fundo e o da instituição administradora;
e) responsabilização dos administradores por ato de má
gestão.
As alterações implicaram nova redação de alguns dispositivos e inserção de OutroS, sempre preservando o conteúdo
do Projeto. Assim. oferecemos disp-ositivos com o seguinte
teor:
=

,

_

_

_

-

_

SUBSITITUTIVO AO PROJETO DE LEÍbA CÂMARA
Ne 69, DE 1992
.
Dispõe s_9bre a constituição e o regime tributário
dos Fundos de Investimento Imobiliário e dá outras providências.
O Congresso Nacion3.ldecn!ta-: _
...
Art. 1"' Ficain instituídos Fundos de Investimento Imobíliário, sem personalidade jurídica, caracterizados pela comunhão de recursos captados por meio· do Sistema de Distri-·
buição de Valores Mobiliários, na forma da Lei n"' 6.J85,
de 7 de dezembro-de 1976, destinados a aplicação em_ empreen~
dimentos imobiliários.
Art. 2"' O Fundo será constituído sob a forma de condomíniO fechado, proibido o resgate de quotas, com prazo 'de
duração Qeterminado ou indeterminado.
Art. 3~ As quotas dos Fund-os de Investimento Imobiliário COnstituem valores mobiliários sujeitos ao regime da
Lei n"' 6.385. de 7 de dezembro de 1976, admitida a emissão
sob a forma escriturai.
Art. 4"' Compete à Comissão de Valores Mobiliários
autorizar, disciplinar e fiscalizar a constituição. o funcionamento e a administração dos Fundos de Investimento ImobiliáriO; obServa-das aS disposições desta lei e as normas aplicáveis _aos Fundos de Investimento.
Art. 59 OS Fundos de Investimento lmobiliario serão
geridos por instituição adminismidõra autoriiãd-a pela-Comissão de Valores Mobiliários. que deverá ser, exclusivamente,
banco múltiplo com carteira de investi.rp.ento ou c9m carteira
de crédito imobiliário, banco de investimento. sociedade de
crédito imobiliario, soCiedade corretora ou sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários, ou outras entidad~s
legalmente equiparadas.
Art. 69 O património do Fundo será constituído pelos
bens e direito~ adquiridos pela instituição ãdminisfradora, em
caráter fiduciário.
Art. 7" Os bens e direitos integrantes do patrimônio
de Fundo de Inv~stimento Imobiliário, em _especial os bens
imóveis mantidos sob a propriedade_ fiduciária da instituição
administradora, bem como seus frutos e rendimentos, não
se cÇup:unicam com o patriniónoio desta. observando-se quanto_a tais bens e direitos:
I -Não integram o atíVo da administradora;II- não respondem direta ou indiretamente por
qualquer obrigação da instituição administradora;
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III - não compõem a lista de_ bens e direitos da
administradora para efeito de liquidação judicial ou
extrajudicial;
IV- não podem ser dados em garantia de d~bito
de operação da instituição administradora;
V- não são passíveiS de execução por quaisquer
credores da administradora, por mais privilegiados que
possam ser;
VI -sobre os imóveis não podem ser constituídos
quaisquer ônus reais.
§ 19 No título aquisitivo, a instituição administradora
fará constar as restrições enumeradas nos incísoS I a VI e
destacará que o bem adquirido constitui patiitriônio do Fundo
de Investimento Imobiliário.
§ 29 No registro- de imóveis serão averbadas_ as restrições e o destaque referido no § 1"' deste artigo.
§ 3" A institUiçãO admin-istradora está dispensada da
apresentação de certidão negativa de débitos, expedida pelo
Instituto Nacional da Seguridade Social e da Certidão Negativa de Tributos e Con~buições administradas pela Secretaria
da Receita Federal, quando alienar im-óveis integl-ailteS do
património do Fundo de Investimento Imobiliário.
Art. 89 0 fiduciário .idministraráóS bens adquiridos em
fidúcia e deles disporá na forma e para os fiils estabelecidos
no regulamento do Fundo ou em assembléia de quotistas,
respondendo em caso de má gestão, gestão temerária, conflito
de interesses, descumprimento do regulamento do Fundo ou
de determinação da assembléia de quotistas.
Art. 9~ A alienação dos imóveis pertencentes ao património do Fundo será efetivada diretamente pela instituição
administradora, constituindo o instrumento de alienação doeumento hábil para cancelamento, perante 0 Cartório de Registro de Imóveis, das averbações pertinentes às restrições e
destaque de que tratam os§§ 19 e 29 do_ art. 79.
Parágrafo úniCo. OS recursos resultantes da alienação
constituirão patromónio do Fundo.
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regulament~ç_ão

baixada pela Comissão de Valores MoParágrafo_~nico --Regulamento da Comissão de
Valores Mobiliários não interferirá na política de contratação de serviços, consultaria _e assessoramento técnico por parte da administradora.
biliários.

Art. 11. Nas ~ipóteses de renúncia da instituição admi:"
nistradora, seu descredenciamento pela Comissão de Valores
Mobiliái"iOs, destit~iÇão pela assembléia de quotistas ou sua
sujeição ao regimê de liquidaçãO jUdiciai ou extrajudicial,
a ata da assembléia de quotistas que eleger nova instituição
admitiíSt!adora para substituí-Ia, devidamente aprovada e Tegistrada na Comissão de Valores Mobiliários, constitui doeumento hábil para averbação, no Registro de Imóveis, da sucessão da propriedade fiduciária dos bens imóveis integrantes
do património do Fundo.
§ 19 No caso__ qe liquidação extrajudiCial da instituição
administradora, o _liquidante designado pelo Banco Central
do Brasil convocará __ assembléia de quotistas, no prazo de 5
(círicó) _dias úteis c9ptados da publicação no Diário Oficial
do ato que decretar a liquidação. para deliberar sobre a eleição
de nova administraÇio_n_t _t: a liquidaçã9_ou não do Fundo.
§ 2" Caberá ao liquidante praticar todos os a tos necessários à gestão reguhtr do Fundo até ser procedida a averbação
referida no caput deste artigo.
§ 39 Se a assembléia de quotistas não eleger nova instituição administrado_r~ np prazo de 30 (trinta) dias úteis contados da publicação no Diário Oficial do ato _que decretar a
liquidação extrajudicial,. o Banco Centi'al_ do Brasil nomeará
uma instituição par3 pfocessara: liquidação do Fundo.
§ 49 A sucessão da pt'opriedade fiduciária de bem imóvel integrante de patrim0nio de Fundo de Investimento Imobiliário não constitui transferência de propriedade.
Art. 12. É vedado à instituição ·administradora, no
exercício específico âe suas funções e utilizando-se dos recursos do Fundo de Investimento Imobiliário:
I - concedú-empréstimos, adiantar rendas futuras aos
Art. 10. Cada Fundo de Investimento Imobiliário se-rá quotístas ou abrir créditos sob qualquer mod~idade; __
estruturado através de regulamento, elaborado pela instituiçãoII_ prestar fiànça, -aval, aceite ou coobrigar-se sob qualquer· outra forma;
administradora, co-ntendo:
I - qualificação da instituição administradora;
III- aplicar no exterior recursos captados no País;
II- política de investimento que estabeleça com
IV- aplicar recursos na aquisição de quotas do próprio
precisão e clareza as definições quanto aos ativos que Fundo; comporão o património do Fundo para atender seus
V- vender a prestação as quotas do Fundo, admitida
objetivos~
a divisão da emissão em séries com integralização em data
III -taxa de ingresso _ou_ critériO para sua fixação; certa e a preço atualizado monetariamente com base em índice
IV- remuneração da administradOra;
- - preVfarilente fiXado;
V- divulgação de informações aos quotistas, nos
VI- promete_r_ ~endimento p~e~e~~~inado a~s quotisprazos fixados pela Comissão de Valores Mobiliários;
tas,
VI- despesas e encargos do Fundo;
VII- realizai' opera-ções do Fundo quando caracterizada
VII- a possibilidade ou não de o quotista conver- situação de conflito de interesse entre o Fundo e a instituiçãoter as quotas em imóvel integrante do património do administradora, ou entre o Fundo e o empreendedor.
Fundo, e as condições a serem observadas na converArt. 13. O titular das quotas do Fundo de Investimento
são;
Imobiliário:
VIII- competência e quorum de deliberação da
I - não poderá exercer qualquer direito real sobre os
imóveis e empreendimentos integrantes do património do
Assembléia Geral de Quotista:s;
IX- critérios parà subscrição de quotas por um Fundo;
mesmo investidor;
II- não responde pessoalmente por qualquer obrigação,
X- prazo· de duração do Fundo e as condições legal ou contratual, relativamente aos imóVeis e empreende resgate para efeito de liquidação do mesmo;
dimentos integrantes do Fundo ou da administradora, salvo
XI- outras especificações, visãi'ldo à fiscalização quanto à obrigação de pagamento do valor integral das quotas
do mercado e a clareza de informações, na forma de subscritas.
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§ 59 A liquidação do investimento efetuado mediante
conversão das quotas em imóveis integrarite do património
de Fundo de Investimento Imobiliário está isenta de tributação
pelo Imposto Sobre a Renda, desde que expressamente prevista no regulamento do Fundo~
lha, promover contra o quotista pTOEe~SO_de exeCu_ção para
cobrar as importâncias devidas, servindo o boletim de subscri§ 6° Nos casos de aquisição de imóvel mediante converção como título extrajudicial, nos termos do Código de Pro- são de quotas de Fundo de Investimento Imobiliário, considerar-se-á como valor de aquisição do imóvel, para fins tributácesso Civil, ou vender as -_quotas a te:.r:~~!!9S, mesmo itpós
rios, o custo médio de aquisição das quotas convertidas, atualiiniciada a cobrança judicial.
zado de acordo com ã variação do valor da UFIR diária,
Art. 14. À instituição admínistrãdora do Fundo de Innos termos do disposto no§ lo, até a data da conversão das
vestimento Imobiliário compete:
quotas em imóvel, acrescido das importâncias eventualmente
I - representá-lo ativa _e passivamente, judicial e extrajudesembolsadas pelo adquirente para completar o preço de
dicialmente;
"II -responder pessoalmente pela evicção de direito, no _ aquisição de imóvel.
.A::rt. 19. O imposto de que tratam os arts. 17 e 18,
caso de alienação de imóveis pelo Fundo. _
caput, é devido exclusivamente na fonte.
Art. 20. Os Fundos de Investimento Imobiliário ficam
Art. 15. As demonstrações financejr~s dqs_F_:undos de
sujeitos à taxa de Fiscalização do mercado de valores mobiliáInvestimento Imobiliário serão publicadas semestralmente perios, de que trata a Lei n' 7.940, de 20 de dezembro de 1989,
las administradoras, na forma que vier ·a 'ser regulamentada
aplicando-se-lhes as mesmas normas que incidem sobre os
pela Comissão de Valores Mobiliários.
Fundos Mútuos de Ações.
Art. 16. Os rendimentos e ganhos ~e capital auferidos
Art. 21. Aplica-se à instituição adminístrad_ora~ aos
pelos Fundos de Investimento Imobiliário ficam ~$entos do
seus administradores e gerentes diretament.e responsáveis pela
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e_Seguro,.assim
administração do Fundo, bem como aos demais infratores
como do Imposto sobre a Renda e Proventos_de QuaJquer
das normas desta Lei, o disposto no art. 11 da Lei n9 6.385,
Natureza.
de 7 de dezembro de 1976, independentemente de outras
Art._ 17. Os rendimentos c ganhos de capital distribuísanções legais eventualmente cabíveis.
dos pelos Fundos de Investimento Imobiliário sob qualquer
Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publiforma e qualquer que seja o beneficiário, sujeitam--se à incicação.
dência do Imposto sobre a Renda na fonte, à alíquota de
Art. 23. ReVogam-se as diSpoS"ições em contrário.
25%.
§ 1" Ficam excluídos da incidência- do Imposto sObre
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
a Renda na fonte os rendimentose ganhos de capital districonclui favoravelmente ao projeto, nos termos de substitutivo
buídos a pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real.
que apresenta.
§ 29 Os rendimentos e ganhos de capital distribuídos
Em discussão o projeto e o substitutiVo, em- turno único.
a investidores residentes ou dornicíli3do-s--n-o eXterior sujei(Pausa.)
tam-se à incidência do Imposto sobre a renda nos termos
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
da legislação aplicável a es_ta classe de contribuintes.
· Encerrada a discussão.
Art. 18. O rendimento auferido por pessoê.S físicas ou
- Sobre mesa, requerirllento qu·e- será lido pel~- S~. }9
pessoas jurídicas não 'tributadas com bast? no __lucro real, inclu~
Secretário.
sive isentas, decorrentes da alienação de quotas ou da liquidaÉ lido o seguinte
ção de Fundo de Investimento Imobiliário, sujeita-se à írici~
dência do Imposto sobre a Renda, à mesma alíquota prevista
REQUERIMENTO N• 974, DE 1992
para a tributação de rendimentos obtidos. da alienação ou
Nos_
termos
dos arts. 300, inciso XIll, i 311, alínea d
resgate de quotas de Fundos Mútuos de. Ações.
do Regimento Interno, requeiro preferência para votação dp
§ 1" A base de cálculo do imposto "é constitUída pela
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara n9 69, de 1992. diferença positiva entre o valor de cessão .çlas quotas ou de
Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1992. ~Esperidião
liquidação de investimento e o custo médio de aquisição da
Amin.
quota, atualiz.ada de acordo com a variação do valor da UFIR
diária da data de aquisição das quotas até a conversão das
·
quotas em cruzeiros.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
§ 2" O rendimento auferido por investidores residentes
o requerimento.
ou domiciliados no exterior sujeita-se à incidência_de Imposto
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram persobre a Renda, nos terinos da legislação aplicável a esta classe
manecer sentados. (Pausa.)
de contribuintes.
Aprovado.
_
§ 3" É vedada a compensação do prejuízo havido em
Em votação o substitutivo, agora com preferência.uma operação de cessão de quotas ou de liquidação do investiOs Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram permento, com lucro obtido em outra, da mesma ou de diferente
manecer sentados. (Pausa.)
espécie.
_
Aprovado.
Fica prejudicado o projeto.
§ 4" O rendimento auferido por pessoa jurídica tribuA matéria vai à Comissão Diretora para a redação do
tada com base no lucro real, na cessão de quotas ou liquidação
do investimento, será incluída na declaração anual de rendivencido para o turno suplementar.
Sobre a mesa, parecer que vai ser lido pelo Sr. 19 Secre~ .
mentos do contribuinte, não se lhes aplicando o disposto no
caput. *
tário.

Parágrafo único.

O quotista que nãO iritegralizar as quo-

.tas subscritas, -nas condições estabelecidas no regu,lamento
do Fundo ou no boletim de subscrição, ficará de pleno direito
constituído em mora, podendo a administradora, a SUa esco-

o
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se- ~9municaiT! com o património desta, observadas, quanto
a tais bens e direitos, as seguirites restrições:
I - não integrem o ativo da administradora;
I I - não respondam direta ou indiretamente por qualquer obrigação da instituição admi_nistradora;
(Da Comissão Diretora}
III- não componham a lista de bens e direitos da administradora, para efeito de liqüidação judicial ou extrajudiCiaL
Redação do vencido para o turno suplementar do
IV- não possam ser dados em garantia de débito de
substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
operação da instituição administradora;
n• 69, de 1992 (n• 2.204, de 1991, na Casa de origem.)
V- não sejam passíveis de execução por quaisquer creA Comissão Diretora apresenta a redação do vencido dores da administradora, por mais privilegiados que possam
para o turno suplementar do Substitutivo do Senado ao Pro- ser; _ .
.
. .
jeto de Lei da Câmara n• 69, de 1992 (n• 2.204, de 1991,
VI- não possam ser constituídos quaisquer ônus reais
na Casa de origem), que dispõe sobre a Constítuição e o- sobre os imóveis.
Regime dos Fundos de Investimento Imobiliário e dá outras
§ 1~ No título aquisitivo, a instituição administradora
providências.
fará constar as restrições enumeradas nos incisos I a VI e
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de dezembro de f992.
destacará que o bem adquirido constitui património do Fundo
-Mauro Benevides, Presidente -Dirceu Carneiro, Relator de Investimento Imobiliário.
- Rachid Saldanha Derzi, Márcio Lacerda.
§ 2° No registro de imóveis serão averbadas as restriANEXO AO PARECER N>' 488, DE 1992 ~
ções e o destaque referido no parágrafo anterior.
§ 3~ A instituição adminis_tfadora está dispensada da
apresentação
de certidão negativa de débitos, expedida pelo
Redação do vencido, para o turno suplementar,
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara Instituto Nacional da Seguridade Social e da Certidão Negativa de Tributos e Contribuições, administradas pela Secretaria
o• 69, de 1992 (n• 2.204, de 1991, na Casa de origem)
da Receita Federal, quando alienar imóveis integrantes do
que dispõe sobre a constituição e o regime tributário
património do Fundo de Investimento Imobiliário.
dos Fundos de Investimento Imobiliário e dá outras providências.
Art. s~ O fiduciário administrará os bens adquiridos em
O Congresso Nacional decreta:
fidúcia e deles disporá na forma e para os fins estabelecidos
no regulamento do Fundo ou em assembléia de quotistas,
Art. 19 São instituídos Fundos_ de Investimento Imobirespondendo em caso de má gestão, gestão temerária, conflito
liário, sem personalidade jurídica, caracterizados pela comude interesses, descumprimento do regulamento do_ Fundo ou
nhão de recursos captados por meio do Sistema de Distride determinação da assembléia de quotistas.
buição de Valores Mobiliários, na forma da Lei n~ 6.385,
Art. 9~ A alienação dos imóveis pertencentes ao patri~
de 7 de dezembro de 1976, destinados à aplicação em empreenmônio do Fundo será efetivada diretarnente pela institUição
dimentos imobiliários.
administradora, constituindo o instrumento de alienação doct~
Art. 29 O Fundo será constituído sob a forma de condomento hábil para cancelamento, perante o Cartório de Regi§~
mínio fechado, proibido o resgate de quotas, com prazo de
tro de Imóveis, das averbações pertinentes às restrições e
duração determinado oo. indeterminado.
destaque de que tratam os§§ 1'.> e 2~ do art. 7o
Art. 3o As quotas dos Fundos de Investinlei:itO-lmobiParágrafo único. Os re-CurSos resultantes da alienaÇão
liário coristituem ·valOreS mobiliários SujeitOs :ao-regi~e_ da
constituirão o património do Fundo.
Lei n• 6.385, de 7 de dezembro de 1976, admitida a emissfio
sob a forma escriturai.
Art._ 10. Cada Fundo de Investimento Imobiliário seiª
Art. 4"' Compete à Comissão de ValoÍ"es Mobiiiáricis
estruturado através de regulamento, elaborado pela instituiçªq
autorizar, disciplinar e fiscalizar a constituição, o fun'cionaadministradora, contendo:
mento e a adminTstr-ação dos Fundos de Investimento ImobiI - qualificação da instituição aclministradora;
liáiiO, -Observadas as disposições desta lei e as normas aplicá-II- política de investimento que estabeleça, com preçi__
veis aos Fundos de Investimento.
sãa e clareza, as definições quanto aos ati vos que- comporão
Art. 59 Os Fundos de Investimento Iniobiliário sefão
o património do Fundo para atender seus objetivos;
geridos por instituição administradora autorizada pela ComisIII- taxa de ingresso ou critério para sua fixação;
são de Valores Mobiliários, que deverá ser, exclusivamente,
IV- remuneração da administradora;
- V- divulgação de informações aos quotistas,- nOs pi-azos
banco múltiplo com carteira de invesfimentO- ou com carteira
fixados pela ComissãÇ)_ de_ Valores ~obiliários; _
de crédito imobiliário, banco de investimento", sOCiedade de
crédito imobiliário, Sociedade -Corretora ·ou sOciedade diStriVI- despesas e encargos do Fundo;
buidora de títulos e valores mobiliários, ou outras entidades
vn- a possibilidade ou não d-e O quOtista converter as
legalmente equiparadas.
_
quotas em imóvel integrante do patrimóniO: do Fundo,· e as
Art. 6\' O património do Fundo será con-stituído peios - ~ondições a serem observadas na conversão;
---- VIJr.:.=Coiripetêricil.\ -quorulri de deliberação da Assembens e -direitOS -ãdC}UídOOS peJa-iristituição ãàiõfilísfradora, em
bléia Geral de Quotistas;
-caráter fiduciário.
-'IX- critérios para SubsCriçãO de quotas por um mesmo
Art. 7" Os bens e direitos integranies do património
investidor;
do Fundo de Investimento Imobiliário, em espedal os ~el!_s
- X- prazo d-e duração do Fundo e as condiÇÕes de resgate
imóveis mantidos sob a propriedade fiduciáfiã di iils-iiii.iição
para efeito de liqüídação do mesmo;
administiãdora, bem como seus frutos e rendimentos, não
É lido o seguinte
PARECER N• 488, DE 1992

.

.

e
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XI- outras especificações, visando a fiscaliZação dO mer-

cado e à clareza de informações, -na forma de regulamentação
baixada pela Comissão de Valores Mobiliários.
Parágrafo único. O regl!._lª'~pento da Corp.issã~.d~ Vªlores
Mobiliários não interferirá-nã-Política de contratação de servi-

ços, consulto ria e assessoramento técnico pOr parte da administradora.
Art. 11.

Nas hipóteses de renúncia

da_ins~ituição

admi-

nistradora, seu descredenciamcnto pela Comissão de Valores
Mobiliários, -aestituição pela assembléia de quotistas ou sua
sujeição ao regime de liqüidação judicial ou extrajudicial,

a ata da assembléia de quotistas que eleger nova instituição
administradora para substituí-13., devidamente aprovada e registrada na Comissão de Valores Mobiliários, constitui documento hábil para averbação, no Registro de Imóveis. da sucessão da propriedade fiduciária dos bens imóvei!' integrantes
do património do Fundo.
§ l'' No caso de liqUidação extrajudicial da instituição
administradora, o liqüídante designado pelo Banco Central
do Brasil convocará assembléia de quotistas, no prazo de cinco
dias úteis. contado da publicação no Diário Oficial do ato
que decretar a liqüidação, para deliberar sobre a eleição de
nova administradora c a liqüidação ou não do Fundo.
§ 2~ Caberá ao liqüidantc praticar todos os atos necessários à gestão regular do fundo até ser procedida a averbação
referida no caput deste artigo.
§ 3~ Se a assembléia de quotistas não eleger nova instituição administradora no prazo de trinta dias úteis contados
da publicação no Diário Oficial do ato que decretar a liqUidação extrajudicial, o Banco Central do Brasil nomeará uma
instituição para processai a IiqÜidação do Fundo.
§ 4" A sucessão da propriedade fiduciárhi de bem imóvel integrante de património de Fundo de Investimento Imobiliário não coristitui transferência de propriedade.
Art. 12. É vedado à instituição administradora. no
exercício específico de suas funções e utilizando-se dos recursos do Fundo de Investimento Imobiliário:
----1- conceder empréstimos, adiantar rendas futuras aos
quotistas ou abrir créditos sob qualquer modalidade;
I I - prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-se sob qualquer forma;
III- aplicar no exterior recursos captados no País;
IV- aplicar recursos na aquisição de quotas do próprio
fundo;
V- vender a prestação as quotas do Fundo, admitida
a divisão da emissão em séries com i:ntegralização em data
certa e a preço atualizado monetariamente com base em índice
previamente fixado;
VI -prometer rendimento predeterminado aos quotistas;
VII- realizar operações do Fundo quando caracterizada
situação de conflito de interesse entre o Fundo e a instituição
administradora, ou entre o Fundo e o empreendedor. __
Art. 13. O titular das qUOtaS do Fundo de Inve-stimento
Imobiliário:
I - não poderá exercer qualquer direito real sObre os
imóveis e empreendimentos integrantes do patrimôníó do
Fundo;
II -não responde pessoalmente por qualquer obrigação
legal ou contratual, relativamente aos imóveis e empreendimentos integrantes do Fundo ou da administradora, salvo
quanto à obrigação de pagamento do valor integral d~s quot~s
, subscritas.
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Parágrafo ún-iOO. ()quotista que não integrali:z_:ar as quotas
subscritas, nas condições estabelecidas no regulamento do
Fundo ou no boletim de subscrição, ficará de pleno direito
constituído em mora, podendo a administradora, a sua escolha, promover contra ~o ·quotista processo de execução para
cobrar as importânciaS devidas, servindo o boletim de subscrição como título extrajudicial, nos termos do Código de Processo Civil, ou vender as quotas a terceiros. mesmo após
iniciada a cobrança judicial.
_ Art. 14. À in •~tuíçãó administradora do Fundo de Investimento ImobiEário ~,.,,. 'Tlpete:
I - represen·.á-lo ativa t.;: ·c:;sivamente, judicial :. extraju~
dicialmente;
II - respond ~r pessoalmente JX-!1 evicção df direito, no
caso de alienação ie imóveis pelo Funa...
Art. 15. As -iemonstrações financeira~ ;os Fundos de
Investimento Imobi, iário serão publicadas semesh .. 1mente pea
Ias administradoras. na forma que vier a ser regulah~~ntada
pela Comissão de V: lores Mobiliários.
Art. 16. Os reL dimentos e ganhos de capital auferidos
pek1:. Fundos de Inve·)timento Imobiliário ficam isentos do
Imposto sobre Operaçr)es de Crédito, Câmbio c Seguro. assim
• nmo do Imposto sobre a Renda e Proventos 4e Qualquer
Natureza.
A rt. 17. Os rendimentos e ganhos de capital distribui~
d( ·, pelos Fundos de lr1vcstimento Imobiliário, sob qualquer
fut ma e qualquer que 5:eja o beneficiário, sujeitam-se à inci~
dência do Imposto sobte- a Renda na fonte, à alfquota de
25%.
§ 1<? São excluídos da incidência do _Imposto sobre a
Renda na fonte os rendimentos e ganhos de capital distribuídos
a pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real.
§ 2~ Os rendimentos e ganhos de ca~ital distribuídos
a investidores residentes ou domiciliados no exterior sujeitam-se à incidência do Imposto sobre a Renda, nos termos
da legislação aplicável a esta classe de contribuintes.
Art. 18. O -rendimento auierídO -por pessoas físi"C-as ou
pessoas jurídicas não tributadas com base no lucro real, inclusive isentas, decorrente da alienação de quotas ou da liqüidação de Fundo de Investimento Imobiliário, sujeita-se à incidência do Imposto sobre a Renda, à mesma alíquota prevista
para a tributação de rendimentos ob~idos _na__ alienação_ ou
resgate de qUotas de Fundos Mútuos de Ações.
§ 1~ A base de cálculo do imposto é constituída pela
dife-reriça positiva entre 6 valor de cessão das quotas ou de
liqüidação de irivestimento e o custo médio de _ãquisição da
quota, atualizado de acordo com a variação do vcilor da-UFIR
diária da data de aquisição das quotas até a conversão das
quotas em cruzeiros.
§ 2~ o~ rendimento auferido por investidores residentes
ou doniidliados no exterior sujeita..:se à incidêncía de Imposto
sobre a Renda~ nos termos da legislação aplicável a esta classe
de contribuintes.
§ 3~' É vedada a compensação do prejuízo havido em
uma operação de cessão_pe quotas ou de liqüidaç~o do investimento, com luCro obtido em outra, da mesma ou de diferente
·
espécie.
§ 4~ O rendimento.auferido por pessoa jurídica tributada com base no lucro real, na cessão de quotas ou liqüidação
do investimento, será incluído na declaração anual de rendimentos do contribuinte, não se lhes aplicando o disposto no
caput.
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§ 5o. A liqüidação do investimento -eTefuada medüirite
São lidas as seguirites
conversão das quotas em imóvel in~egfante do- patrímôilio
de Fundo de Investimento Imobiliário estáj_sen_ta de tributação
EMENDAS
pelo Imposto sobre a Renda, desde que _expressamente pre~ ·
Ei:nendas ao Projeto de Lei da Câmara n" 110, de 1992.
vista no regulamento do Fundo.
----,
.
..?,t,
-N9'f_ ..
.... Í.l
§ 6" Nos casos de aquisição de imóv_el mediante converSuprime-se;o parágrafO único-, do art. 2~.
são de quotas de Fundo de Investimento lrnobiliári_o, consi-derar-se-á como valor de aquisição dojmóvel, para fins tributá-_
Justificação
rios, o custo médio de aquisição das quotas convertidas, atualizado de acordo com a variação do __yalor ..da UFIR diária.
Objetiva adeqtiar a redação do projeto a outras emendas
nos termos do disposto no§ 1'', até a data da conversãq das
apresentadas. _;.;.::Senador Humberto Lucena.
quotas em imóvel, acrescido das "importâncias eventuafrriente_
desembolsadas pelo adquerente para completar o preço de
aquiSiçãó do imóvel.
Art. 19. O imposto de que tratam os arts. 17-_-é _18,
Acrescenta~s<ao '!rt. 2" o§ 1'', com a seguinte redação:
caput, é devido exclusivamente na" fonte.
- "'§ t
Nenhum órgão ou empresa poderá ceder
Art. 20. Os Fuildos de Investimento Imobiliário são
servidores ou empregados a mais de uma entidade,
sujeitos-à táxa-de fiscalízação do mercado de valores mobiliápor município, salvo se exduídas as vantagens previstas
rios de que trata a Lei n'' 7.940, de 20 de dezembro de 1989, .
~na parte~firlal do art. 1" desta lei e o seu parágrafo
aplicãndo-sc_-lhes as mesmas normas que incidem sobre os
, ··--·
único."--~,,.)
. _, ...
Fundos Mútuos de Ações:
1 -·
Art. 21. Aplica-se à instúuiçãO administnidora, aos
seus administradores e gerentes diretamente- responsáveiS pera
Justiflca_ç~o
admihistra=ção -·do_ Fundo, bem como- aos dem-ais frlfiatóres-das normas desta lei, o disposto no art. 11 da Lei n" 6.385,
- Existê-nda de mais de uma mesma entidade a nível naciode_7 de dezembro de 1976, independentemente de outras
nal. -Senador' Humberto Lucena.
sanções legais evcntttalmente cabívei~. _ _ _
__
Art. 22. Estã lei enrra e-m vigor na data de sua PUbli- N•3cação.
;'
::_AC~esCent~~e~-_ãQ
art.
2>. o. §:z":, :Com a seguinte redação:
Art. -23. SãO revogadas--a-s dfSpOsíções em CõTitrãriO·:··---·
"§ 2"' ·Ficam fora das limitações acima, o Disúlto
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em di seus-.
Federal ·e··a:s"áreas metropolitanas legalmente consti~
são a redação final, em turno suplementar. (Pausa.)
tuídas." ·
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
...,.'
Em votação. -·
·
, . r r, ;
J ustiflcação
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Existência dC mais de uma mesma entidade_ no Distrito
Aprovada.
Federal e áreas m;~tropolitanas. - Seriador Humberto LuceDa
O projetO volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 2:
O SR. PREiiiPENTE (Mauro Benevides) - A Presidên.C(a' solicita ao-nobre relator Jonas Pinheiro que emita parePROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 110. DE IY92
cer sobre as Errw:ndas n'" 1, 2 e 3. (Em regiirie de urgência, nos termOs
O SR. JONÂS PINHEIRO (PTB- AP. Para emitir paredo art. 336, c-, do Regimento Interno)
cer.)- Sr. Pres~~en~e, acolho as emendas na forma propo~ta.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n·• 110, de 1992 (no 3.1Y5/92; na Casa de origem). que dispõe
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O nobre
sobre a cessão-de servidores ou empregados da administração
Senador Jonas Pinheiro dá pàrece-r favorável às emendas apredireta, indireta ou fundacional da União, eleitos ditetores
sentadas que complementarão o projeto na sua concepção
original.
de entidades civis de caráter cooperativo, social ou esportivo,
que congreguem os respectivos servidores c seus_ familiares
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.
a estas entidades e dá outras proVidências. (Dependendo de
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram perParecer).
manecer sentados-. (Pausa.)
Designo relator o nobre Senador Jon_as Pinheiro a quem
Aprovado.
indago se o parece-r é favorável ou contrário.
É o seguinte o projet_o aprovado
O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP. Para proferir
parecer.)- Sr. Presidente, o parecer é favorável.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Completada
__
N·· 110. DE 1992
a instrução da matéria, p-assa-se a-discussão do projeto, em
na Casa
de origem)
(l'i'-"3.195/92,
~turno único.
.
.
.
Dispõe_sobre
a
cessão
de
servidores
ou empregados
-sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. l" Secretário.
da adniinistraÇão direta:, indireta ou fundacional da
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União, eleitos diretores de entidades civis de caráter

cooperativo, social ~m esportivo, que congreguem os respectivos servidores e.seús familiãi-es -a estas entidades
e dá outras provídêD.ciãS:~ ·
· t~ · ' _.
'I

~

.. ··

O Congresso Nacional decreta:

.
'

-,_ _ .,-~

.~rt ..

1(>

Dezembro de 1992 .

Ç>~ :i'ff~YJ~s>c;e.~_eippr?gados ç1!J: g~._~fllinü;tra~ão di-

reta, mdueta ou funõac10nal, eleitos para cargos de dueção
de entidadescivisrdé-Cfi'áter coúperativo, ·soéial' Ou' eSportivo,
que congreguem·se·rvidores, empregados ou farriiliares, poderão ser cedidos-à reSpectiva entidade, s-em prejuízo de suas
r~rn.uneraçQes_e, promoções por antigüidade, obe_decid_a_a seguinte proporçã,o;.
_o:;;ot;:, ;

Número de SÕbios
de,,30P a 1oop,.
de 1001 a 3000

'.' ,..
mais de 3001
.

' ''- "' '

.

.,.~,

;

Número de cedências
01 servidor ou empregado
_.r- .

02 servidores ou empregados
03 servidores ou empregados

,,,

Parágrafo único. ·os s~rvídorcs ou·-~rirpre"gados elêitos
para cargo de dircção nas entidades referid3s-no caput·&~ste
artigo, g~Z?~áo de to~~s. ~s g!J.X:3!lii~s asseg4r~df\_S ãOs P.irigentes
sindicais, sendo a cessão; para efeitos legais, Cblisiderada como

se em pleno exc_rcício de suas funções estivessem.
Art. 2" A legitimida-de pãra a obtenção da cessão pre·
vista no artigo _antc~iÇ>r d~c_9rrcrá de escqlhtt. realizada pelos
servidores ou ·empregados ~().~rgão ou e~presa a q-ual a entidade esteja Vinculada._
~- ...
_
Parágrafo único. Nenhum órgão ou empresa poderá ce·
der servidores ou empregados a mais de uma entidade, salvo
se excluídas as vantagens previstas na -pãfü!Tinal do art. 1~
desta lei,, e.o ~e_u parágraf~ únicO.
. .1 .-;J -·
-~ ·
Ai't. 3'' Esta lei cnu;a. em vigor n~_ ,Qp.t~ de su.a publi·
cação.
Art. 4" Rcvogam·sc a.s- disposições em~coptráfiõ,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevicte's).- Votação em
globo das emendas, todas com parecer favorável.
Ü$ Srs. Senadores- que estiverem de- <lCÇ)~_go queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria vai à Comissão Diretora parara redação final.
.

---·•,1

ANEXO AO PARECERN'489, DE Í99i
Redação final das Emendas do Senado ao Projeto
d~ Lei da Câmara 1?-t. !10, ~e.199_~_(!1:' ~_.195~_de 1992,
.~.<;:asa de orig__em), que dispóe sobre ;:a cessâo 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
,,., ,,, --~"est~s e1_1tidad~___e dá,o,utras proy_idêqcias_.
! • o;.Corlgre$so N3cíonal decreta":
EMENDAS
- N•1(correspo0de à Emenda n~ 1_- Plen~ri6)
s·upn~a -se do texto do. parágrafo único cto art_ 2~
- ....._ N!>2-

-_, ~érescén't~~se ~o árt. 2~? §)\com _a seg1:1X~te r~daç_~q:
"Art. 29 ·····--- .. -'········-.-.-~---·····--··-·-·"'·-..'.-.······-·Nenhum órgão ou empresa poderá ceder
_"Servidores ou empregados a mais de uma entidade,
·por município, SalVo se exCJuídas as vantagens previstas
--- na parte final do art. 19 e seu parágrafo único."
. .•

ame:

_

(corresponde à Emenda n• 2 - Plenário)

§ 19

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides)_:_ Sob~e
sa, parec~r da Co~·üs~ão Diretora ofcn~~~-J)~O_ a rcdação fimil
da maténa que será hda pelo Sr. l" Secre~~P·
_
É lida o seguinte
· LI
- N•3PARECER N• 489, DE 1992'•
(corresponde à Emenda n 9 3 - Plenário)
(Da C:Cimissão Dirctora)'
Acrescente-se _ao _art~ 29 o_§ 29 , corri a seguinte redição:
Redação final das Emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n• 110, de 1992 (n• 3.195, de 1992,
.. Art. 2• ..................... ~ ........................... .
na Casa de origem).
§ 29. Estão fora_ das limitações acirila o Distrito
Fede_ral e as áreas metropolitanas legalmente constiA Comissão Dirétbra aprese-nta·a rcdaÇâÕ.fil-tal das :Emen·
tuídas."
das do Senado ao Projeto de Lei da Câmãra- n" 110, de 1992
(n" 3.195, de 1992, na Casa de origem),. gue diSpõe sobre
. O SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides)- EIJl discusa ce!oisão de servidores ou empregados da administração di reta,
são a redação final. (Pausa.)
.
.
indireta ou fundacional da União, eleitos diretores de entida__ N~o havendo quem peça·a palavra, encerro a discussão.
de~_ civis de carátcr cooperativo, social ou e'Sf)ortivo, que conEm votação.
greguem os respectivos servidores e _seus _fâ_miliares a estas
~ ~~
- ~ .OS Srs. Senãdores que estiverem de acordo queiram perentidades e dá outras providências. -~_anecei' senta~os. (Pausa.)
-----Sala de Reuniões da Comissão, 18-âe deiembro de 1992.
Aprovada.
- Mauro Benevides, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator
O'proJe-to.volta à Câmara dos Deputados.
- Rachid Saldanha Derzi - Lavoisier Ma.;.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Ben~~ides) -Item 3:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 54, DE 1992
(Em regime de urgência, nos terniós
do art. 336, c, do Regime Interno)
Discussão, em turno-único, do Projeto~ d6 -RéSolução n9
54, de 1992, de autoria do_Senador Lourival Baptista e outros
Srs. _Senadores, que proíbe- o uso do fumo e se~~ de!ivados
no recinto do Plenário do_ Senado Federal. (Dependendo de
Pareceres)
Sobre a Mesa, Parecer que será lido pelo Sr. 1" Secretário.

É lido o seguhite
PARECER N• 490, DE 1992
Da Comiss3o de Constituição, Justiça e Cidadania,
sobre o Projeto de Resolução n9 54, de 1992, que "proíbe
o uso da fumo e de seus derivados no recinto do Plenário

do Senado Federal".
Relator: Senador Aureo Mello
De aUtoria do eminente Si!nador Lourival Baptista e de
outros ilustres Parlamentares desta Casa, vem ao exame da
Comissão de Constituição, Justiça e -Cidadania o Projeto de
Resolução n'·54, de 1992, que "proíbe o uso dofumo e de
seus derivados no recinto do Plenário tlo Sen~do Federal".
Referido projeto não recebeu emendas n9 prazo regimental, conforme consta de registro aposto na respectiva fqlha
de tramitação.
Do ponto de vista jurídico; nenhum óbice à tramitação
normal do projeto foi encontrado.
No que toca ao mérito,-é Iinpê:rioso recó=n-hecer O acerto
da iniciafiVa.-COfifOrme OS áé-gumentos suficiente.nierite arrolados na justificaçáó do projeto, o- prejuízO causado à saúde
pelo fumo não deixa margem a qualquer espécie de dúvida
sobre a procedência da vedação proposta.
É, portanto, com base nos elevados objetivos da propo1
sição sob exame que opinamos favorav~l!Uente à aprovação
do Projeto"de Resolução n• 54, de 1992.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1992. -Cid Sabóia
de Carvalho, Presidente eventual- Nelson Carneiro, Relator
-Carlos Patrocínio- Jarbas Passarinho- Lourival Baptista
- Valmir Campelo - Wilson Martins - Divaldo Suruagy
- Antonio Mariz - Magno Bacelar - Josaphat Marinho
- Luiz Alberto.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
é favorável.
Designo, nos termos regimentaís, O_~en!l~Or ~~~~U~Çar
neiro para emitir o parêcê:r da ComissãO Diretora. -- - ----
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Aprovado.
_
--O projeto "irá~à ComisSâO Dl.retora para a redação final.
. O SR. PRESIDENTE (M;uro Benevides)- Sobre a mesa, redação final que será lida pelo Sr. lo Secretário.
É lida a seguinte
PARECER N• 491, DE 1992
_(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n; 54, de
1992.

A Comissão Óiretora apresentá a redação finar do Projeto
de Resolução n9 54, de 1992, qUe proíbe o uso do fumo e
seus derivados no recinto do Plenárío do Senado Federal. ·
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de dezembro de 1992.
- Mauro Benevides, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator
- Lavoisier Maia.
ANEXO AO PARECER N• 491, DE 1992.
Redação fmal do Projeto de Resolução n• 54, de 1992.
--•-

-·

Faço sabe_r__que o Congresso Nacional aprovou, e
eu,
, Presidente do Senado Federal, nos termos
do art. 48~ item_28, do Regíhiertto Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N9
,"DE 1992
Proíbe o uso do fumo e seus derivados no recinto do
- 'Plenário~ do Senado Federal.
-O Senado Federal resOlve:
Aitigo úniCo~ O art. 184 do RegimeiltO Jilteino do Senado
Federal, aprovado pela Resolução n' 93, de 1970, com as
alterações posteriOres, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo:
'-'Art. _184 ............_,._,_._..... . -...•....• v·•••••···~--·····•
-Parágrafo único. A qualquer pessoa é vedado fumar no recinto do PlenáriO."
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevrdes)- Em discus·
são a redação final. (Pausa.)
--------: Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação ..
Os Srs. Senadores qÕ.e a aProvam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
_ _ . ..
_
-··~.fiprovado.
•
_
-O projeto vai à promulgação. (Palmas. L
6 SR. PRESIDENTE (Mauro B~nevic!es) -lÍem 5:

0 SR. DIRCEU CARNEIRO (PDT - SC. Para proferir
parecer. Sem revisão do orador.) -Sr.- Presidente, Sis. SenaPROJETO DE RESOLUÇÃO N' 106, DE 1992
dores, em função do caráter benéfico para: a Sãúde dos Senadores e servidores desta Casa, a Comissão Diretora encaminha
(Em regime de urgência, nos termos
favoravelmente o Projeto de Resolução n• 54, de 1992.
do art.336, c, do Regime Interno)
o SR. PRESIDENTE (Mauro BenevidesJ--' O parecer
Díscussão, ein turno único, do Projeto de Resolução no
é favorável.
106, de 1992 (apresentado pela Comissão de Assuntos-EconóEm discussão. (Pausa.)
micos como conclusão de seu Parecer n" 469, de 1992), que
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. -autoriza a Prefeit1,1ra Municipal de Angelina- SC, a realiZar
-Em votação.
-- õperaçáo de crédito junto ao Banco do Estado de Santa CataOs Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permarina S/A- BADESC e ao Banco Internacional para Reconsnecer sentad?s. (Pausa.)
trução e Desenvolvimento ..:.:... BIRD, no valor de
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Parágrafo único. O empféstiiriõ"-refúidci~neste artigo desCr$569.541.000,00 (quinhentos e se:;senta e nove Milhões, qui~
nhentos e quarenta e um mil cruzeiros);-destinada à -ímplantina-se â implanta~ão de obra~ d_e infra-estrutUra no município"
tação de obras de infra-estrutura naquela rimnicipalidade.
de Angelina- SC.
_
Em discussão. (Pausa.)
Art. 2~ __ As_condições fin-an-ceifas da operação de crédito
Não havendo qu·em pec;a a palavra~ encerro a discussão.
são as seguintes:
- Em votação.
·
· ··
a) vªlor pretendido: Cr$569.54l.OOO.OD"(q-uinhentos e
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram perma- -sessenta e nove milhões, quinhentos e quare_nta e um mil
necer sentados.
----cruzeiros), corrigidos monetariamente pela vúiação da Taxa
Aprovado.
R~ferencial, _a partir de 31 de agosto d~ 1992;
A matéria vai ã Comissão Diretora para 3 redação final.
b) prazo para desembolso dos recursos: doze meses;
c) juros: 10,50% ao ano; taxa administrativa 1,50% ao
O SR. PRESIDENTE.(Mauro Benevides) ~.Sobre a meano;
sa, redação final que será fida pelo Sr. 1" Secretário.
d) índice de atualização monetária: variações da Taxa
É lida a seguinte
'
Referencial;
e) destinação dos recurs_os: obras de infra-estrutura;
O condições de pagamento: do principal - em noventa
PARECER N• 492, DE 1992
- e seis patcelas mensais, vencendo a primeira doze meses após
(Da Comissão Diretorá.) -~
a primeira liberação; dos juros- em parcelas mensais;
g) autorização legislativa: Lei Municipal n" 627, de 13
Redação final do Projeto de Resolução o~ 106, de
1992.
-.
.
de julho de 1992.
A Comissão Diretora-apiesenta a~redaç_âo finãT do ProjetO
de Resolução n" 106, de 1992, que autoriza a PrefeitUra Municipal de Angelina- SC, a i"eãlizar operação de créditO junto
ao Banco _do Estado de_ Santa Catarina S/A - BAD~C.
e ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento- 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_._
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de dezembro de 1992.
-Mauro Benevides, Presidente -Dirceu Carneiro, Relator
-Lavoisier Maia - Rachid Saldanha Derzi.
ANEXO AO PARECER No 492, DE 1992.Redação final do Projeto de Resolução n' 106, de
1992.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e
eu.__
,_Presidente do Senado Federal, nos termos
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, proni.Uigo a seguinte
-

RESOLUÇÃO N'
-. DE 1992 -·
Autoriza a Prefeitura Municipal de Angelina - SC
a contratar operação de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S/A- BADESC e ao Banco Internacional P8ra RecoRStrução e
Desenvolvimento - BIRD, no valor de Cr$
569.541.000,00 (quinhentos e sessenta e nove milhões,
quinhentos e quarenta e um lilil cruzeiros), destinada
à implantação de obras de infra-estrutura naquela municipalidade.
Art. 1~ É a-PrefeitU.i-a MuniciPal de Angelina, no Estado de Santa Catarina, autorizada na forma: da ReSolução do
Senado Federal n~ 36, de 1992, a contratar operação de crédito
junto- ao Banco de Desenvolvimento do Estado de-Sãnta Catarina- BADESC e ao Bánco 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).

Art. 3'~ O prazo máximo para o eXercício da presente
autorização é de duzentos e setenta dias, a contar de sua
publíca-;ão.
Art. 4" Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discus·
final. (Pausa.)_
_
_
· Não haven~o quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
·
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final queiram
permanecer sentados.
Aprovada.
O projeto vai à promulgação_.
sã~-~ redaç~o

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 6:
PROJETO DE RESOLUÇÁO N'l07, DE 1992
(Em regimede urgência, nos termOs
do art. 336, c; do Regime Interno)
_ _Discussão, em tUrno único, do Prokto""áe"-Resoluçã.o_ n~
-~ 107, de 1992 (apresentado pela COmissão de Assuntos Econõrnicos_ como cOnclusão de seu Parecer n" 470-. de 1992), que
autoriza a Prefeitura Municial de Itajaí - SC _a coritratar
operação de crédito junto ao Banco _do Estado_ de Santa Catarina SIA - BADESC, no valor de Cr$86oJlso:40o,óo (oito·
centos e sessenta mtlhões, cinqüenta mil e quatrocentos cruzeirOs), dentro do PROURB, pãra exeCUção de projetos de infraestrutura naquela municipalidade.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores_que aprovam o prbjeto queiram permanecer sentadoS. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me·
sa, redação final que será lida pelo Sr. 19 Secretário.
É lida a seguinte
-
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PARECER N• 493, Dln992 .
' (Da Comissão Dlre!ora) ·
Redação final do Projeto de Resolução no 107, de
1992.
A ComiSsão-DíretOra ápresenta a rcdãÇãO fil-tal-do Projeto
de Resolução n" 107, de 1992, que autor.iza a Prefeitura Municipal de ltajaí ~ SC, a realiza~ .op_fÚ'_~ç~<;_>_ de crédito ju[no
ao Banco do Estado de Santa Catarina- SIA - BADESC
no valor de Cr$860.050.400,00 (oitocentos e sessenta milhões'
cinqüenta mil e quatrocentos cruzeiros), dentro -do PROURB:

para execução de projetes de infra-estrutura urbana naquela
municipalidade.
Sala de Reuniões da Comissão. 18 de dezembro de 1~92.
- Mauro Benevides, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator
-Lavoisier Maia.
ANEXO AO PARECER N·· 493, DE 1992
Redação final do Projeto de Resolução no 107, de
1992.
-.

. ..

'

.
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~rt. ~3o , O prazo máximo para o exercício da presente
autonzaçao e 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 rcdação final. (Pausa.)
- - Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votaçãQ.
_
oS Srs. Seri~dOres que a aProvam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai" à proinulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência retira o item 7 da pauta, nos termos do art. 175, alínea
c, do Regimento Interno.
_
É o ·seguili.te'"Ü item retiradO:

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e
eu,
, Presidente do Senado Federal, nos termos
do art. 48, item ?8", do Regimento Intern9., promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N"
, DE 1992
Autoriza a Prefeitura Municipal de ltajaí - SC,
a contratar operação de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina SIA- BADESC, no valor de Cr$ 860.05Õ.400,00 -{OiioCeri~tos e
sessenta milhões, cinqüenta mil e quatrocentos cruzeiros), dentro do PROURB, para execução de projetos
de infra-estrutura urbana, naquela municipalidade.

.OFÍCIO N' sm. DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, .do Regi~
mento Interno-.)
OfíCio n" S/77, de 1992, através do quaJ 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 fínanciai- o Projeto de
Dese:nvolvimento Tecnológico para Pequeno Produtor
em Arca de Cerrado. (Depeildendo de Parecer.)

Art. 1'' É a Prefeitura Municipal de ltajaí, no Estado
de Santa Catarinã., áutorizada ria forma da Resolução do Sena~o Federal n" 36, de 1992, a contratar operação de Crédito
JUnto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina - BADESC, no valor de Cr$~60.050.400, (oitocentos
e sessenta milhões, cinqUenta mil c quatrocentos cruzeiros).
Parágrafo único: Os recursos referidos neste artigo ~ão
provenientes do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano dos Municípios de Pequeno Porte do Estado de Santa
Catari~a- PROURB e serão destinados à execuçâo de projetes de mfra-estrutura urbana no município de ltajalArt. 2" As condições financeiras da operação de crédito
são as seguintes:
a) valor pretendido: Cr$860.050.400;00 (oitOcentos e sessenta milhões, c.inqüenta mil c quatrocentos cruzeiros}, apreços de 31 de mato'de 1992, atua\izados pelo índice de variação
da Taxa Referencial;
b) prazo ·pará desembolso dos recursos: doze meses;
c) juros: 10,50% ao ano;
taxa administrativa: 1,50% ao ano;
d) índice de atualização monetária: varí3.çóCS-da Taxa
Referencial;
e) destinação dos recursos: execução de obras de infra-estrutura dentro do Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Urbano dos Municípios de Pequeno Porte do Estado de Santa
Catarina- PROURB;
.
.
I) condições de pagamento: do principal -em noventa
e seis parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses após
a_primcira libcra~·ão: dos juros-- em parcelas mensais;

PROPOSTA DE EMENDA Ã CONSTITUIÇÃO
N'' Y, DE 1992
(Incluída em Ordem do D1a nos termos
do art. 358, § 2', do Regimento Interno)
DiScu-ssão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda
a· Constituição ii." 9, de 1992, de autoria do Senador José
Eduardo Vieira e outros Srs. Senadores, que dá nova redação
ao art. 3" do Ato d<.~.s Disposições Constitucionais Transitórias.
(2" sessão de discussão.) (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá pros~
seguimento na próxima sessão.
O SR. PRESibENTE (Mauro Benevides)---: Item 4:

se.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 8:

-PROJETO DE RESOLUÇÃO N'' 94, DE 1992
(Em fegiine de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n··'
94, de 1992 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer n" 452, de 1992), que
autOriza a União a celebrar operação de crédito externo. visando o reescalonamento e o refirüi11Ciam-en-to da dívida externa
de_ médio e longo prazos junto a bancos comerciais, a conceder
garantias, a assumir dívidas externas de entidades federais
e dissolvidas. e dá outras providências (_dependendo de parecer
sobre as Emendas de Plenário).
A Presidência, com base no art. 175. alínea e, retira a
matéria da Ordem do Dia a fim de que seja ultimada a sua
re~-pectiva instrução e para que, na pióxirrfa i:iegUnda-feíia,
a matéria seja submetida ao exa1ne da Casa.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje. às
12h35min. ,. com a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

REQUERIMENTO N• 94I, DE 1992
Votação; em turno· único, do Requetilnento n" 941, de
1992, do Senador Almir Gabriel, solicitando, nos termos do

Dezembro de 199:2

art. 172, I, do Regi!nento Interno, a inclusão em Ordem do
Dia do Projeto de Lei do Senado n" 264, de 1991, de autoria
do Senador Nt;y Maranhão, que estabelece normas para o
parcelamento dos débitos dos clubes de futebol para com
a Seguridade Social e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides).~ Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 34 minutOs.)

Ata da 12a Sessão, em 18 de dezembro de 1992

sa Sessão Legislativa. Extraordinária, da 49

3

Legislatura

- EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Mauro Benevides
REQUERIMENTO N• 976, DE 1992

ÀS !2 HORAS E 35 MINUTOS, ACHAM-SE PRE{>ENTES OS SRS. SENADORES:

Alfonso camargo - Almir Gabriel - Alufzio Bezerra

--Antonio Mariz- Bello Parga- Beni Veràs -_ Csrlàs De'
.Carli - Carlos Patrocínio - César Dias - Chagas Rodrigues
-Dario Pereira._ Dirceu carneiro - Eduardo Suplicy - Elcio.ÁlVl!res :._Eva Blay - Garibaldi Alves Filho -Gerson Camata -Guilherme Palmeira -Henrique Almeida - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - lrapuan Costa Júnior - Jarbas Passarinho- Joao França- João Rocha- Jonas Pinheiro - J osapbat Marinho - José Fogaça - José Paulo Biso! José Sarney - Jutahy Magalhães - Lavoisier Maia - Levy
Pil!ll - Lo\ll'ival Baptista - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda- Mauro Benevides- Moisés Abrl!o- Nabor JúniorNcison Carneiro - Nelson Wedekin - Ney Maranhão - Pedro Simon- Pedro Teixeira- Va!mir Campelo- Wilson Martins.

. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 46 Srs. Senadores.
"
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, írikianlOS nOSsOS ffabãlhos.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lídos pelo Sr.
19 Secretário·.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO N• 975, DE I992
Requerefll.OS urgência, nos tertnoS -do ãrt. 336, alírlea c,
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
n9 26, de 1992, que autoriza o Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS a doar à Cooperativa Habitãc~onal dos Servidores do Ministério da Previdência e Assistência Social, no
Estado da Bahia, o terreno que menciona.
Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1992. -Humberto
Lucena, Chagas Rodrigues - Dirceu Carneiro - Marco Madei - Esperidião Amin.

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea b,
do Regimento Interno, para o Ofício n" S/86, de 1992, a fim
de que seja autorizado o Governo· do Estado do Mato GrossO
do Sul a _contratar operação de crédito, junto ao Banco de
Crédito Nacional S. A.
Sala das _Sessões, 18 de dezembro de_ 1992_. - Affonso
Cam8rgo ---Almir Gabriel - Aluízio Bezerra - Amazonino
Mendes- Antonio Mariz - Aureo Mello.

O SR. P.RESIDENTE (Mauro Benevides)- Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma
do art. 340 do Regimento Interno.
__O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -

Passa-se à -

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em turno único, do Requerimento n9 941. do
Senador Alrnir Gabriel, solicitando, nos termos do art. 172,
I, do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem do Dia,' do
Projeto de Lei do Senado n~ 264, de 1991, de autoria do
Senador Ney Maranhão, que estabelece normas para o parcelamento dos débitos dos clube_s de futebol para com a Seguri-- - dade Social e dá outras providências.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei do Senado será incluído em Ordem do
Dia oportunamente.
-

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara"
n• 141, de 1992 (n' 3.425/92, na Casa de origein), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que altera a legislação
do Imposto de Renda e dá outras providêncías. (Dependendo
de parecer.

Dezembro de 1992

cer.

DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seção 11)

Designo o nObre Seria"dor José_ Fogaça para emitir pare-

·

··

-·

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Para emitir pare·
cer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
o Imposto de Renda das Pessoas_Jurídicas é alterado por
esses Projetas de Lei da Câmara dos Deputados n" 141, de
1992 e n• 3.425 _de 1992, na Casa de origem. O Projeto é
de iniciativa do Presidente da República e é proposição originária da Secretaria da Receita Federal.
Os senadores debateram com o Ministro da Fazenda,
tanto lá no Ministério quanto aqui no Senado, quando ele
aqui esteve para um longo, profundo e acurado debate a respeito dessa matéria.
Ela se enquadra num projeto de ajuste fiscal de recuperação da capacidade de autofinanciamento do Estado e, portanto, está no bojo dõs projetes do Governo Itamar Franco,
relativos ã proposição de recuperar a capacidade de investimento do Estado e retomar o crescimento da economia.
Sr. Presidente, o nosso parecer é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
conclui favoravelmente ao projeto.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação. (Pausa.)
..
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queii-am permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 141, DE 1992
(N' 3.425/92,· na Casa de origem)
(De iniciatiVa do Presidente da República)
Altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta-:
TÍTULO I
Do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas
CAPÍTULO I
Do Imposto sobre a Renda Mensal
Art. 1• A partir do més de janeiro de 1993, o Imposto
sobre a Renda e adiciOnal das pessoas jurídicas, inclusive
das equiparadas, das sociedades civis em geral, das sociedades
cooperativas, em relação aos resultados obtidos em suas operações ou atividades estranhas a sua finalidade, nos termos
da legislação em vigor, e, por opção, o·-uas sociedades civis
de prestação de serviços relativos às profissões regulamentadas, será devido mensalmente, à medida em que os lucros
forem sendo auferidos.
Art. 29 A base de cálculo do imposto será o lucro real,
presumido ou arbitrado, apurada mensalmente, convertida
em quantidade de Unidade Fiscal de Referência - UFIR
(Lei n• 8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. I•) diária
pelo valor desta no último dia do período-base. _
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Art. 3~ A pessoa jurídica, tributada com base no lucro
real, deverá apurar mensalmente os seus resultados, com observância da legislação corneréial' e fiscal.
§ 19 O imposto será calculado mediante a aplicação da
aliquota de 25% sobi-e o lucro real mensal exPresso em quantidade de UFIR diária.
§ 2o Do imposto apurado na forma do parágrafo ante_ · ·rior a pessoa jUrídica poderá excluir o valor:
- ã) dos incentiVos fiscaiS de dêdução do iffiposto, podendo
o valor excedente ser compensaDO nos meses subs_eqüentes,
observados os limit~s e prazOs fiXadós- na legislação específica;
b) dos incentiVos fiscais de ":rCdõção e isenção do imposto,
calculados com base no lucro da exploração apurado mensalmente;
c) do imposto de renda retido na fonte e incidente sobre
receitas computf!da,s na base de cálculo do imposto.
§ 3., Os vãlores de que tratã o parágrafo anterior serão
convertidos em quantidade de UFIR diária pelo valor desta
no último dia do período-base.
§ 4 9 o valor do imposto a pagai, eni catla nÍ~s. se~;á
recolhido até o último dia útil do m~s subseqüenté 'ao de
apuração, reconvertido para _cruzeiro com base na expressão
monetária da UFIR diária vigente no dia anterior ao do pagamento.
.§ 5~' Nos casos em que o Imposto de _Renda retido· na
foni"e, de que trata o § 2';>, alínea c, deste artigo, Sejá-suPetior
ao devido, a diferença, corrigida monetariamente, podetá'ser
compensada com o imposto mensal a pagar relativo ao·s méses
subseqüentes. _-_- - '-- -__ ---_ · __ ·_-~- ~~~:-.=_
§ 6° Para os efeitos físCais, ·os reSultados aPUi3dõS no
encerramento de cada período-base mensal serão c-orrigidos
monetariamente.
Art. 4~' As· pessoas jurídicas de que trata o art. 39 , desta
Lei, deverão apresentar, até o último dia útil do mês de 3.bril
de cada ano, declaração anual demonstrando os r~sult3.d9s
mensais auferidos no ano-calendário arlterior.
·\.
§ 1• O disposto no caput deste artigo aplica-se às pessoas jurídicas que iniciarem suas atividades no curso de ano-calendário anterior.
§ 2~ As pessoas jurídicas que encerrem saas-ãtividades
no curso do ano-calendário deverão apresentar declaração
de rendimentos até o último dia útil do mês subseqüente ao
do encerramento. -

SUBSEÇÃO I
Das Pessoas Jurídicas Obrigadas à Apuração
do Lucro Real
Art. 5~' .Sem prejuízo do paga-mento mensal do Imposto
sobre a Renda, de que trata o art. 39 , desta Lei, a partir
de I' de janeiro de 1993, ficarão obrigadas à apuraçiío do
lucro real as pessoas jurídicas:
_
I - cuja receita bruta total, acrescida das demais receitas
e dos ganhos de capital, no ano-calendário anterior, tiver
ultrapassado o limite correspondente a 9.600J)()() UFIR, ou
o proporcional ao número de meses do período quando inferior a doze meses;
·
II- constituídas sob a forma de sociedade por ações,
de capital aberto;
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III- cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de de::.envolvlmento, caixas económicas; sociedades de crédito, financiamento e invéstimento;
sociedades de crédito imobiliário, sodedades corretoras, distribuidoras de títulos e vaiOres-1mobiliáribS,-emprcsas de arrendamento mercantil, coop~rativã.s de crédito, empresas de seguros prívados_ e de capitalização e entidades de previdência
privada abertas;
IV- que se dediquem à compra e à venda, ao loteamento, à incorporação ou-ã construção de imóveis, e à execu;.
ção de obras da construção civil;
V- que tenham sóciO ou acionista résldente ou dornici~
liado no exterior;
VI- que sejam sot:i'étlades controladoras, controladas
e coligadas, na forma da legislação vigente;
VII- constituídas sob qualquer forma societária, e que
de seu capital participem entidades da administração pública,
direta ou indireta, fe_deral, estadual ou mUnicipal;
VIII- que sejam filiais, sucursais, agências oü representações, no País, de pessoas jurídicas com-sede no exterior:
IX- que forem incorporadas, fusióiiatlas ou Cindidas rro
ano-calendário em que ocorrerem as respectivas incorporações, fusões ou cisões;- ~
X- que gozem de incentivos fiscais_cfllculados-com base
no lucro da exploração-._ -· ___ ,
'

SUBSEÇÃO II .
Das Alterações na Apuração do Lucro Real

Art.. 6" Para efeito" de determinaçãO cia base de_ cálculo
do Imposto sobre a Renda previsto nestà'Lei, o lucro decorrente de contratos de fornecimento _de_~béhs e serviç6s· para
pessoas juódicas de direito público ou eínPresas sob seu controle, empresas públicas,~ sociedades d~ economia irliita oü
subsidiárias, poderá ser reconhecido à médida do recebimento
da receita.
-t
Art. 79 As obrigações referentes a 'tributos ou contribuições somente serão dedutíveis, para finS de apuraÇão do
lucro real, quando pagas.
·
,
§ 1" Os valores das provisões, constituídas com base
nas obrigações de que trata o caput deste artigo, registrados
como despesas indedutíveis, serão adicionados ao lucro líquido, para efeitO de apuração do lucro [cal. e excluídos no
período-base em que a obrigação provislo11ada for efetivamente paga.
§ 29 Na determinação do lucro real; a pessoa jurídica
não poderá deduzir como custo ou despesa o Imposto sobre
a Renda de que for sujeito passh·o coYrtd contribuinte ou
como responsável em substituição ao contribuinte.
§ 39 A dedutibilidade, como custo o~ _despesa, de rendimentos pagos ou creditados a terceiros,- 'ãbrange o irriiJosto
sobre os- rendimentos que o contribuióte-, como fc)nte pagadora, tiver o dever legal de reter e recolher, ainda que o
contribuinte assuma o ónus do imposto._-§ 4~ Os impostos pagos pela pessoa jurídica na aquisição
de bens do ativo permanente poderão, a seu critéiío, ·ser registrados como custo de aquisição ou deduzidos como despesas
operacionais, salvo os pagos na importação de bens que se
acrescerão ao custo de aquisição.
§ 5 9 -Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por infrações fiscais, salvo as de natureza
compensatória e as impostas por infrações de que não resultem
falta ou insuficiência de pagamento de tributo.
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Art. 8 Serão conside!adas como redução indeVida do
lucro real, de conformidade com as disposições ·contidas no
art. 6>, § 5', alínea b, do Decreto-Lei n' 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, as importâncias Contabilizadas como custo
ou despesa. relativas a tributos ou contribuições, sua respectiva atualização monetária e as multas, juros e outros enCargOs,
cuja exigibilidade esteja suspensa nos termos do art. 151 da
Lei n' 5.172, de 25 de outubro de 1966, haja ou não depósito
judicial em garantia.
- - - Art. 99 O ·percentual admitindo para a determinação
do valor da provisão para créditos de liquidação duvidosa,
previsto no art. ól, § 2", da Lei n\' 4.506, de 30 de novembro
de 1964, passa a ser de até 1,5%.
Parágrafo único. O percentual a que se refere este artigo
será de até 0,5% para as pessoas jurídicas referidas no art.
5", inciso III destã Ieí.
Art. 10. A partir de 19 de janeiro de 1993, a pessoa
jurídica estará sujeita a um adicional do Imposto de Renda
a -alíquota de dez por cento sobre a parcela do lucro real
ou arbitrado que ultrapassar:
I -25.000 UFIR, para as pessoas jurídicas qu·e apurarem
a base de cálculo mensalmente;
I I - 300.000 UFIR~ para as pesSoas jurídicas que apurarem o lucro real anualmente.
§ 1o A alíquota 9e adidonal de que tra-ta- este aftigo
será de quinze por cento para os bancos comerciais, bancos
de investimentOs, bancos de desenvolvimento, caixas económicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento,
,sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários e empresas de arrendamento mercantil.
§ 29 O valor do adicional será recolhido integralmente,
não sendo permitidas quaisquer deduções.
§ 3~ O limite previsto no inciso II do caput deste artigo
será proporcional ao número de meses do ano-calendário,
no caso de período-base infe_rior a doze meses.
Art. 11. O Valor dos impostos recolhidos na forma dos
arts. 29, 31 e 36. desta Lei, mantidas as demais disposições
s·qbr~ .a.~atéria, integrará o _cálculo dos incentivos fiscais de
que trata o Decreto-Lei n'-' 1.376: de 12 de dezembro de 1974
(Finor/Finam/Funres).
SUBSEÇÃO III
Dos Prejuízos Fiscais
Art. 12. Os prejuízos fiscais apurados a partir de 1~
de janeiro de 1993 poderão ser compensados, corrigidos monetariamente, com o lucro real apurado em até quatro anos-calendários, subseqüentes ao ano da apUração.
6

SEÇÁO II
Imposto Sobre a Renda Mensal Calculado
com Base no Lucro Presumido
SUBSEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 13. Poderão optar pela tributação com base no
lucro presumido as pessoas jurídicas cuja receita bruta_ total,
acrescida das demais receitas e ganhos de capital, tenha sido
igual ou inferior a 9.600.000 UFIR no ano-calendário anterior.
§ 19 O limite será calculado tomando-se por base as
receitas mensais, divididas pelos valores da UFIR do último
dia, dos meses correspondentes.
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§ 29 Seni prejulZO ·do recolh-imento do imposto sobre
a renda mensal de que trata esta seção, a opção pela tributação
com base no lucro presumido será exercida e considerada
definitiva '()ela entrega da declaração-prevista ITo art. 18, inciso
III desta Lei. .
§ 3~ . A pessoa jurídica que iniciar atividade ou que resultar de' qualquer das operações relacionadas no ax:t. s~, inciso
IX desta Lei, que não esteja obrigada a tributação pelo lucro
real poderá optar pela tributação com base no lucro presumido, no respectivo ano-calendário.
§ 4" A pessoa jurídica que não exercer a opção prevista
no § 29 deste artigo, deverá apurar o lucro real em 31 de
dezembro de cada ano ou na data de encerramento de sua
atividade, com base na legislação em vigor e com as iiterações
desta Lei, e deduzir do imposto apurado com base no lucro
real o imposto recolhido na forma desta seção.
§ 5<? A diferença do imposto apurada na forina do_parágrafo anterior sefá paga~ em-·cota úTiica, até a data fixada
para a entrega da declaração, ·quando positiva; e, compensada,
com imposto devido nos meses subseqüentes ao fixado para
a entrega da declaração anual, ou restituída. se negativa.
SUBSEÇÃOII
Da tributação com base no lucro presumido
Art. -14. A base de cálculo do imposto·setá determinada
niediante a aplicação do percentual de 3,5% sobre a receita
bruta mensal auferida na atividade, expressa em cruzeiros.
§ 1<? Nas s-eguintes atividades o·per<::entuaf de que trata
este artigo será de:
a) três por cento sobre a receita bruta meQSal ad~rida
na revenda de combustível;
b) oito por cento sobre a receita bruta mensal auferida
sobre a prestação- de serviços em- geral, inclusive sobre os
serviÇos de transporte, exceto o de cargas;
c) vinte por cento sobre a receita brul:ã--mensal auferida
com as ativídades de:
c.l) prestação de serviços, cuja receitã remunere essencialmente o exercício pessOal. por parte dos sócios, de profissões que dependam de habilitação profiSSiOnal legalmente exigida; e
·
·
c.2) intermediação de negócios, da admiriisti:"ação de imóveis, locação ou administração de bens m-óveis~
d) 3,5% sobre a:·receíta bruta mensal aUferida na Prestação de serviços hospitalares.
§ 29 No caso de atividades áiversificadas, será aplicado
o percentual correspondente a cada atividade.
§ 3~> Para os efeitos desta Lei, a receita bruta das vendas
e serviços compreende o produto da venda de be~S_I_l:~_s_ oeerações de conta própria, o preÇo dos serviços ·pre-stados e o
resultado auferido nas operações de conta alheia.
§ 4 9 Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas, os descontos incondicionais CõíiCedidõs OS Impostos
não cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou
contratante, e do qual o vendedor dos bens ou prestador
dos serviços seja merO depositário.
___
----- ------- -§ 5'1 A base de cálculo será convertida em quantidade
de UFIR diárí:f pelo valor desta no último dia do mês a que
se referir.
-- -- --- -_- Art. 15. o lfuj50Sto s·obre-a renda- me.iisát-serKC-alCuiádo~
mediante a aplicação da alíquota de 25% sobre a base de
cálculo expressa em quantidade de UFIR diária. ·
·
§ 1o;>_ Do imposto· apurado na forma do caput deste artigo
a pessoa jurídica poderá excluir o valor dos incentivos fiscais
o"

e

--- --

(Se.,ão II)

Sábado 19 10663

df!_dedu_ção do imposto, podendo o valor excedente ser compensado nos meses subseqüente~~ qbservados os limites e prazos fixados na leg!s!~ç.ão específ_iça. .
§ r2? o imposto-soJJre a re.n,d,a_na fonte, pago ou retido,
sob~e_ as receitas _il;:lçluídas na~ base de .cálculo de que_ trata
o art. _!4, desta Lei, será _compen~do_ com o valor do imposto
deyido mensalmente e apurado nos termos deste artigo.
§ 39 - Para os efeitos do parágrafo anterior o imposto
pago ou retido, constante de documento hábil e os incentivos
de que trata o§_ lo;> deste artigo, serão convertidos em qu-antidade _de, UFIR diária pelo valor desta no último dia do_ mês
a que se referir o pagamento ou a retenção. _
§ 4 9 Nos caso_s em que o irp.pos_to sobre_ ~ _renda pago
ou retido na fonte§~jasuperior ao devido, a diferença, corrigida _monetariamente, poderá ser compensada com o imposto
mensal dos meses sub.seqüentes.. ~
. Art. 16. O. imposto será pago até o último dia útil do
mês subseqüente ao_ de apuração, reconvertido para cruzeiro
com base na expressão monetária da UFIR diári3- vig€:nte
no dia anterior ao .d.o pagamento.

-

SUBSEÇÃO III
Da tributação mensal dos deniaiS resultados
e ganhos de Capital
Art. 17. Os resultados positivos decorrentes de receitas
não compreendidas na base de cálculo do art. 14, § 3<?, desta
Lei, inclusive os ga'nhOs de capit_al, serão tributados mensalmente, a partir de 1' de janeiro de 1993. à alíquota de 25%.
§ 1<? Entre~o~(ieSultados a ciue,a1~de o _capufdeste_ar~i~
go •. não se incluem os, valores tributado~ na _fp:rma d.os a.rts.
29 e 36, desta Lei, Pem como as y.. riações monetárias ativas
decorrentes das operaçõ-es-mencionadas nos referidos artigos.
§ 2<? O ganh9_4e capital, nas alienações de bens do ativo
petrnanénte ·e das aplicações em ouro não tributadas na forma
do art. 29 desta L~i~ corresponderá à diferença positiva- verificada, no- mês, ent~;e o valor da alienação e o respectivo_ custo
de aquisição, corrigido monetariamente, até a data da operação.,.
-.§ 3' A base ·de cálculo do ímposto de que trata este
ariígOSeTá- a som.fl ~dOs resultados posftívo~ e dós_ ganhos -de
capital, ~onvertidª ~ín quantidade de JlFIR diária pelo valor
desta no último dia_ do período-base.
§ 49 O imposto será pago até o último dia útil do mês
subseqüente ao de apuração, reconvertido para cruzeiro com
base na expressão monetária da UFIR diária vigente no- dia
anterior ao do pagamento.
SUBSEÇÃOIV
Dás demais o~rigações das pessoas jurídicas optantes
pela tributação com base no lucro presumido
Art. 18. A pessoa jurídica qlle optar pela tributação
com base no lucro presumido deverá adotar os seguintes procedimentos:
-I.:..:..esc!fturar os recebüllentos e pigamentos·ocorridos
em cada mês, em Livro-Cãix"a, exceto se mantiver esciitui"ação
contábil nos termos da legislação comercial;
-- II -escriturar, ao término do ano-calendário, o Livro
Registro de InveÍitário de seuS estoques, ·exigido pelo art. ·
2', da Lei n' 154, de 25 de novembro de 1947;
-III -apresentar, até o último dia útil do mês de abril
do ano--calendário seguinte ou no mês subsecjüente ao ae encerramento da atividade, Declaração Simplificada de Rendi-
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mentes c Informações, em ~odeio próprio- aprovãdo pela
Secretaria da Receita Federal.
,- - .IV- manter em boa gU3rda e ordem; enquanto. não decorrido o prazo decadencial e não prescritas ·everfthaiS ações
que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração _
obrigatóriOs pOr legislação fiscal.específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para apurar
os valores indicados na Declaração AnqaJ _.Simplificada de
Rendimentos e Informações.
.
Art. 19. A pessoa jurídica que obtiVer, no decorrer .dO.
ano-calendário, receíta ·exéédente ao l~mite Previsto· no art.
13 desta Lei, a partir do ano-calendáiio seguinte pagará o
imposto-sobre a renda com base no lucfà ieal.
·
··
Parágrafo úníi::o; ~,~A pessoa jurfdica qtle riãO mantiver
escrituração comercial ficará obrigada ac_realizar, no dia 1~
de janeiro do ano~calendáriO s~guinte, lev3DfameJ;ItÕ J:>atrlmo~
nial, a fim de elaborar balanço de abertura e iniciar esCrituração contábil.
Art. 20. Os rendimen-tos, efetivamente pagOs a só'C.iOs
ou titular de empresa individual e escriturados nos livros indicados no art. 18 inciso I desta Lei, que ultrapassarem o valor
do l~cro presumido deduzido do imposto sobre a renda correspondente, serão tributados na fonte e na declaração anual
· ·
~, -dos referidos beneficiários.
1

SEÇÁO III
Imposto sobre a Renda mensal calcUlado
com base no lucro arbitrado
SUBSEÇÁOI
Disposições Gerais
Art. 21. A autoridade tributária arbitrará, nos termos
da legislação em vig·or e com as alterações introduzidas por
esta Lei, o lucro das pessoas jurídicas que .servi:r:á de base
de cálculo do imposto sobre a renda, à alíquota de 25%,
quando:
I -o. contribuint~ obrigado à tributação com base. no
lucro real não mantiver escrituração na form?- d3s leis.comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações finan_.
ceiras exigidas pela 1egisfação fiscal;
II- a escrituração mantida pelo contribuinte contiver
vícios, erros ou deficiêriclas que a torne imprestávefPara determinar o lucro real ou, ainda, revelar evidentes indícios de
fraude;
III- o contribuinte recusar-se a apresentar os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal à autoridade
tributária;
IV- o contribuinte optar indevidamente pela trib~tação
com base no lucro presumido ou deixar de atender ao estabe~
lecido no art. 18 desta Lei.
§ 1~ Compete ao Ministro da Faienda para efeito do
arbitramento de que trata o inciso IV, deste artigo, fixar a
percentagem incidente sobre a receita bruta, quando conhecida, a qual não será inferiõf a quinze por cento e leVará
em conta a natureza da atividade económica da pessoa jurídica, que optante pelo lucro presumido, não atender ao estabelecido no art. 18, desta Lei.
§ 2~ Excepcionalmente, noS caS~S f~r}Uitôs· oU de _fol-Ça
maior, como definido_na lei civil e devidamente comprovados,
a pessoa jurídica poderá calcular o imposto sobre a renda.
mensal com base no lucro arbitrado.
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SUBSEÇÃO IrDa tributação ·com base no lucro arbitrado

_ Art. 22.. Presume-se, para Õs efeitos legais, rendimentq
pago aos sócios ou acionistas das pessoas jurídicas, na propor~
ção "da participação- no capital social, ou integralmente ao
titular da empresa individual, o lucro arbitrado deduzido do
imposto de re"nda d3. pessoa jurídica e da contribuição social
sobre o lucro.
. ' Parágrafo único. O rendimento referido no caput deste
artigo será tributado, exclusivamente na fonte, à alíquota de
25%, devendo o imposto ser recolhido até o último dia útil
do mês ~eguinte ao do arbitramento.
. SEÇÃOIV
Imposto sobre a renda mensal calcriiBilo
por estimativa
SOBSEÇÁO i
Disposições Gerais
-Art: 23. - As pessoas jurídicas tributadas com base no
lucro real poderão optar pelo pagamento do imposto mensal
calculado por estimativa.
§ 1~ A opção será formalizada, mediante o pagamento
espontâneo do imposto relativo ao mês de janeiro ou do mês
de início de atividade.
- § 29 A opção de que trata o caput deste artigo, poderá
ser exercida em qualquer dos outros meses do_ ano-calendário,
uma única vez, vedada a prerrogativa 'preVista rio art. 26,desta Lei.
,
_
·
. §.:3~ A pessoa jurídica que optar pelo disposto no caput
deste artigo, poderá alterar sua opção e passar a recolher
o iinposto Com base no lucro real merisal, desde que cumpra
o_ disposto no artigo-3 9 , desta Lei.
§ 49 O impOsto recolhido por estima_t{V_a; eX:e_rcida ~ opção preVista no § 3 9 ~ deste artigo, será de:duzido .do apurado
com base no lucro real dos meses correspondentes e os even- _
tU:ai~ e~cessos serão compensados, corrigidos monetariamente-, õ.os meses subseqüentes.
'§' 59 ·Se _o -cáicu}o Pie"visiO no·§ 49 deste· artigo, resi.lltar
saldo de imposto 3: pagar, este_s_erá recolhido, corrigido monetaria.t"D:e_n!~· na f6nD.-a da legi~lação aplicável.

SUBSEÇÃOII
Da tributação por estimativa

Art. 24. No cálculo do imposto mensal por estimativa
as disposições pertinentes a apuração do lucro
presumídO e dos demais resultados positivos e ganhos de capital, previstas nos arts. 13 e 17 desta Lei, obse~ado o segu!D:te:a) a receita decorrente de fornecimerito _de bens e serviçq~
para pessoas jurídicas de direito público ou empresa sob seu
controle, empresas públicas, sociedades de economia mista
ou subsidiárias, será iilcluída na base de cálculo no mês do
efetivo fecebiniento;
b) as pessoas jurídicas e equiparádas que explorem ativi;.
dades imobiliárias, tais cOmo loteamento de ferreõ.os, incorporação imobiliária Ou construção de prédios destinados à venda,
deve"rãO cciÍlsidefàr ·como receita bruta o montante efetivamente recebido, não gravãdO com cláusUla de efeito susp"ensivo, relativo· às unidades imobiliárias vendidas, inclusive as
receitas transferidas da conta de "Resultado de Exercícios
aplicar-se~ão
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Futuros" (Lei n• 6.404, de

e os custos

r~cuperados

1~

de .dezembro de 1976, art. 181)

de pcrtodos anteriores;

retere

c) no citso âã.s pessoaS jü'fídicáS' à''l}Ué ·~e"
o art.
inciso- III, desta Lei, 3' base de cálculo do imposto será
determinada mediante a aplicação -do,· percentual de seis· por-5<:>~

para a· entrega da: declaração ahuá.l se· negativa, assegurada
a alternativa de restituição dO montan'te pago a tnllíOr Cófiigid6
monetârlamente.~ · . ' · ·
· ··' _ '- '_ ' ·· ·- · · · ·
-,

. ::·· .·

SJ:;Ç~p Y. ·: .

'
Imposto sobre a renda mênsal calculado
cento sobre •a receita bruta mensal;
1 r- sobre rendas va-:fáveis
d) as pessoas jurídicas obrigadas a tributação pelo lucro
real, beneficiárias dos incentivOs fiscais~Qe isenção·- e reduçãp'
' . Art. 29~ Ficáni sujeitas" ao pagamento-do imPosto sobre
calculados com base no lucro da exploração-,-deverão~ • ---· ··: a renda, à alíquota _de 25% as., pessoas jurídicas, inclusive
d.l) aplicar, as disposições ·pertiilentes á apuração'do
isentaS, que auferi~m ganhos líql!.idos em operações r'eá.lizalucro pre~umido; segregando as receitas brutas ~ensais de·-- das,' a pattir de 19 _de _janeiro' de 1993·, nas bOlsaS ç1e 'vafon~S. ·
suas diversas atiVidades;
· · · de'rhércaàorias, ül(fúturOS e 'ass'ertielhadas.
,:. ,~ :;:: '
d.2) considerar os incentivos de redução e isenção, no •
9
, Consii~~~~ ganh~ IÍq~icÍ~~ ;es~ltado po~itiyo au~
,§
,1
cálculo do imposto incidente sobre o lucro presumido das
ferid?~na~. operaço_.es.ou contra_tos ~iqui.dados em çaqa mê$,
atividades incentivadas.
adlr!i~1~a a deduç_ã?1<Jo,s custos e de~pes~s,efetivame_mt:; incorri-.
§ 19 O _imp9~tç:> d~.r,e~~ rt:rtido na fonte sobre receitas
. ,
-~:dos, necessários i\ r.e;1lização das operações:
computadas na determinaçã,o da base de cálculo, poderá ser
deduzido do imposto devido'em cada mês (art. 15, § 2", desta
§ 2' O ganho líquiao será: .
Lei).
.
· ·a)-no caso dos mercados à vista, a diferença apbsitiva
§ 29 A receita bruta mensal de que trata a alínea c deste
entre o valor da transmissão do ativO e .O seu custo· de·;;tq'uisiÇã'9·
corrigido monetariari'lente;
·
·
_
artigo será definida na, for'ma ·
teS,i~lação Vlgen.te em ato
... -bl ncr~caso do.'mercado de 0pÇões·,. a diferença•positiVa·
do Ministro da Fazenda.
· '
apurada na negociação desses ativos ou no exercício das· op-·,
Art. 25. N. pésSóa j'u'rídica qUe ex·ercer a OpÇãO ~fe~vishi
~
no art. 23, desta Lei, deverá apur_ar o lucro reat.em '.3t: -àe' ções de co-mpra ou de venda;
c) no caso dos mercados a termo, a -diferença positiva
dezembro- de cáda ano ou n·a data de encerramento de suas
apurada entre o valor da venda à vista na data da Hqüidação
ativiêiades, êorit bâse na legislação em vigor e com as alteraçõeS
desta Lei.
-_ '· - -- · · do contrato a termo_ e o preço ne-ste estabelecido;
· § 1" O impóstb recolhidt>' pór éstimâtíVa'ríâ form::i'" ctOd) no caso_dO.S hléi-cados futuioS, o resultado líqüido posiart. 24, destá Lei, setá deduzido, coi'rigido 'morietafiárhéf:tt'e: · tivo dos ajustes diárlbs' apurados. no períodb.
do apurado óà de!claraçáo" ariual,' é á VariaçãO mó_iuúáriâ--~ti'Vâ§ -39 O disposto neste artigo· .áplica-se também aos ganhos líqüidos_auferidos na alienação de ouro, ativo financeiro,
será computada na de_terminação do lucro reaL
_.
,
· "§' 29 - Pàia-efefto.-de cOi-reçao monetária~das demonstra-:
fora de bolsa, bem como aos ganhos auferidos na alienação
çOes financeira~; --o· resultado apurado no en"Cerrar.nento de i de ações no ·mercado de balcão: · ,- ' ·
cada período-base anual será corrigidO monetariaménte:.- ·-' ·
§ 4~. _ O resui:t'3CÍo decorrente das' bper_ações de 'que trata
§ 3" A pessoa jUrídica incorporáda, -fuSiàliadii cili-êüídieste artigo será apurado mensalmente, ressalvado o disposto
da deverá determinar -o-lucro real com base iw balanÇo ·que
no art. 28 da Lei n' 8.383, de 30 de dezembro de 1991, e
serviu' pára a realização das operações de incorporação; fusão· terá o seguinte tr~tám"ento:
ou"cisão.
·
·
-~ · ' - r ' '
_ I -:-S_e positivp (ganho líqüido), será tributado em separa- · · § 4" O lucro ·:real apurado nos ternlos deSte artigo ~eiá ,- do~ i:leVe'ndo ser excluído do lucro líqüido para efeito de -deterconvertido e·m quantidade de UFIR pCIO vãiOT destá ho üítiffio · miilàÇão· do lucro -re-al;
dia do períOdo de apuraçãO.'- - ·.
· - __ .. - · ~.
• II_.:._ se negati'vó '(perda líquida), será ·indedutívé:l' pata
' Ait. 26. · Se riâo .esHVei Obfigáda à aPuálçãÓ ·qo· iuc~Ó e(eito de determinação do lucro real, admitida suã coinpensação;ooi"rigido riiOiletariamenie pela varl3çã0.da- UFIR diáreal nos termos do art. 5? desta Lei, a pessoa jurfdica -poderá,
ria, com os resultadp"fi positivos da mesma natureza em meses
no ato da entrega da declaração anual ou de encerramento,
-• ·
·
subseqüentes.
optar pela tributação com base no lucro presumido, atendidas
-~
§ 5? O impOsto de que -trata este ariig'ô~Ser{as disposições previstas no art. 18 desta Lei.
_
I~ definitivo: não podendo ser compensado com o imArt. 27. A pessoa JUrídiCa tributada com bas~ no luCro
posto S_óbre a renda apurado ,com base no lucro real, presureàl e cJ.ue tiver lucro díferldo_ por permissão-legal, cuja rea_liza,
mido ou arbitiãdo;
ção estiVer vinculada ao seu -efetivo reCebimento, d~verá,· se
· -II -·indedutív'el J.la apui"ação do lucro real;
optar pelo recolhimento do_ i'mpostó mensal com· óáse_' nàs·
regra's-previstas no art. 23, -desta Leí, adicioóár" à baSé _de
III- convertido em quantidade de UFIR diária pelo vacálculo do fmpostO_ mensal o lucro contido na parcela' efetiva- lor desta no último dia do mês a que se ·referir;
mente recebida, ainda que exerça a opção -de- que 'trata o
IV- pago até b' último dia útil do mês subseqüerite ao
-' 1
art. 26, desta Lei.
da apuração, reco:rtv'ertido para cruzeiros pelo valor da UFIR
· Art·: 28. As pe_ssoas jurídicas que optarem pelo disposto
diária vigente no dia ãnterior ao do pagamento.
no art. 23_, desta Lei, deverão apurar o imposto na declaração
§ 69
custo ~de aquisição dos ativos objeto das operaanual do_luçro real e a difeieOça verificada entre o iMposto
_ções.__de Que trata és'te artigo será c;orrigido monetariamente
pela variação acumulada da UFIR diária, da data de aquisição
deVido na declaração e o imposto pago -referente aos- meses
dd Período-base anual será:
até a data da venda, sendo que, no caso de várias aquisições
I - paga em quota única, até a·data fixada par-a entrega da mesma espécie de ativo, no mesmo dia, será considerado
da declaração anual quando positiva;
--: ·· ' · '
.
como Custo de aquís1ção o valor médio pago.
§ 79 A partir' de 19 de janeiro de 1993, a variação moneII- compensada, corrigida monetariamente, cotp o imtária do custo de aquisição dos ativos, a que se refere o §
pOsto mensal a ser pago nos mesessubseqüente:s -ao ~fixado

cta

o
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'
'
6° deste artigo, será apropriada segundo o regime de: CQ'Qlp~~ncia.
,
§ _8 9 • N,os casos dos mercados de- Qpções e a .te,mo o
disposto. oest~ artigo aplica~s~ .à(): _operaçõe!;l'iniCiadas a partir
''

de F de janeiro de 1993 .. '
-.,•
§ ~ Excluem-se do dispqsto neste artigo, os ganhos líquidos na alienação de participaç-ões societárias permanentes
em sociedades coligadas e cOntroladas e_ os resultantes da
alienação de participações societárias que permaneceram no
ativo da pessoa jurídica até 9. término do ano-ca1endário seguinte ao de _suas. 'aquisiçõt=;s. .
, ,. ,
_ · ·. • , , ·
§ Hl. O tratameÓ.to fi.'Scal previsto· 'neste artigO rtão·:s~e
aplica no caso,d_e __alienação .d.e ações aç:lquiridas e Ipantidas
em custódia autorizãda.pela Comissão de Valores Mobiliár~os
- CVM, por período superior a trinta dias ..• ·
o

CAPiTULO [[ '.': '
Do imposto calculado sobre o lucro
inflacionário acumulado
'

'

'

..

Dezembro de 1992

: '· ·.ft.rt. 3~~ A pessoa ·jurídica que optar pelo disposto no
art. 31 desta Lei poderá quitar;-com títulos da D_ívida Pública
Mobiliária Federal, nos termos e condições ·definidas pelo
Poder Executivo,- o: imposto incidente .sobre a parcela que
eXceder o valor de realização, mínima ou 'efetiva do lucro
inflacionário, cOnforme prevista pela legislação vigente.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo,() imposto
será calculado à alíqi.lota de 25%.
A:rt. 35. Nos cas_os_Qe incorporação, fusão, cisão tOtal
ou en.c~rrament,o. ~~ at~ViQ~~es, ~ p~~soa jt;r:ídic~_~nc?rporada,
fusionada, cindida _ou extinta deverá consi9erar mt~gral"!ente
i'ializàdo o valor total do lu-cro inflacionárlo~acum'ulaqo, corrigído' rilonetari8.mente. Na cisão parcial, a realização será proporcioóal à parcela do ativO', ·sujeitO à 'co·rteçâo 'rt10netária
que: tiver sido vertida.
·: ·· ·
· · _· ·
Parágrafo único. A pessoa jurídica, que· tiVer 'realizado
o lucro inflacionário nos termos do caput deste artig"o, deverá
reColher' o saldo remane_scente do imposto ·até ·o décimo dia
suhSéqUentê à data do evento, não ·se lhes aplicando as reduÇões' de alíq uotas menciOnadás 'rio art. 31 desta Lei.
·

.

. TITULO [[ . . . . . . .

Art. 30. 'A pes~a· juridica deverá ?onsiderar realizado
mensalmeníe, no mínimo·,.l!f40, ou o valo,r 'efétivamenie realiDo Imposto de ~~nda ~e~d~ ~ Fonte
zado, nos termos da legislação, em vigor, clq lJ.lfro infl~çioi14r)o
CAPÍTULO I
acumulàdo e- do saldo credor da diferença de correçãq moneImposto sobre a Renda Calculado s9bre
tária complementar IPCiBTNF (Lei n' 8.200, de 28-de junho
Aplicações Financeiras de Renda Fixa
·
·
· ·_' -.
de 1991, ~rt. ;l•). _
Art.
36.
Os rendini.entoS ãú.fefiçlos. Pe"tás PésSOas.juií~i
Art. 31. À opção da pessoa jurídi'cá,' o lucro· inflaCiOnário acumulado e o saldo- credor da difetCnça de coÍ'reção
cas~ irÍclusive isentas, em apticaÇõés finariceiràs de. rend~ fixa
iniciad~s a partir de } de jiméii"o ae 1993 serão• tributadas,
monetária cotnplemeritar IPC/BTNF (Lei n•..-8.200, de.28 ·de
junho de 1991, út."3•) existeôre em :n de dézembro de 1992, · exciUsivamente na fonte, na forrit~ da legislação 'vigente, com
coni.gidOS rrionetària~~n:tç:, Poderão se'r cb~Siderados réa1izã- '3s' alterações introduzidas ·por esta Lei.
dos men-salmente e tributados, da seguirlt'e fOrma: · · ' 1 •
.' . § rr o valor que servir de base de cálculo do imposto
I -1/120 à alíquota de vinte por cen'tO·; Ou
de· 'qUe trata este artigo será excluído do lutto ·iíqüido para
II -1/60 à alfquota de dezoito por cento; ou
efeito de determinação do lucro real.
·
·
,
~ - - § 29 O valor das _aplicaÇões de que trata este artigo deve
lll -1136 à alíquota de quinze por ce11to; ou
IV -1/12 à alíquoia de dez por centO; 6u
~Set'corrigido monetariamente pela variação acumulada da
V- em cota única à alíquota de cinCo por centõ.
UFIR diária da data da aplicáção até· a data da cessão, resgate,
§ lo O lucro inflacionário acumlllado.'reajjzado_na for·iepact'uaÇãO óti liqüid"a.Çãd da operação. - ·
·
ma deste artigo será'convertido em quantidade de UFIR diária -. '· , ·§ · 3~· A vari3.çãomori.etãria ãtivade que trata-o-parágrafo
pelo valor desta no ·último dia do períodb.ibase.
anterior, comporá o lucro real mehsal ou anual, devendo :ser
§ 29' O imposto talctilado, nos termos deste artigo; se·(á
àpropriada pelo regime de
·
pago até o último dia útil do mês subseqüente ao da realização,
competência.
· · · § '49' · 'O imposto retido na fonte lançado como Qespesa
reconvertido para cruzeiro, com base na e!{pressão monetária
da UFIR diária vigente no dia anterior ao dQ pagamento.
·'
será· iridedutível na apuração do lucro real.
· § ·59' O disposto neste artigo contempla as aplicações
§ 3o O impOstO de que trafa este artig'ÓLserá considerado
efetu~das nos fundos de investimento de que trata o art. 25
como de tributação exclusiva.
' · ~ ..
da Lei no 8.383, de 30 de de<embro de 199L
§ 49 A opção de que trata o capllt' deste artigO, qúe
§ 69 O disposto neste artigo se aplica às operações de
deverá ser feita até o Pia ~1 de deze_mbr9 de -1994, setá iiTe"trarenda fixa iniciadas e entérrada·s no mesmo dia (day~trade).
tável e manifestada através do pagamentq P,o imposto, sob~e
§ 79 Fíca mantida a tributação sobre as aplicações em
o lucro inflaciOnário ·ãcuin"ulado, cumpríd~s as instruções baiFundo de Aplicação Financeira - FAF (Lei n' 8.383, de
_
xadas pela Secretaria d-a Receita Fede_ral. ~ _
30 de dezembro de 1991, art. 21, § 49 ), nos termos previstos
Art. 32. A partir do exercício fina-nCeiro de 1995, a
na referida Lei.
parcela de realização mensal do lucro inflaê\~nário acuq1ulª'do,
§ '89' ·o disposto neste artigo não se aplica aos ganhos
a que se refere o art. 30 desta Lei, será gç~.IJ9 mínimo, 11129.
nas operações de mútuo entre pessoas jurídicas controladoras,
Art. 33. A pessoa jurfdica optante pelã tnbutação com
cOntroladas ou coligadas .
base no lucro-presumido, que possuir saldq de lucro inflacio. Art. 37. Não incidirá o imposto de renda na fonte de
que trata o art. 36 desta Lei, sobre os rendimentos auferidOs
nário acumulado anterior à opção, deverá tributar mensalmente pelo correspondente a 1/240 deste Saldo até 31 de depor instituição financeira, inclusive sociedades de seguro, I;'r~
vidência e capitalização, sociedade corretora de títulos e valozembro ·de 1994 e 1/120 a partir do exercíCiO financeiro de.
res mobiliários e sociedade diStribuidora de títulos e valores
Parágrafo único. Poderá a pessoa _jUrfdica de que trata
mobiliárioS, ressalvadas as aplicações de que trata o art: 21
este artigo fazer a opÇãó ·peta tributação Prevista no art: 31
desta Lei.
§ 4• da Lei n' 8.383. de 39 de dezembro de 199L
0
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§ J'i' Os rendimentos auferidos pelas entjdades de ·que·
trata este artigo em ~plicações financeiras de renda fixa deverão compor o lucro real.
§ 2" Excluem-se do disposto neste artigo os rendimentos auferidos pelas associações de poupança ·e empréstimo,
em aplicações financeiras de renda fixa.
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I I - para as deffiais pessoas jurídicas, o imposto será
exigido com base no lucro -presumido ou arbitrado.
Art. 42. A suspensão ou a redução indevida do recolhirn_ç:nto-_do imposto decorreÍlte_ d_o exercício da op_ção prevísta
no art. 23 desta Lei sujeitará ·a pessoa' jUrídica aO seu recolhimento integral com os acréscírrióS legais.

CAPÍTULO II
TÍTULO lii
Da Contribuição Social
Da Omissão de Receita
Art. 43. Verificada orriissâo- de re-ceita, a autoridade
CAPÍTULO I
tributária lançará o imposto de renda, à alíquota de 25%,
Da A:puraçã_o.e Pa~_mento da Contribuição Social
Art. 3.8.., Aplicam-se à contrihtiiÇãq social sobr:e o lu'cfo de OfíCio, com osacréscimos e as· penalidades de lei, conside~
(Lei n' 7.689, de 15 de dezembro de 1988) as mesmas normas rando corno base de cálculo o valor da receita omitida.
§ 19 O valor apurado nos termos deste artigo constituirá
de pagament~ estabelecidas por esta Lei para o imposto de
base de cálculo para lançamento, quando for o caso, das contrirenda das pessoas jurídicas, mantida a base de cálculo e alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alteraçõeS introdu- - buições para a seguridade social.
§ z~ O valor da receita omitida não comporá a determizidas por_esta Lei.
nação do lucro real e o imposto incidente sobre a omissão
§ I' A base de cálculo da contribuição social para as
será definitivo. , ,
empresas que exercerem a opção a que se refere o art. 23
desta Lei será o valor coi-respondente a dez por cento da
Art. 44. A receita omitida ou a diferença verificada
receita bruta mensal, acrescido dos demais resultados e ganhos
na determinaçãô tlbs_ resultadOs das peSsoas jurídicas por qualde capital.
quer procedimên't~ q"ue implique redução indevida do lucro
§ 29 A base· de cálculo da contribuiÇão social será conlí4_uid0 será coris~dei"ada automati~amente recebida pelos sóvertida em quantidade de UFIR diária pelo valor desta no
cios, acionistas -ou titular da empresa individual e tributada
último dia do período-base.
exclusivamente ha fonte à alíquota de 25%, sem prejuízo
§ 39 A contribuição será paga até o último dia útil do
mês subseqüente ao de apuração, reconvertida para cruzeiro da i~cidência do imposto sobre a renda da pessoa jurídica.
com base na expressão monetária da UFIR diária 'Vigente
§. 19 O fato gel-ador do imposto de rendã na fonte consino dia anterior ao- do paga~ento.
·
dera-se ocorrido no mês da omissão ou da redução indevida.
§ 2~ O disp_?sto neste artigo, nâO se aplica a deduções
Art. 39. A base de cálculo da contribuição social sobre
indevidas que, pqr sua nature:z;a, nãp autorizem presunção
o lucro, apurada no encerramento do ano-calendário, pelas
de tfansferênciã. ;de recursos do património da pessoa jurídica
empresas referidas no art. 38, § i"' desta Lei, será convertida
para o dos seus sócios.
em UFIR diária tomando-se por base o valor desta no último
dia do período.
-~--- ~-· ~--<--.TÍTULO V.
§ 19 a contribuição social, determinada e recolhida na
Do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas
forma do art. 38 desta Lei, será deduzida da contribuição
Art. 45. A partir de I' de janeiro de 1993, estarão sujeiapurada no encerramento do ano-calendário.
§ 29 A diferença entre a contribuição devida, apurada
tas à retenção do imposto s-obre a renda na fonte, à alíquota
de cinco por cento, as importâncias pagas ou creditadas pelas
na forma deste artigo, e a importância paga nós termos do
art. 38, § 19, de.sta Leí, será:
pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, relativas a servia) paga em quota única, até a data fixada para entrega
ços pe_ssoais que lhes forem prestados por associados destas
da declaração anual, quando positiva;
·
ou colocadas à_ disposição.
b) compensada, conigida monetariamente, com a contri§ 19 O imposto retido será compensado pelas coopebuição mensal a ser paga nos meses subseqüentes ao fixado
rativas de trabalho com aquele que tiver que reter por ocasião
para entrega da declaração anual, se negativa, assegurada
do pagamento dos rendimentos ao associado.
a alternativa de restituição do montante pago a maior.
§ 29 Para os fins deste artigo, as imPOrtâncias -retidas
serão convertidas em quantidade de UFIR diária com base
TÍTULO IV
no valor desta no dia do pagamento ou crédito.
Das Penalidades
Art. 46. O_lrnposto- sobre a renda incidente sobre os
rendimentos pagos em cumprimento ·de decisão judicial será
CAPÍTULO I
retido na fonte pela pessoa física ou jurídica· obrigada ao pagaDisposições Gerais
mento, no momento em que, por qualquer forma, o rendiArt. 40. A falta ou insuficiêrlcla de pagamento dO immento se torne disponível para o beneficiário.
posto e contribuição social sobre o lucro previstos· nesta Lei
§ 19 Fica óispensada a soma dos rendimentos pagos no
implicará o lançamento, de ofício~- dos referidos valores com
mês, para aplicação da alíq~ota correspondente, nos casos
acréscimos e penalidades legais.
_ _
de:
Art. 41. A falta ou ínsuficiência de recolhimento do
I- -juros e indenizações por lucros cessantes;
imposto sobre a renda _mensal, no ano-calendário, implicará
II - honorários advocatícios;
o lançamento, de ofíciO, observados os seguintes procedimeni l l - remuneração pela: prestação de serviços de enge!
_
tos:
nheiro, médico, contador, leiloeiro, perito, assistente técnico,
I - para as pessoas jurídicas de que trata o art. 5~> desta
Lei o imposto será exigido-Cob base no lucro real ou arbitrado; avaliador, síndico, testamenteiro e liquidante.
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§ 2" Quando se tratar de rendimento sujeito a aplicação
da tabela progressiva devçrá, ser utilizada a tabela_ vigent~
no mês do. pagamento.
Art. 47. No art. 6' da Lei n' 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, dê-se ao inciso XIV nova redação e acresçerrte-sc:;
um novo 'iti.ddo de nú~erO ~~I, tudo nos seguintes termos:

uArt. 6»

······~····-~-··-~--~~-······~················~·H····

XIV- os proventos de aposentadoria ou reforma
desde que motivada~.. por acidente em serviço,, e os
percebidos pelos portftdores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alieúação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia 1fre-versível e incapacitan~ 1 cardiopa~ia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia
grave, estados avançaCios. da doença de Paget (ostefte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da
imunodeficiência adquirida, com base em conclusão
da medicina especialii:ãda, mesmo que a doença tenha
sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
XXI- os valbh~s- recebidos a título de pensão
quando o benefiCiáriO desse- rencliniento fOr ·portador
das._d6ençaS relaCiODadas no incisO-XIV deste artigo,
exc.eto as decorreÍites de moléstia profísSioilaf, coin
base em conclusão da medicina espeCiáTí:Zaaa, mesmo
que a doença tenha sido contraída após a concessão
da pensão."

Art. 48. FicanUsentOs'do Imposto de Renda os vencimentos percebidos pelas péssoas físicas decorrentes de seguro
desemprego, auxflío-natalid3de, auxílio-doença, auxílio-funeral e auxílio acidente, quando pagos pela previdência oficial
da Uniãó,'dos Estados, do Distrito Federal e dos MunicíPios.
TÍTULO VI
Das Disposições Finais e Transitórias
Art 49. A pessoa jurídica estará obrigada a apuração
do lucro real, no ano-calendário de 1993, se, no ano-calendário de 1992, a soma da receita bruta anual, acrescida
das demais receitas e ganhos de capital, for igual Ol,l superior
a 9.600.000 UFIR.
§ 1<;> Para fins de apuração do limite previsto neste artigo, as receitas serão convertidas, més a mês, em quantidade
de UFIR, pelo valor desta no último dia do mês em que
forem auferidas.
§ 29 O limite deste artigo será reduzido proporcionalmente ao número de meses do período, nos casos_ de início
de ativiôade, no ano-calendário de 1992.
Art. 50. Não será admitido pedido de reconsideração
de julgamento do_s Conselhos de Contribuintes.
Art. 51. As pessOas jurídicas tributadas com base no
lucro real, no ano-calendário de 1992, poderão, excepcionalmente, no ano-calendário de 1993, efetuar o pagamento
do Imposto de Renda mensal, da seguinte forma:
a) em abril de 1993, o imposto e a~icional dos me~es
de janeiro e fevereiro;
b) em maio de 1993, o imposto e adicional dos meses
de março e abril;
c) a partir de junho de 1993, o imposto e adicional refe~
rente aos respectivos meses imediatamente anteriOres.
Art. 52. As pessoas jurídicas de que trata a Lei n<;>7,256,
,de 27 de novembro de 1984 (microempresas), deverão apre~
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_sentar, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário
seguinte, a Declaraç_ão Anual Simplificada de Rendimentos
Iiúormações, em inodelo aprovado -pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 53. O Ministro da Fazenda fica autorizado a baixar
as instruções necessárias para a simplificação da apuração
do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, bem como
·alterar os límites previstos nos arts. 59, I, e 13, desta Lei.
, Art. 54. O Mlnístro da Fazenda expedirá os atas l:.ecessários para exigir que-as pessOas jurídicas sujeitas 'à apuração
do lucro real apTesentem declaraçõeS de rendimentos através
de meios magnéticos ou de transrniss;'io de dados, assim como
para disciplinar o cumprimento das obrigações_ tributárias principais, mediante débito em con~a·corrente bancária.
Art. 55. O art. 14, § 2• do Decreto-Lei n' 1.589, de
26 de dezembro de 1977, alterado pelo art. 2' da Lei n' 7.959,
de 21 de dezembro de 1989, passa a vigorar com a.seguinte
redação:
"Art. 14.

_e

§ 29 O valor dos bens existentes -no encerramento do período poderá ser o custo médio ou o dos bens
adquiridos ou produzidos mais recentemente. Admitir-se-á a avaliaçao com base no preço di-venda, subtraída a margem de lucro, desde que a avaliação por
este critério Dão resulte em difei'e-nça, em- relação à
avaliação procedida pelos critérios anteriorés."
Art. 56. Fica o Ministro da Fazenda autorizado a convocar para a segunda etaPa do concurso público para o cargo
de Auditor FiscaJ do Tesouro Nacional, a que se refere o.
Edital n' 18, de 16 de outubro de 1991, da Escola de. Adminis,
tração Fazendária, cçnforme aS necesSídades dos serviÇOs de
tributação, arrecadação e fiscalização, os cãndidatos habili~
tados de acordo com os critériOs mínimos exigidoS ria 1~ etapa
e classificados além· do qüingentésim.o selecionado, dentro
do número de vagas do cargo na referida car:reira.
§ 1<;> A autOrização de que trata este artigo estende-se
até 16 de outubro de-1993. - § 2<;> o prazo pre~iistO no parágrafo aritenor pQderá,
a_critéz;io do Ministro da Fazepda,ser prorrogado por período
--não superiói a um ano;
Art. 57. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partii de !<;> de janeiro de 1993,
revogando-se as disposições- em CoOtráiiO e espeó.fíC:aiíierite,
os:_
I - art. 16, do Decreto-Lei n' 1.598, de 26 de dezem_bro
de 1977;
I I - art. 26, da Lei n'7.799, de 10 de julho de 1989;
III-arts. 19 e 27, da Lei n' 8.218, de 29 de agosto
de 1991;
IV- inciso I do arts. 20, 24, art. 40, incisO m e §§
1~ e 89 do art. 86, inciso III do caput e inciso II do § l'>'
do art. 87, art. 88 e parágrafo único do art. 94, da Lei n'
8.383, de 30 de dezembro de 1991.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgota<,la
a matéri.a ·constante da Ordem do Dia.
Passa-se a votação do Requerimento n' 975/92, lido no
Expediente, solicitando inclusão, em Ordem do Dia, do Pro..
j~to nÇ> 26/92, que se refere à doação à Cooperativa Habitacional dos Servidores do Ministério da Previdência e Assistência Social, do Estado da Bahia, de terreno que menciona.
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Em voúÍção O requerimento.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere o requerimento será votada
na segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se
à apreciação do RequerimeOto n<J 976/92, de urgência, lido
no Expediente, para o Ofício n' S/86.
Em votação o reqi.Ierinierito. __
_ _
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à apreciação da matéria.
Designo o nobre Relator Levy Dias para Proferir o parecer.

O SR. LEVY DIAS (PTB- MS. Para proferir parecer.)

. . . ,. . Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Presidente do Banco
Central do Brasil encaminha a esta Casa. nos termos da Resolução n• 36/92, pedido do Governador do Estado do Mato
Grosso do Sul, no sentidQ de que seja autorizada operação
de crédito junto ao Bãnco de Crédito Nacional SIÃ, no ~alor
de Cr$81.647.000.000,00 (oitenta e um billiões seiscentos e
quarenta e sete milhões d,e cruzeiros.)
_
_ __
Destinam-se tais-récursos ao refinanciãniento de díVidas
resultantes de operaçõe-~ de crédito por antecipaÇão-da Receita
Orçamentária, as quais~ sem um alongamento de seus prazos
de pagamento, não p6derão ser liquidadas, segundo declara_
em seu Of. Gov/MS/n• 510/92, de 26-10-'92, o Senhor Governador do Estado do Mato Gross<fdo SuL
A solicitação -sob análise foi acompanhada das declarações cabíveis quanto ao cumprimento das exigências coilstitucionais, da Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei n 9 1.165,
de 27-6-91) e da Estimativa de Receita e Despesa do Estado
para o exercício firianceiro de 1992 (Lei n• 1.253, de 27-12-91).
Foram igualmente anexadas as Certidões Negativas de débito
junto à Receita Federal, Caixa Económica e INSS, bem como
declaração do Secretário de Estado do Planejamento do Mato
Grosso do Sul de que o Governo do Estado está desobrigado
da contribuição corn i.Y Finsocial, por força do Decreto-Lei
n' 1.940, de 25-5-92. · ·
Em outra declaração o Secretário de Estado r~conhece
que "das garantias que o Governo do Estado do Mato Grosso
do Sul prestou às Empresas da Administração Indireta nã.s
operações de crédito, encontram-se vencidas há mais- de 30
(trinta) dias".
O parecer do Banco Central (Parecer _DEDIP/CODEN/92/0508, de 17-12-92), emitido em atendimento à exigência do artigo 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 Es~ado d9 Ma~o Grosso do Sul
extrapola os limites fixados no art. 3<:> daquela norma, seja
quanto aos dispêndios com encargos e amortização da díVida
vendida e vencível no ano, pagos e a pagar, sejã. quanto à
margem de poupança real.
Trata-se, não obstante, de adequar o ·perfil da dívida
fundada ao disposto no art. 37 das Disposições Constitucíonais
Transitórias. Quanto ao mais, o pleito conforma-se as restrições da Resolução n• 36/92, do Senado FederaL
A operação de crédito ora solicitada se apresenta sob
as características seguintes:

.. __ aj valor pretendido: Cr$81.647.000.(}(10,00
b) juros: 2,5% a.m.
- - -- c) fndice de atualização monetária: variação do IGPM
d) garantia: Fundo de Participação dos Estados
·e) dCstinação dos reCUrsos: Refinanciamento de _dívidas
resultantes de operações de crédito_ por Antecipação da Re·
ceita Orçamentária.-O condições de pagamento:
- do principal: em 86 parcelas mensais, vence.Qdo-se a
última- em deúmbro de 1999;
- dõs Juros: em parcelas- mensais;
O pedido inclui declaração refere~te à inexistênciª de
Lei CoMplementar eStadu~ contemplando o Plano Plurianual
de Investimentos, a Lei de Diretrizes Orçamentárías e a Lei
do Orçamento para o exercícío de 1992.
Consta ainda do processo a lei autorizada (Lei n9 1308,
de 22-10-92) -para refinanciamento de dívidas oriundas de operações de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária,
realizadas até 31 de março de 1992.
Entendemos, pelo exposto, cabível o pleito do GOverno
do Estado do Mato Grosso do Sul, sendo favor_áveis iUiprovação do Ofício ''S;, n"' 86, de 1992, nos termos do Projeto
de Resolução que se segue:
PROJETO DE RESOLUÇÁO N' 118, DE 1992
Autoriza o Governo dó Estado do Mato Grosso
do Sul a contratar operação _de crédito junto ao Banco
de Crédito Nacional S/A, no valor de
__ Cr$81.647 .000.000,00~ para refinancia~~nt9 de dívidas
reSultantes de operações de crédito por Antecipação de
Receita Orçamentária.
O Seriado Federal resolve:
Art. p· É autorizado o· GOverno do _Estado do Mato
Grosso do Sul, nos termos da Resolução n"' 36/92 do Senado
Federal, a contrata! Operação de crédito }Uilto ao ~anco de
Crédito Nacional S/ A, no valor de Cr$81.647.000.000,00 (oi-tenta -e um- bilhões seicentos qúa:rCnta e séte milhões de
cruzeiros.)
Parágrafo úníco. Destinam-se os recursos· ao refínancfamento de dívidas resultantes de operações de crédito por Antecipação de Receita Orçamentáiiã:, -contraídas :pelo Governo
do Estado do Mato Grosso do Sul.
.. Art." 2~> -As condíçõ~s financeiras da operação são as
seguintes:
.
- ---- - a) valor pretendido: Cr$81.647.000.000,00
b) juros: 2,5% a.m.
c) índice de atualização monetária: variação do IGPM
d) garantia: Fundo de Participação dos Estados
e) destinação dos recursos: refinanciamento de dívidas
resultantes de operações de crédito por Antecipação 4a Receita Orçamentária.
O condições de pagamento:
- do principal: em 86 parcelas mensais, vencendo-se a
última em dezembro de 1999;
- dos juros: em parcelas mensais.

e.

da

Art. 3~> _o prazo máXimo pai-à-o· e-xerCíCiO-·
presente
autorização é de 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua
publicação.
·
Art. 4"' Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
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o SR. PRESIDJ>.NTE (Mauro Be.nevides)- Completada
a instrução da matéria, passa:;se--à_disc_ussãp_do projeto em
turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, ei_lcerro a discussão.
Passa~se à votação do_ projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
.
.
A matéria vai à Comissão D1retora para a redaçao fmal.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, redação final que será lida pelo Sr. 1<.> Secretáno.
É lida a seguinte
w

•

PARECER N• 494, D.E 1992
(Da Cóntissãci Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n~ 118, de
1992.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução no 118, de 1992, que' autoriza o Governo do
Estado do Mato Grosso do Sul a contratar operação de crédito,
junto ao Banco de Crédito Nacional S.A., no valor de
Cr$81.647.000.000,00 (oitenta e um bilhões, seiscentos e quarenta milhões de cruzeiros).
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de dezembro de 1992.
---. Mauro Benevides, Presidente --. Lavoisier Maia, Relator
- Dirceu Carneiro - Rachid Saldanha Derzi.
ANEXO AO PARECER N' 494,-I>In992
Redaçáo Final do projeto de Resolução n• 118, de
1992Faço saber que o COngresso Nacional aprovou, e eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, Promulgo a .s~guinte
·
RESOLUÇÃO N'
, DE 1992
Autoriza o Góverno do EStádo dO--Mato Grosso
do Sul a contratar operação de crédito junto ao Bânco
de Crédito Nadonal S/A, no valor de
Cr$81.647 .000-000,00 (oitenta e um bilhões, seiscentos
e quarenta e sete milhões de cruzeiros) para refinanciamento de dfvidas resultantes de operações de crédito
por Antecipação de Receita Orçamentária.
Art. 1" É autorizado o Governo do Estado do Mato
Grosso d_o Sul, nos termos da Resolução n(' 36, de 1992, do
Senado Federal, a contratar operação de crédito junto ao
Banco de Crédító Nacional SIA no -v31or de
Cr$81.647.000.000,00 (o~tenia e um líi(hóes, seiscentos e quarenta e. sete milhões de cr,uzeiros).
Parágrafo único._ .Destinam-se o~·recursos aq r~firialtcia
mento de dívidas resultantes de operações de crédito por Antecipação ·de' Receita OrÇamentária, córitraídas pelo Governo
do Estado do_ Mato Grós-s_o do Sul.
Art. 29 A operaç30 será realizaâ3. sob as seg_ui11:t~s con.
dições:
a) valor pretendido: .Cr$81.647 .000.000,00 (oitenta e. um
bilhões, seiscentos e quafenta e sete milhões de cruzeiros);
b) juros: 2,5 (dois e meio) por cento ao mês;
c) .indice de atuall'!"ção monetária: variação do JGPM;
d) garantia: Fundo de Participação -dos Estaâos;
e) destinaçio dos n!Cui'IOS: refinándamento de dívidas
resultantes de operações de crédito por Antecipação da Receita Orçamentária;
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f) condições de pagamento:
- do principal: em oitenta e seis parcelas mensais? vencendo-se 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 oitenta dias, a contar de sua publicação.
Art. 49 Esta resolução entra em vigor a partir da data
de sua publicação. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em discus·
são a redação final.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, passa-se à votação.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O ·sR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência convoca sessão extra-ordinária a realizar-se às 12h45min
de hoje.
Antes de encerrar a sessão, a Presidência informa aos
Srs. Senadores que, para conhecimento da opinião pública
brasileira e da imprensa, durante este final de semana, toda
a documentação referente ao processo de impeachment do
Senb.or Presidente da República ficará à disposição para exame dos Srs. Senadores por solicitação da Presidência e aquiescência plena do Juiz Processante, Mi~istro Sydney Sanches.
A matéri~ ficará para exame dos Srs: Senadores, porque,
na próxima terça-feira, dia 22, às 9 horas, deverá ser apreciada
em plenário, caso fulo -haja nenhum embargo conseqüente
·
de decisão judicial. ·
Portanto, os-srs. Senadores que o desejarem podem compulsar os autos, que ficarão à disposição dos parlamentares
durante o sábado e o domingo, ·para ainda melhor se inteirarem daquilo que nos mesmos se acha contido.
Naturalmente, essa é uma decisão que mostra a seriedade
com que se processa esse julgamento_ no Senado Federal.
Não havc;:rá qualquer interrupção dos trabalhos das Co~
missões da Casa, para que o exame dessa matéria se processe
com absoluta tranqüilidade por tOdos os Srs. Senadores.
Nada mais havendo a tratar, vai encerrar os trabalhos,
9-esign.ando para a sessãO _extraordinária, a realizar~se às·12
hoias e 45 mfnutos, a seguinte
ORDEM DO DIA
-lVotação, em turno único, do Requerimento n(' 957, de
1992, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos regi~
mentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, çlo ;utigo
"Ética e Cassinos'', de autoria de Dom Luciano Mendes de
Almeida, publicado no Jornal Folha de S. Paulo, edição de
12 de dezembro de 1992.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está encer·
rada a sçssão.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 42 minútos.)
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Ata da 13a Sessão, em 18 de dezembro de 1992

sa Sessão Legislativa, Extraordinária, da 492- Legislatura
- EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Mauro Benevides
ÀS 12 HORAS E 45 MINUTOS; ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
-

Affonso camargo - Almir Gabriel - Alufzio Bezerra
- Antonio Mariz - Bello Parga - Beni Veras - carlos De'
Carli - carlos Patrocfnio - César Dias - Chagas Rodrigues
- Dario Pereira - Dirceu carneiro - Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Eva Blay - Garibaldi Alves Filho - Gerson camata - Guilherme Palmeira -Henrique Almeida - Humberto Lucena- Hydekel Freitas- Irapuan Costa Júnior- Jarbas Passarinho- Jo!lo França- Joao R0ch8- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- JoSé Fogaça- José Paulo BisaiJosé Sarney - Jutahy Magalhaes - Lavoisier Maia - Levy
Dias - Lourival Baptista - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda- Mauro Benevidea- Moisés Abrao - Nahor JúniorNelson carneiro - Nelson Wedekin - Ney Maranbao - PcdroSin~:m:-Pedr~Téixeii"a- Valmir campeto- Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Màuro Benevides) ....:. -A lista de
presença aclls'a o con'lparecimCntó de 46 Srs .. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deu:f, iniciamos noSSOS trabalhoS.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)..:... A Presidência encarece aos SrS-: Senadores que permaneçam-em Bra·
sfiia e, se forem aos seus Estados, retomem, pois na segunda-feira'realizaremos sessão ordinária para exame de proposições submetidas à .deliberaçao da Casa.
· · -· - · · ·
Já existe sessão tonVocadá para terça-feira·. àS 9h, pelo
Sr. Presidente do Suprémo Tribunal Federal, Ministro Sydney
Sanches. fin1 de apreciar o·proéesSO de imiJeacbment contra
o Seilhor Presidente da República. ·
A Presidência está endereçando comunicação aos Srs.
Senadores para que estejam em Brasília ao meio-dia de seglnlda-feira, para que, às 14h30min, possam participar, neste Plenário, da discussão e votação de matérias do inter~sse. do
povo brasileiro, submetidas a:o CriVo do Senado da República.
Sobre a mesa, reqUerimento que será lido pelo Sr. 1~"
Secretário.
É lido o seguinte .

a

REQUERIMENTO N• 976-A, DE 1992
__ Senhorl'n:sidente, ___________ _
Requeremos urgência nos tennos do art. 336, b, do RI
para o Oficio n• s/52 de 1992 "dO Governador do Estao\o
de SersiPe, solicitando autorizoçio do Senádo Federal, pita
que o Governo daquele Estado possa eaitir Letns Fmanceins
do Tesouro do Estado de Seqipe LFTSE, ato! o montante

correspondente a Cr$395.369.000.000~00 (trezentos e noventa
e cinco bilhões e trezentos e sessenta e nove milhões de cruzeiros).
Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1992. - Seguem
assinaturas
_O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -·0 requerimento que acaba de ser lido será votado após a Ordem do
Dia.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, d_o Requerimento n"' 957, de
1992, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição nos Anais do Senado Federal, do artigo
"Ética- e CassinOs", de autoria de Dom Luciano· Mendes .de
Almeida, publicado no Jornal Folha de S. Paulo, edição de
12 de dezembro de 1992.
Em votaçao.
_Os Srs. Senador!!S que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
.
~~~á f~ita a tra~scrição soli~tã~a.
É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada:
"ÉTICA E CASSINOS
Luciano Mendes de Almeida
Volta o tema dos <;assinos. Há sempre um grupo que
insiste Da Sua reabertura,_ fechando os olhos aos graves efeitos
negativos que a medida acarreta. A_ questão, em estudo _nO
Congresso, acaba de ser votada tia Comissão de Constituição
e Justiça conforme o Projeto n• 989191, apresentado pelo Deplitado Décio :Knop que prop6e abertura de cassinos em
cidades de cunho turístico com até 300 mil habitantes; A notícia é constrangedora:- e ·esperamos-<{ue, após-atenta cóOsideração em plenário, seja rejeitada em favor do povo brasileiro.
As razões contra oS cassinos são forteS e conhecidas:
1' duem aposta na sorte denota anseio de guardar dinheiro filei!. Cessa a perspéetiva de trabalho sério e da cooperaçao
para o bem dos demais. Inverte-se, assim, a hietarqui3 de
valores da iuventude.
_ __
·
2• A cWiosidade fuicial pelo jogo e o desejo de distraif:se
degenera rapidamente na sofreguidão de ganhar muito e torna-se vício que· acab3 por consumii os recursos necessários
à família. A histórl!ldos cassinos atesta ainda hoje a destruiçâo
de lares e de muitas vidaS.

a
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Amplia-se a vida noturna com os desmandos que acar-

Senador Mansueto de Lavor, com a seriedade com que se
caracteriza a sua atuaçãO-parlamentar, ultimará o·seu relatóóbvias: abuso do álcool, dependência da droga, aumento da
rio--geral para a aprovação por parte da comiSsão, em j aneiró
prostituição.
·- e, posteiiOrmente, por parte do Congresso NacionaL
Portanto, enfrazáo da impossibilidade argüida pelo Presi49 Quem sai lucrando em tudo isso? São .os proprietários
dente da Comissão -de Orçamento, Deputado Messias Góis,
de casas de jogo. Forma-se uma verdadeira máfia onde corre
o dinheiro sem freio e até a viOlência.
· de se apreciai,"_ o Orçamento da União ité. o dia 24, a Presidêncià aquies_ceu em que se transfira para janeiro o exame59 Alguns alega~ que haverá incentivo ao turismo e au- dessa importante proposição e, até a aprovação do Orçamenmento de empregos. As vantagens eponómicas _s?o parcas e
to, será adotada a processualística estabelecida na Lei de Diietêm como contrapartida a forte deterioração" do nível moral.
triz~s O:tçainé\Jtáríàs, sem prejufzo para o funcionamento da
É preciso gerar empregos, mas sem lesar os valores éticos~
máquina admiriístrativa federal.
infelizmente tão violados em nosso País.

reta para a pessoa e o ambiente familiar. As seqüelas são

No último dia 2 de dezembro a votação da comissão
pareceu ignorar iOdos esses graves danos morais e abrir caminho para a reabertura de cassino.
Sinto o dever de estranhar, com veemência e tristeza

o resultado desta votação, mais ainda pelas circunstâncias
em que se realizou. Que acOnteceu? Vários membros da comissão não estaVam presentes pOrque nem sabiam que o aSsunto entrava em pauta naquele dia. Ao mesmo tempo, no Congresso havia outras votações que exigiam o compareciMento
de deputados. Não é costume decidir questões não incluídas
na pauta, principalmente quando são polémicas. Menos ainda
é admissível passar ao voto antes de uma discussão objetiva
e que seja isenta da pressão de grupos interessados na reabertura dos cassinos.

O-SR. PRESIDENTE (MauroBenevides)- A Presidência vai submeter agora à apredaçã·a o Requerimento n"'
976-A/92, de_ urgéncia lido no Expediente para o Ofício n"'
S/52, de 1992.
Em votação o requeriniento.
Os Srs. Senac;Iores que Q aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação do Ofício n• S/52, de 1992.
DesignO Relator o nobre Senador Lourival Baptista para
emitir pãreCer"s-obre a emissao de Letras Financeiras do TeSou- ro de Sergipe no valor de 395 bilhões de cruzeiros.

O-SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Para emitir
Um povo empobrecido e sofredor como o nosso precisa ·
parecer. Sem revisão-do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senaser compreendido pelos seus representantes no Congresso e
dores, vem a esta CaSa s-olicitação cóntida no Ofíció-"S" n"'
atendido, quanto antes, em suas justas reivindicações. Cassi52, de 1992, do Sr. Governador do Estado de Sergipe, no
nos não se destinam ao povo e nem merecem ser discutidos sentido da autorização do Senado para emissão -ue Letras
quando as prioridades são evidentemente outras.
Financeiras do Tesouro do Esta-do de Sergipe - LFf-SE,
no valor-equivalente a até Cr$395.369.000.000,00. Os récursos
O tempo de Natal reno' a em nós a beleza da mensagem
advindes da referida emissão -suportarãQO financiamento de
cristã e o compromisso evangélico de promover a -pessoa humana, afastando tudo que atenta contra sua digriiâade."
obras de forte significação sócio-económica para o Estado.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência esclarece aos Srs. Senadores· que· o Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos :Públicos e FisCalização,
Deputado Messias Góis, inanteve-eiitendimento com-o Presidente desta Casa, que é igualmente o Presidente d_o Congresso
Nacional, para informar da impossibilidade de dar prossegui: menta, até O dia 24, à apreciação da Proposta OrÇamentária·
para o próximo exercício.
- - ..
Alegou S. EX' que, em razão da alteração-procedida por
iniciativa do Senhor Presidente da Rep-ública, Itamar-Franco,
alterando as dotações enviadas na proposta inicial, tomou-se
praticamente impossível à Comissão de Orçamento aprovar,
dentro do cronograma anteriormente estabelecido, os relatórios, inclusive os parciais; enfim, todas aquelas fases que antecedem a elaboras:ã~ do relatório final.

O Presidente manteve· entendimento também com o Se·
nador Mansueto ·de Lavor; Relator-Geral dá proposta para
\ o próximo exercício financeiro, e de S. Ex' ouviu a informação
I de que se debruçará sobre os relatórios parciais, durante esse
período de festividades de fim de ano, para que, na reabertura
dos trabalhos, se convocação extraordinária ocOrrer, a parir
de 1• de janeiro, quer por iniciativa do Presidente da Repú•
_blica. quer por iniciativa dos _Pres~n~~-c!a!.d!Jas Çasas, o

t

A emissão deverá ser realizada nas_ seguintes condições:
a) quantidade: 395.369.000.0QO_de LFr-SE;
b) modaJ.idade: nominativa-transferível;
, c) rendimento: igUal ao das Letras Financeif3S do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 1.826-días;
e) valor nominal: Cr$1 ,00:
O características dos títulos a serem. emitidos:

COlocação

Vencimento

DEZ/92
JAN/93
ABR/93
JUU93.
OUT/92

NOV/96
MAR/97
NOV/97
MAR/98
OUT/98

Quantidade
110.705.000.000
71.166:ooo:ooo
71.166.000.000
71.166.000.000 i
. 71.166.000.000.
395.369.000.000 -

g) fonna de colocação: através de ofertas públicas, nos ·
termos da Resolução n• 565, de 20-9-7'9, do Banco Central;
h) autorização legislativa: Lei n• 3.194, de 30 de junho
de 19'!2.

Dezembro de 1992 · ·
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Quanto à adequação do pleito à Resolução no 36/92, do
Senado Federal, _que rege a matéria, deve-se informar o que

segue:
1. O processo encontra-se adequadamente instruído, dele constando a documentação básica exigida nos artigos 79
e

8~>

da Resolução acima referida.
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g) fonna de colocação: através ~-e ofertas públicas, nos
_termos da Resolução n9 565,! de 20~9-7_9,_-do Banco Central;
___ h) a_utorização legislativ&: Lei n~ 3.194, de 30 de junho
de 1992.
Art. 3"' A presente iutOrizaçãO deverá ser exercida no
prazo de 270 (duzentos e setenta) dias, a contar de sua publicação.
Art. 4o Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
.
_
.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ O nobre
Senador Lourival Baptista emitiu parecer favorável à matéria,
nos termos do projeto de resolução que S. Ex• entendeu de
elaborar.
.
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.
Aprovada, portanto, a colocação de Letras do Tesouro
de Sergipe, nos termOs do_ projeto de resolução elaborado
pelo nobre Senador Louriv_al Baptista.
___ À Comissão Diretora para a redação final.
Sobre a mesa, redação final que será lida pelo Sr. 1"'
Sec_retário.
·

2. Atendendo ao disposto na Norma do Senado Federal,
o Banco Central do Brasil emitiu-o Parecer DEDIP/CODEMRJ -921201, de 27-11-92, no qual analisa as condições do Estado
de Sergipe para emitir -os títulos solicitados. Do exame realizado constatou que, para a emissão, será _necessário elevar
temporariamente os limites-de endividamento daquele Estado
nos anos de 1996, 1997 e 1998, dentro do que prevê o art.
8' da Resolução 36/92.
- - _: ~- _ _
Entende, no entanto, o Banco Centfa[, que as colldições
de liquidez do mercado secundário de títulos públicos estaduais e municipais tem permltiâo a negociação regular desses
papéis. Esclarece ainda que os títulos a serem emitidos não
deverão ser registrados no Sistema Especial de Liquidação
·
- -·
e de Custódia- SELIC.
Diante do exposto, somos de parecer favorável à autorização do pleito do_ Governador do Estado de Sergipe, nos
termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO"N' 119, DE 1992
Autoriza O Governo do Estado de Sergipe a elevar temporariamente o limite de endividamento, nos anos de 1996, 1997
É lida a seguinte
e 1998, a fim de atender a emissão de 395.369.000.000 Letras
PARECER N• 495, DE 1992
Fmanéeiras do Tesouro do Estado deSergipe-(LFr-SE), cujos
recursos advindos de tal emissão-serão destinados ao financiamento de obras de_ sigriifiC3ÇãO-:sOciO-eOOriômica ·para 0 - Es_Re4Jtção fmal do Projeto de Resolução o• 119, de 1992.
, tado.
: ~·-~ ,A_Crupissâo Diretora apreS~jlta a redaç_ão final ~~"J?rojeto
O Serúldo Federal resolve:
__
. __
_de Resolução n"' 119, de 1992,--que autoriza o Governo do
Art.-1"' É o Governo do Estado de Sergipe autorizado
EstadodeSergipeaeteva:ftempOrariamenteolimitedeendivia elevar temporariamente o seu limite de endividamento, nos
damento:J nos anos de 1996, 1997 e 1998, a fim de atender
anos de 1996, 1997 e 199_8, nos termos do disposto no art. _a emissão de 395.369,000.000 (trezentos e nove~ta e cinco
8~" da Resolução 36/92, com a finalidade de atender à emissão
bilhões e trezentos e sessenta e nove milhões) L~tras Fip_ande 395.369.000:000 Letras Financeiras do_ Tesouro do Estado
ceiras do Tesouro do Estado de.Sergipe (LFf :._SE), cujos
de Sergipe (LFf SE).
recursos serão destinados ao fmãnci3.ment0 de obras de signifiParágrafo ~niCO: -Os., recursos advindes U:;t emissão or:;t
cação sócio-económica para o Estado.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de dezembro de 1992.
autorizada serão destinados à realização de ãções :ria á-rea
de educação, saúde e segurança, bem como obras-de infra-es- Mauro Benevides, Presidente_- Rachid SahJ~a Derzi,
trutura, de relevante significação sócio""::ecõn-ômica para 0 EsRéiatOr -Iram Saraiva- Meira Filho.
tado.
ANEXO AO PARECER No 495, DE 1992
Art. 2~> A emissão deverá ser realizada nas seguintes
,
condições: "
- -Redaçã~ final do Projeto de Resolução n• 119, de
a) q•a..........., 395.369,000.000 de LFfSE;
1992.
6) modiilidade: nominativa-transferível;
Faço saber que O CongreSso~·Nacional apro-VOU, e
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Te-soU--- -'--eu,
, Presidente do Senado Federal, nos termos
ro Nacional (mesma taxa referencial);
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a sed) prazo: até 1.826 dias;
guinte
RESOLUÇÃO No
, DE 1992
e) valor nominal: Cr$1,00;
f) caracter_!stlcas..dos titulos ~ serem emitidos:
Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar
temporariamente o limite de endividamento, nos anos
Colocação
Quantidade
Vencimento
de 1996, 1997 e 1998, a fiDl de atender a emissão de
395.369.000.000 (trezentos e noventa e cinco bilhões e
.DEZ/92
110.7()5.000.000
. trezentos e sessenla e nove mill>ões) Leir!!s_l'lw!n<:eiras
NOV/96
'JAN/93
do T...,uro do Estado de Sergipe (Ll'T .:... SE), c:ujoo
MAR/97
71.166.000.000
ABR/93
recursos serão destinados ao financiamento de obras
NOV/97
71.166.000.000
JU1193
cJ_e s_ignlficaçáo sócio-ecJ)nômka para o Esta~.
71.166.000.000"
MAR/98
OUTm
71.166.000.000OUT/98
O Senado Federal resolve:
·
. 395.369.000_000
Art. 1"' É O-Governo do Estado de Sergipe autOrizado
a~~var temporariamente o seu limite de end.i~dam.en~ nos

!
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anos de 1996, 1997 e 1998, nos termos do disposto no art.
8~' da Resolução n9 36, de 1992, com a finalidade de atender
à emissão de 395.369.000.000 (trezentos e noventa e cinco
bilhões, trezentos e sessenta e nove milhões) Letras Fínan~
ceiras do Tesouro do Estado de Sergipe (LFT- SE).
Parágrafo único. Os recursos advindos da emissão ora
autorizada serão destinados à realização de açóes na área
de educação, saúde e segurança, bem como obras !=fe infra-estrutura, de relevante significação sócio-ecoriôffiica-parii. o Estado.
·
Art. 29 A emisS-ão deverá ser realizada sQb as seguintes
condições:
--a) quantidade: 395.369.000.000 (trezentos e noventa e
cinco bilhões, trezentos e sessenta e nove milhões) Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de Sergipe (LFT- SE);
b) modalidade: nominativa-trárisferfvel;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 1.826 (uem-mil, oitocentos-e viilte e seis)
dias;
e) valor nominal: Cr$1,00 [Um cruzeil-o); -0 características dos títulos a sere~ emitidos:
Colocação

Vencimento

Quantidade

DEZ/92
JAN/93
ABR/93.
JUU93
OUT/92

NOV/96
MAR/97
NOV797
MAR/98"
·oUT/98.

·no.7o5.ooo.ooo
71.166.000.000
71.166.000.000
"71.166.000.000
. 71.166.000.000
395.369.000.000

g) forma de colocação: através de' ofertas públicas, nos
termos da Resolução no;. 565, de 20 de setembro _de 1979,
do Banco Central;
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h) autorização legislativa: Lei n9 3.194~ de 30 de junho
de 1992.
ArL 39 A presente autorização deverá ser exercida no
prazo 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 (Mauro Benevides) -Em discosSão-a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
__ ·_
. _
_Emyotação.
Os Srs.. Senadores qüe a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
12h56min, com a seguinte
-

ORDEM DO DIA
-l-

REQUERIMENTO N' 938. DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n9 938, de
1992, de autoria do Senador Almir Gabriel, _solicitando_, nos
te-rmos do art. 172, inciso I do Regirriento Interno, a inclusão,
em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n9 137~
· de 1992, de sua autoria, que fixa normas de formação de
-recursos humanos na área de saúde, regulamentando o inciso
III do art. 200 da Constituição FederaL
PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nada mais
havendo a tratar;- declaro encerrada a sessão.
(Levanta~se a sessão ãs 12 horas e 55 minutOs.)

·o sR.:

Ata da 14a Sessão, em 18 de dezembro de 1992

sa Sessão Legislativa, Extraordinária, da 49" Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Mauro Benevides
As 12 HORAS E 56 MINUTOS, ACHAM· JE PRESEN·
TES OS SRS. SENADORES:
Affonso. Camargo .....:.-Almír Gabriel - Alu(z;io Bezerra
- Antonio Mariz - Bello Parga - Beni V eras - Carlos
De'Carli ~ Carlos Patrocínio - César Dias -·chagas Rodri~
gues- Dario Pereira......:.. Dirceu Carnéird =---Eduardo Suplicy
- Elcio Álvares - Eva Blay - Garibaldi Alves Filho Gerson Camata- Gu-ilhernie Palmeira- Henrique Almeida
- Humberto Lucena - Hydeke] Freitas - Irapuan Costa
Júnior - Jarbas Passarinho - João França -João Rocha
- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Fogaça José Paulo Bisol- José Sarney- J utahy Magalhães - Lavoisier Maia - Levy Dias-- Lourival Baptista - Mansueto
de Lavor - Márcio Lacerda -Mauro Benevides - Moisés

Abrão- Nabor Júnior- Nelson_ Carneiro- NelSPn Wede~
kin - Ney Maranhão - Pedro Simon -- Pedro Teixeíta
- Valmir Campelo - Wilson Martins.
-0 SR. PRESIDENTE (Ma~ro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 46 Srs. Senadores. Ha~
vendo número reghriental, declaro aberta a sessão.
Sob _a proteção de Deus, ini~iamos nossos trabalhos.
A Presidência comunica, maís- uma vez, aos Srs. Senadores que na próxima segunda-feira~ às 14h30min, será realizada uma sessão ordinária para apreciação de matérias subme~
tidas à deliberação do Senado Federal.
A Presidência encarece ainda aos Srs. senadores - evide_ntem_ente que esse apelo não se dirige àqueles que permanecerão em :Srasília, Compuls-ãil.do o-processo-de impeachment
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- que terão de se ausentar de Brasília, para ãtender a encargos
nos seus respectivos Estados, que retornem no domingo, a
fim de que, na segunda-feira, às 14h30rnin, tOdos estejam
aqui para apreciar ni.atérias do Senado Federal.
No que tange à terça-feira, às 9h, essa convocação é
do Ministro Sydney Sanches.
_
O Sr. 1' Secretário procederá à leitura do Expediente
É lido o seguinte
PS-GSE/338/92
Brasília, 18 de dezembro de 1992
A Sua Excelência o Senhor
Senador Dirceu Carneiro
DD. Primeiro Sectetâiio do -senado Federal
Nesta
Senhor Secretário,
Comunico a V. Ex~ ter sido constatado erro manifesto
nos autógrafos referentes ao Projeto de Lei n9 3.425, de 1992,
que "altera a legislação do imposto de renda e dá outras
providências", encaminhado para revisão dessa Casa através
do Ofício PS-GSE/326/92, de 18 do corrente.
Dando conhecimento do fato a V. Ex•, solicitO Se digne
---determinar as seguintes retificações:
Onde se lê, nos arts. 39 , S 29 , alínea a, 4", § 29 , 5", -inCiso
DI; 7", § 4"'; 21, § 1"'; 24, caput; 33, caput; 54, caput; e 55,
onde altera o art. 14, § 2' do Decreto-Lei n' 1.589, de 26
de dezembro de 1977, alterado pelo art. 29 da Lei n 9 7.959,
de 21 de dezembro de 1989:
"Art. 39 ............................... .-....... ~...-• .-.-.. ; .. ..
§ 2' <-~••••••••••••••••••••••••••••'-•••••"'••••--••••CoWCoo
a) dos incentivos fiscais de dedução do imposto,
podendo o valor excedente ser compensação nos meses
subseqüentes, observados os_ limites e prazos fixados
na legislação específica.
·· Art. 4' ························"'·--~---"'--~·.~--·--§ 29 As pessoas jurídicas que encerrem suas atividades no curso do ano-calendário deverão apresentar
declaração de rendimentos até o último dia útil do
mês subseqüente ao do encerramento.
Art. 5' ........................... :.::.:.: ................. .
III- cujas atividades sejam bancos comerciais,
bancos de investiineiltos-, bancos de desenvolvimento,
caixas económiCas, sociedades de crédito, financiamento e investimento. sO_cíedades de crédito imobiliário,
sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores imobiliários, empresas de arrendamento mercantil,
cooperativas de crédito, empresas de seguros privados
e de capitalização e entidades de previdência privada
abertas;

Art. 7' ................................................... .
§ 4~' Os impostos pagos pela pessoa jurídica na
aquisição de bens do ativo, permanente poderão, a
seu critério, ser- registrados como custo de aquisição
ou deduzidos como despesas operacionais, salvo os pagos na importação de bens que se acrescerão ao custo-de aquisição.----- - -Art.9 21. ····························-------"···----··
§ 1 Compete ao Ministro da Fazenda para efeito
do arbitramento de que trata o inciso IV, deste artigo,
ftxar a percentagem incidente sobre a receita brut.a,
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quando conhecida, a qual não será inferior a quinze
por cento e levará em conta a natureza da atividade
económica da pessoa jurídica, que optante pelo lucro
presumido, não atender ao estabelecido no art. 18,
desta lei.
Art. 24. No cálculo do imposto mensal por estimativa aplicar-se-ão as disposições pertinentes a apuração do lucro presumido e dos demais rsultados positivos
e ganhos de capital previstas nos arts. 13 e 17 desta
lei, observado o seguinte:
Art. 33. A pessoa jurídica optante pela tributação com base no lucro presumido, que possuir saldo
de lucro inflacionário acumulado anterior à opção deverá tributar mensalmente o correspondente a 1/240 deste
saldo até 31 de dezembro de 1994 e 1/120 a partir
do exercício financeiro de,

Art. 54. O MinistrodaFazendaexpediráosatos
para exigir que as pessoas jurídicas sujeitas
à apuração do lucro real apresentem declarações de
-----rendimentos através de meios magnéticos ou de transmissão de dados, assim como para disciplinar o cumprimento das obrigações tributárias principais, mediante
débito em conta corrente bancária.
Art. 55. . ................................................. .
Art. 14. . ................................................. .
§ 2'~ O valor dos bens existentes no encerramento do período poderá ser o custo médio ou o dos bens
adquiridos ou produzidos mais recentemente. Admitir-se-á a avaliação com base no preço de venda, subtraída a margem de lucro, desde que a avaliação por
este critério· não resulte em diferença, em relação à
avaliação procedida pelos critérios anteriores".
necessário~

Leia~se:

"Art. 39 .... : ..... ~... ~~ .. ~-·-···· ......................... .
§ 2' ....................................................... ..
a) dos incentivos fiscais de dedução do imposto,
podendo o valor excedente ser compensado nos meses
·subseqüentes, observados os limites e prazos fixados
n,a legislação específica;
Art. 4' ................................................... .
§ 2" As pessoas jurídicas que encerrarem suas
atividades no curso do ano-calendário deverão apresentar declaração de rendimentos até o último dia útil
do mês subseqüente ao do encerramento.
Art. ~ ................................................... .
III -cujas atividades sejam bancos GQmerciais,
bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas económicas, sociedades de crédito, financiamenw
-to e investimento, sociedades de crédito ímobiliário,
sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil,
cooperativas de crédito, empresas de seguros privados
e de capitalização e entidades de previdência privada
abertas.
Art. 7' ................................................... .
§ 4' Os impostos pagos pela pessoa jurídica na
aquisição de bens do ativo permanente poderão, a seu
critério, ser registrados como custo de aquisição ou
deduzidos como. despesas operacionais, salvo os pago~
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na importação de bens que se acrescerão ao custo de

aquisiÇão.
Art. 21. ··························--~----~-....
§ 1~ Compete ao Ministro da Fazenda para efeito
do arbitramento de que trata o inciso IV, deste artigo,
fixar a percentagem incidente sobre a receita bruta,
quando conhecida, a qual não será inferíof ·a- (Ju"inze
por cento e levará em conta a natureza da atividade
económica da pessoa jurídica, que optante pelo lucro
presumido, não atender ao estabelecido no art. 18,
desta lei.
Art. 24. No cálculo do imposto mensal por esti·
mativa aplicar-se-ãO as disposições pertinentes a apuração do lucro presumido e dos demais resultados positivos e- ganhos de capital previstãs nos arts. 13 a 17
desta lei, observado o seguinte:
Art. 33. A pessoa furldica optaTite pela tributação com base no lucro presumido, que possuir ·saldo
de lucro inflacíonário acumulado anterior à opção deverá tributar mensalmente o correspondente a 1/240 deste
saldo até 31 de dezembro de 1994 e 11120 a partir
do exercício financeiro de 1995.
Art. 54. O Ministro da Fazenda expedirá os atas
necessários para permitir que as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do lucro real apresentem declarações
de rendimentos através de meios magnéticos ou de
transmissão de dados, assim como para dísciplinar o
cumprimento das obrigações tributáríaS:Principais, mediante débito em conta corrente bancária.
Art. 55. .. ............................................... ..
Art. 14. .. .............................. - .............. .
§ 29 O vator-âos bens existentes no encerramento do período poderá ser o custo médio ou o dos bens
adquiridos ou produzidos mais recentemente, admitida
ainda a avaliação com base no preço de venda, subtraída a margem de lucro."
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de estima e apreço. - Depütãdo Robson
TuJDa, Segundo Suplente, no exercício da Primeira Secretaria.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Com respei·
to ao Expediente que vem de ser lido a Presidência adotará
as providências necessárias.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido o seguinte
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ridião Amin- Eva Blay -- Garibaldi Alves Filho- Guilherme
Palmeira - Humberto Lucena - Iram Saraiva - Irapuan
Costa Júnior - Jarbas Passarinho - João França --João
Rocha - Jonas Pinheiro - José Fogaça - José Paulo Bisol
-_José Richa - José Sarney - Josaphat Marinho - Jutahy
Magalhães - _Júlio Campos - Lavoisier Maia - Levy Dias
-~ Lourival Baptista - Lucidio Portella Márcio Lacerda
---Mãgno Bacelar - Mansueto de Lavor - Marco Maciel
- Mauro Benevides - Moisés Abrão - Nabor Júnior Nelson Carneiro- Nelson Wedekin- Ney Maranhão- Oda~
cir Soares - -Pedro Simon - Pedro Teixeira - Ruy Bacelar
- Valm.ir Campelo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Esse requeri·
mento será votado após a Ordem do Dia, na forma do art.
340. inciso II do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 978, DE 1992
S_enhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336_, alínea b
do Regimento Interno, para o Ofício n9 S/58, de 1992, pelo
qual o Governo do Estado da Bahia solicita autorização para
rotaJM'm em mercado. de 13.071.:tl1.315 Letras Financeiras
-do Tesouro do Estado da Bahia- LFTBA.
Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1992. - Affonso
Camargo - Almir Gabriel - Aluízio Bezerra - Amazonino
Mendes - Antonio Mllriz - Aureo Mello - BeUo Parga Beni Veras- César Dias- Carlos De'Carli- Carlos Patrocínio - Chagas Rodrigues ~ Cid Sabóia de Carvalho - Dario
Pereira - Dirceu Carneiro - Eduordo Suplicy ~ El<io Alvares - Esperidião Amin - Eva Blay - Garibaldi Alves FUho
- Guilherme Palmeira - Humberto Lucena - lrapuan Costa
Júnior - Jarbas Passarinho - João Calmou - João França
- João Rocha - Luiz Alberto - José Fogaça - José Paulo
Bisol ~ Josaphat Marinho- Jutahy Magalhães- Júlio Cam·
pos- Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes
Rocha- L ou rival Baptista- Lucídio Portel la- Jonas Pinheiro - Márcio Lacerda - Magno Bacelar - Marco Maciel
- Mauro Benevides- Meira Filho- Moisés Abrão- Nabor
Júnior- Nelson Carneiro- Nelson Wedekin- Ney Maranhão - Pedro Simon - Pedro Teixeira - Rachid Saldanha
Derzi - Valmir Campelo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requerimento lido será votado após a Ordem do Dia, na forma do
art. 340, inciso II do Regimento Interno.
Passa-se à

REQUERIMENTO-N• 977, mn992
ORDEM DO DIA
Senhor Presidente_,
Item 1:
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea b
9
do Regimento Interno, para o OfíciO n ·S-71. de 1992.
Votação, em turno úniCo, do Requerimento n 9 938, de
Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1992. - Alfonso
1992, do Senador Almir Gabriel, solicitando, nos termos do
Camargo - Almir Gabriel - Alufzio Bezerra - Amazonino
art. 172 do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia
Mendes - Antonio Mariz - BeiJo Parga - .Beni Veras - -.do Projeto de Lei do Senado n" 137, que fixa normas de
César Dias- Carlos De'Carli - Carlos Patrodnio- Chagas
formação de recursos humanos da área de saúde e dá outras
Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho - Dirceu Carneiro providências.
Dlvaldo SllrUIY - Eduudo Suplley - Eldo Àlvareo - EspeEm votação.
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IÜ previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem:
emitidos:
Data-Base
Titulo
Colooaçao Vencimento
4-1-93
541823
4- 1-93
1"-1-98
1°-2-93
541826
1°-2-98
1°-2-93
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está esgo541826"
1"-3-93
1°-3-'98
1"-3-93
tada a matéria constante da Ordem do Dia.
.
-·.
1°-4-93
541826
1"-4-98
1"-4-93
Passa-se agora à apreciação do Requerimento h' 9171'12,
3-5-93
1"-5-98
541824
3- 5-93
de urgência, lido no Expediente,para o Ofício S/71/92.
1°-6-93
541826
1°-6-98
1°-6-93
Em votação.
h) fonria de colocação: -através- de ofi!rtas públicas, nos
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
termos da Resolução n"' 565, de 20-4-79, do Ban~o Central;
sentados. (Pausa.)
i) autorização legislativa: Lei n' 1.389, de 28-11-88,
_
Aprovado.
.
.
__
O Banco Central do Brasil emitiu õ Parecer DEDIP/COAprovado o requerimento, passa~se à •medi:lta_votaçao
DEM-l'u-921202 de 27-11-92, no qual analisa o pedido à luz
da matéria.
da Resolução n"' 36, de 30-6-92, do Senado Federal, constaNos termos regimentais, a Presidência desi~na o Relator,
tando que após a emissão so1icitada, a dpacidade ?e pag~
nobre Senador Nelson Wedekin, para proferir parecer sobre
mento do Estado seria insuiiciente para fazer face ao d1spêndto
a matéria.
da _-dívida, no exerCício de -1998. Assiriala, entretando, que
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Para emitir · o § 19 do art. 89 da referida Resolução admite_ a elevação
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senatemporária dos limites, em-Caráter~excepCiCiiiaf, em até 25%
dores, vem à consideração da Comissão de Ass_u_n_tos Econódos valores inicialmente atribuídos, o que viabilizaria a pretenmicos, o OfíCio "S" n• 71, de 1992 (Of. n• GAB/553/92 de
dida operação. No mérito, o pleito em causa não se caracteriza
13-11-92, na origemrdo Senhor Governador do Estado ~o
como criação de novÇts responsabilidades para o Tesouro EstaRio de Janeiro solicitando, do Senado Federal, a autonzaçao
dual, por se tratar de prorrogação de um compromisso exispara elevação temporária dos limites de endividamento d_o
__
tente.
_
Estado em caráter excepcional, com a finalidade de eminr
A dívida mobiliária do Estado, segundo informações do
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro
Banco Central do Brasil, montava em 30-10-92, em
- LFTRJ, cujos recursos serão_ destinados ao giro de 83%__ Cr$14.643.718,4 milhões, representada por 1.337.643.183,8!J8
de 1.108.388.791 títulos vencíveis no 1' semestre de 1993.
_ Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro
A emissão pretendida deverá ser realizada nas seguintes
- LFTRJ, das quais 27,57% encontravam-se em poder de
condições:
·
.
_•
instituiçõeS- firüinceinls oficiais e do Fundo da Dívida daque1e
· a) quantidade: a ser definida no _Qia do resgate dos títulos
Estado, e os restantes 72,43% distribuídas entre diversos sega serem substituídos, deduzida a parcela de 17%, _consoante
mentos do mercado financeiro.
pactuado no Memorando de Enten~imen~os firmado e.m
Ressalta, ainda o Parecer, que o mercado secundário
19-4-91, pelo referido Estado com o Mmisténo da Econorma, de títulos tem apresentado condições normais de liqüidez e
Fazenda e Planejamento e com o Banco Central;
o Estado do Rio de Janeiro, um comportamento firme, responb) modalidade: nominativa-transferível;
dendo por cerca de 7 ,5%, em média, da necessidade total
c) rendimento: igual ao das Letras Financeira~ do. Tesoude recursos absorvidos pelo sisten;ta, com custos de _financiaro Nacional (mesma taxa referencial);
mento ç:ompatíveis com os intervalos observados no mercado
d) prazo: até 1826 dias;
financeiro__ ___________ -e) valor nominal: Cr$1,00;
O perftl da dívida define-se P?~ !7 ,(j?_~ dos t~tulos ~m
f) característica dos títulos a serem substituídos:
vencimento até 1993, 21,52% em rgg4, 11,37% em 1995,
11,67% em 1996 c 27,77% cm 1997. Autorizada a operação
de resgate dos títulos, conforme solicitado pelo OF. "'S" n 9
71, de 1992, essa proporção passará a ser de 12,34% até 1993,
22,11% em, 1994, 11,68% em 1995, 11,99% em 1996, 31,88%
em 12'!7 e 10,00% em 1998.
-.
Aapreciação
da
matéria
por
esta
Casa
está
subordinada
Quantidade
Tltu!o
Vencimento
a vários dispositivos constitucionais e regulamentares que fo541081
1°-1-93
172.049.444
ram obedecidos, e para fazer cumprir o estabelecido pelo
541461
12.957.000
1°-f-93
item II do art. 3~ da Resolução n"' 36/92, para o limite do
541081
171.774.361
1°-2-93
dispêndio anual da dívida consolidada do Estado, torna.;se
541826
12957.001
1°-2-93
necessária a elevação temporária, no-eXercício de 1998, em
171526.842
541081
1°-3-93
Cr$ 27.430,4 milhões.
541826
13.574.001
1°-3-93
Tendo em vista o mérito do pleito, que caracteriza uina
541081
171.209.703
1°-4-93
prorrogação de compromissos assumidos pelo Estado. sem a
541826
"13574.001
1"-4-93
criação de novas responsabilidades, somos pelo acolhimento
541081
170.947.608
1°-5-93
da solicitação, nos termos do seguinte:
541826
13574.001
1"-5-93
.. 170.670.829
541081
1"-ó-93
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 120, DE 1992
13574.000
541826
1"-ó-93
Autoriza o Governo do Estado_ do Rio de Janeiro, .a
Total
1.108.388.791
elevar temporariamente, em caráter e~~pcio.!lal, o ~i!_e defiOs Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_
_
- A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário.

1

1
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nido pelo item II do art. 3° da Resolução ri~> :36/92, do Senado
Federal, a fim de viabilizar a emissão de Letras Fmana;!iras
do Tesouro do Rio de Janeiro, destinadas ao giro dl' 83%'
de 1.108.388.791 LFTRJ vencíveis no 1• sem.estre de 1993.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~' É o Goveino do Estado do Rio de Janeiro autorizado, nos termos da Resolução n• 36/92, do Senado Federal,
a elevar temporariamente, em caráter· excepcional, o limite
estabelecido pelo item II do art. 3• da referida Resolução,
a fim de viabilizar a emissão de Letras Financeiras do Tesouro
do Estado do Rio de Janeiro- LFTRJ.
Parágrafo único. A emissão das LFrRJ destina-se ao
giro de 83% dos 1.108.388.791 títulos v~ncfveis no 1• semestre
de 1993.
·
·
Art. 2• As condições financeiras de emissão das LFTRJ
são as seguintes:
a) quantidade: a ser definida no dia do resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de 17%, consoante
pactuado no Memorando de Entendimentos firmado em
19-4-91 pelo referido Estado- com o Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento e com o Banco Central;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 1826 dias;
e) valor norilinal: Cr$1,00;
f) característica dos títulos a serem substituídos:

Tftulo
541081
541461
541081
541826
541081
541826
541081
541826
541081
541826
541081
541826
Total

Quautldade
172.049.444
12957.000
171.774.361
12.957.001
171.526.842
13.574.001
171.209.703
13.574.001
170.947.608
13.574.001
170.670-P$
13.574.000

Venclmeato
1°-1-93
1°-1-93
1°-2-93
1°-2-93
10-3-93
10-3-93
10-4-93
1°--4-93
1°-5-93
1°·5-93
104-93
104-93

1.1011.3118.?91

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
--,

Colocaçllo
4-l-93
1°·2-93
1•-3-93
10-4-93
3-5-93.

1"+93

Venclmeato
1°-1-98
1°-2-98
1°-3-98
1°--4-98
1°-5-98
10-6-98

Ttlllo

Data.:SUO

541823

4-1-93
1°-2-93
1°-3-93
1°--4-93
3-5-93
1"-6-93

~1826

541826·
~1826
~1824

Dezembro de 1992 ·

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
do nobre Senador Nelson Wedekin conclui' favoravelmente
à apresentação de: projeto de resolução que autoriZa o Go- vemo do Estado do Rio de Janeiro a emitir Letras Financeiras
do Tesouro do Estado.
Completapa a instrução da matéria, passa-:se à discussão
em 'turno único.

.

Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça ª.palavra, encerro a discl,lSsão.
Votação do projeto, em turno único.
Os Srs. _Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovado_.

A. matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, redaçáo final que será lida pelo Sr. 1~ Secretário.
É lida a seguinte
PARECER N• 496, DE 19!12
(Da Coil!i!lsAo Diretora)
· Rõdiçiio Fiul dó ~ de ResoiiiÇio •' f:ZO, de'
1992.

A Comissão Diretora ãpreSenta a redação final do Projefo
de Resolução n"' 120, de 1992, que autoriza o Governo do
Estado do Rio de Janeiro a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro- LFI'RJ, destinadas à reaplicação de oitenta é três por cenic> do resgate de 1.108.742.885.
LFTRJ, vencíveis rio priMeiro semestre de 1993.
'Sala de Reuniões da Comissão, 18 de dezembro de 1992.
- Mauro Benevides, Presiçiente - DirceU Carneiro, ~elator
- Carlos De'Carli - Márcio Lacerda.
ANEXO AO PARECER N' 496, DE 1992
Redação final do Projeto de Resolução n' 120, de '
1992.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Presidente do Si:nacto Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, pri:mlulgo a seguinte ·
RESOLUÇÃO N•
,DE1992
A . . - o Governo do Estado do Rio de Janeko
a elevar ~ariamente, em caráter excepdonal, o
Hmite dellidde IM'Io item II do art. 3• da Resolução n•
36, de 1992, do Senado Federal, a fim de viabiHzar
a ellllssão de Lelns FIIIIUICeiras do Tesouro do Estado
do Rio de Juelro- LFTRJ, destinadas ao giro de
oitenta e três poc eento de 1.108.388. 791 (um blloio,
Ceato e oito lllilltêd, trezentos e oitenta e oito nal, lidecentos e 119v..tae nm) LFTRJ, veacfveis no prbneiro
semestre de 1993.
·-

0 Senado Federal resolve:
Art. 1• É o Governo do Estado do Rio de Janeiro auto-·
rizado, nos termos da Resolução n• 36, de 1992, do Senado b) forma de ··colocação: através óe ofertas públicas, oos
termos da Resolução n~' 565 de 2()..4-79, do Banco Central;
' Federal, a elevar temporariamente, em caráter excepcional,
I) autorização legislativa: Lei n•1.389, de 28-11-88.
.
o Iimitç estabelecido pelo iteni 11 do art. 3• da referida resolu·
Art. 3• A autorização de que trata esui'Resolução será
çiio, a .filn.de viabilizar a. emissão de. l.,etras Fin~ do
•exercida rio prazo de 180 (cento· e oitenta) dias, a contar TesOuro do Estado do Rio de Janeiro- LFI'RJ. ·
da data de sua publicação.
·
··
· ·· ·c ParáAfo.único. · A--emissão das LFTRJ destina-se ao
Art. 4• Esta Resolução entra em vigor na data de sua
giio de Oiteatae três porcento dos 1.108.388.791 (um bilhio,
,publicação.

541826

,

cento e oitO ~s; treZentos e oitenta e oito tnil, ~tecentos~
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e noventa e um) títulos, vencíveis 'no

·p·nlneiro

semestre de

1993. -----Art. 2'? As condições financeiras da emissão das LFfRJ
são as seguintes:
.
_
... _
· a) quantidade: a ser definida no dia do resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a pa'rcela de dezessete por
cento, consoante pactuado no Memorando de Entendimentos
firmado em 19 de abril de 1991 pelo referido Estado com
o MinistériO -da Economia,- Fazenda e Planejamento e com
o Banco Central;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financciii'3.S do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 1.826 (um rilil, oitocentos e vinte· e seis)
dias;
e) valor nominal: Cr$1 ,00 _(UII)- criizelro);
I) dcatacterísticas dos títulos a serem substituídos:
Tllulo
541081
541461
541081
541826
541081
541826
541081
541826
541081
541826
541081
541826
Total

VCJlcimCÍlto
1°-1-93
1°-1-93
10-2-93
10-2-93
1°-3-93
10-3-93
10-4-93
10--4-93
1°-5~

1°-5-93
10-6-93
10-6-93

QWilltldadc
172.049.444
12._957.000
171.774.361
12957.001
171.526.842
13.574.001
111.209.703
- 13.574.001
1"11!.947.608
13.574.001
170.670$19
13.574.000
1.108.388.'191

g) previsão de colocação e venciplento doS títulos a sereni
emitidos:

ColocaÇIIo

4-1-93
10-2-93
1°-3-93
10--4-93
3-5~

t•-6-93

VCDCimcnto
1°•1-98
10-2-98
1"-3-98
10-4-98
1°-5-98
1°4-98

Data-Duo
4-1-93
1
10 " =

1°-4--93
3-s'-93,
1°4-93

. .. ror- de cofcl

eçio: - d e . . _ piU • da Raohiç6o n• 565, 4e 20 de IIII "Jro .._ 1979,
<JoS....c-.1·

••~ Jepolatlva: Lei n' 1.3S9, de 28 de novembro
de 1988.
-- -~~ Art. 3• A autoriz&çio de que trata esta resolução. seni
exercida rio prazo de cento e oitenta dias, a contar da data
de sua publicaçio.
..•
Art. 4• Esta "'sol11ção eQtra .em vigor na data de _....__
pPblicação.

·o

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer

sentados. (Pausa.)
Aprovada.
-o projeto vai à promulgaçãO.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se,
agora, à votação do Requerimento n<? 978/92, de urgência,
lido no Expediente, para o Ofício S-58.
Em votação o requerimeilto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per:rD.aD.ecer
sentados. (Pausa.)
·Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata (apreciação da matéria.
--- Nos termos do art. 140, alínea a do Regimento Interno,
dC:sigD.ó- 6 nobre Senador Josaphat Marinho para proferir o
parecer sobre a matéria.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) ---...Sr. Presidente, Srs. Senador~, o Senhor Governador do Estado da Babia encaminha
ao Senado Federal, através do Ofício "S" n~' 58, de 1992,
pleito no sentido de que seja autorizada a rolagem em mercado
de 13.071.331.315 (treze bilhões, setenta e um milhões, trezentos e triiÍtae um mil, trezentos e quinze) de Letras Financeiras
do Tesouro do Estado da Bahia- LFT-BA.
A operação pleiteada não implicará aumento da dívida
pública do Estado, por se tratar, apenaS, de recolocação em
mercado dos papéis a serem resgatados durante o exercício
de 1993. Com o giro dos títulos em evidência, com vencimento
nos meses de janefrá, fevereiro, abril, maio e jUnho de 1993,
pretende-se o ajustamento do fluxo de caixa do Tesouro Esta~·
dual, objetivando a viabilização do programa do Governo
da Babia.·
A operação de crédito sob exame apresenta as seguintes
características:
a) qMnlidade: a ser definida da data de resgate dos títulos
a serem substitiúdos, deduzida a parcela de 12%, a título
de jliios;
b)

Ttalo
541823
541826
541826.
541826
541824
541826
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...,...eN-+: Qominativa~transferível;

-=

c) rendi at.Js: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) _ , até 1.096 dias;
e) Cr$1,00; .
_
I) caraeltdltlc:as
a - sabslitliídol:

doo-

VENà:MENTO

TIPO

15.01.93
15.02.23
15.04.93
15.05.93

550731
550731
550730.
550730
550730

15.116.93

TOTAL

QUANTIDADE
1.736.665.071
2.055.300.228
2.966.739.895
3.244.084.600
3.068.541.515
13.071.331.315

_I) 'pre.vido de colocação e .-eocimento dos títulos a se"'m
émitidOs:

COLOCAÇÃO VENCIMENTo TfruLo DATA-BASE
15.01.93
15.02.93
15.04.93
17.05.93
15.06.93

15.01.96
15.02.96
15.Gt9S
15.05.96
15.06.96

551095
551095

551096
551094
551096

15.01.93
15.02.93
1S.Gt93
17.05.93
15.0683

10680
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b) ·forma de colocação: através de ofertas públicas, nos
termos da Resolução -n"' 565, de 20-9-79; do Banco Central;
i) autorização legislativa: Leis n11 4.828, de 17-2-89 e
6.445, de 7-12-92.
··
O Banco Central do Brasil pronunciou-se sobre a operação através do Parecer DEDIP/CODEM-RJ - 92/211, de
11-12-92, quanto ao_ enquadramento do empréstimo nos limítes da Resolução_ n"' 36/92, tendo concluído que a emissão
encontra-se dentro dos limites previstos e que~ dadas as_condições normais de liquidez do mercado de financiameiltos de
curto prazo com lastro em papéis de emissão de Estados e
municípios, o Estado apresenta efetiv"as COndições para postular a rolagem de títulos de que se trata.
_
Examinando o perfil da dívida mobiliária do Estado da
Bahia, verifica-Se Que 45,31% d3 mesma tem vencimento atê
1993 e 54,69% em 1995. Após a efetivação da emissão sob
exame, essa proporção será de 68,74% com vencime:nto em
1995 e 31,26% em 1996.
Diante -do acima exposto, e considerando o_ mérito do
pleito; somos de parecer favorável ·à autorízaçãã -sóliCít3.Cia
no Ofício "S., n"' 58, de 1992, nos terinos do seguinte:
PROJETO DERESOLUÇÃON' 121, DE 1992
Autoriza o Governo do Estado da Babia a rolar em mercado 13.071.331.315 Letras Financeiras do Tesouro do Estado
da Babia.
O Senado Federal resolve:
Art. 1" É autorizado o Governo do Estado da Bahia
a emitir, nos termos da Resolução n<~36/92, do Senado Federal,
Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Babia - LFT-,
BA, necessárias ao giro de 88% de 13.071.331.315 (treze bilhões, setenta e um ;milhões, trezentos e trinta e Um mil,
trezentos e quinze) de títulos da espécie, vencíVeis no 1i> semestre de 1993.
Parágrafo único. A operação consiste na recOlcicaÇãO
em mercado -dos papéis a serem resgatados no primeiro semestre de 1993, com vistas ao fljustamento ·do fluxo de caixa
do Tesouro Estadual, objetivando a viabilização do programa
de Governo do Estado da Bahia.
Art. 2<~ As condições financeiraS· da operação são as.
seguintes:
a) qwmtldade: ·a ser definida da data de resgate dos tftulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de 12%, a título
•cte juros;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) reodimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 1.096 ·dias;
e) valor oomllllll: Cr$1,00;
f) <IU'IIcteristic:as dos tftulos a serem substituídos:

VENCIMENTO
TIPO
15.01.93
550731
550731
15.02.93
15.04.93
550730
. --550730
15.05.93
15.06.93
. 550730
TOTAL

QUANTIDADE

1.736.665.077
2055.300.228
2.966.739.895
3.244.084.600
3.068.541.515
13.071.331.315

g) previsão de colocação e vencimento dos títu-los a serem'
emitidos:

15.01.93
15.02.93
15.0•.93
i7.05.93
15,06.93. -
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15.01.96
15.02.96

551095
5!>1095

15:04.95
i5.05.96

551096

551094

li06.96

55!096

1S.OL93
15.02.93
15.()4.93
17.05.93
15.06.93

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos
termos da.Resolução n' 565, de 20-9,79, do Banco Central;
I) autorização legislativa: Leis
6.445, de 7-12-92.

n• 4.828; de 17-2-89 e

Art. 39 O prazo máximo para o exercício da presente
autorização _é de 270 (duzentos_ e setenta) dias a partir de
sua publicação.
Art. 4~' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
·

· - -OSR~· PRESIDENTE- (Mauro Benevides) - O parecer
do Senador Josaphat Marinho conclui favoravelmente pela
apresentação de um projeto de resolução que autoriza _o Go-

verno da Bahia a emitir Letras Financeiras do TésCflfro do
Estado.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
do projeto, em turno iínico.

O Sr. J~ Mop"r hs
pará discutir.

Sr. Presidente, peço a palavra

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, para discutir.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para disCü.tí~ Sem revisão

do orad_or.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, há muitOs arios, venho lutando contra o fato de serem
exigidas ciilqüenta e quatro ·assinaturaS para a urgência. No '
entanto, tive o prazer de assinar, por solicitação do Senador
Jos;,tphat Marinho, esse pedido d~ urgência B para o Estado
da Babia. Continuo fazendo o meu .trabalho sem preocupações
de ordem pessoal, visando a buscar recursos para o meu Estado, não importando quem seja o governador.
Por iSSo, terei satisf3ção em aprovar tudo o que for em
benefício do Estado da Bahia.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Beoevides) - A manifestação do nobre Senador Jutahy Magalhães evidencia a nobreza
dos seus propósitos-de servir, com tanta dignidade, ao Estado
que representa, ao lado dos nobres Senadores Josaphat Marinho e Ruy Bacelar.
·
Continua em discussãO a-matéria. (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 COmissão Diretora para redação final .

. · O~· PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a mesa, redação fioal da Comissão Diretora que será lida pelo
Sr. 1' Secretário'.
É lida. a seguinte

1
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PARECER N• 497, DE 1992
(Da Comissão Diretora)
Redação f"mal do Projeto de Resolução n• 121, de
1992.
A Comissão Diretora aj:>Tesehta a redação final do Projeto
de Resolução nl> 121, de 1992, que autoriza O Governo do
Estado da Bahia a emitir 13.071.331.315 (treze bilhões, setenta
e um milhões, trezentos e trinta e um mil, trezentos e quinze)
Letras Financeiras do Tesouro- do Estado da Bahia- LFTBA.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de dezembro de 1992.
- Mauro Benevides, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator
- Márcio Lacerda - Iram Saraiva.
ANEXO AO PARECER N'497, DE 1992
Redação final do Projeto de Resolução n• 121, de
1992.

Faço saber que o Congresso Nacional ãprovOu, e eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, prOmulgo a seg~nte:
RESOLUÇÃO N'
, DE 1992
Autoriza o Governo do Estado da Bahia rolar
em mercado 13.071.331.315 (treze bilhÕes, setenta e um
milhões, trezentos e trinta e um mil, trezentos e quinze)

a
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COLOCAÇÃO

VENCIMENTO

TiTuLO

1.5.01.1>1
15.02.93

15.01.!16
15.02.!16

15.04.93

15.04.!16

17.05.93
15.06.93

15.05.!16
15.06.!16

551095
551095
551096
551094
551096
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'DATA-BASI!
15.01.93
15.02.93
15.04.93
17.05.93
15.06.93

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos
termOs dã-Re:iolllção- -n$1 565, de -tõ de -seteinbi-a de 1979,
do Banco Central;
i) autorização legislativa: Leis n~ 4.828, de 17 de fevereiro
de 1989 e 6.445, de 7 de dezembro de 1992.
-Art. 311 O prazo máximo para-o eXêidCio da presente
autorização é de duzentos e setenta dias, a contar da data
de sua publicação.
Art. 49 Esta resolução entra em vigor a partir da data
lle-sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em discusa 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 (Mauro Benevides) -..,. Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os_ trabalhos,
designando para a sessão ordinária de segunda-feira a se·
guinte:

~são

Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia LFT-BA.
O Senado Federal resolve:_
_____ _
Art. 1$1 É autorizado 0- Governo do Estado da Bahia
a emitir, nos tennos da Resolução n9 36, de 1992, do Senado
Federal, Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia
- LFI'-BA, necessárias ao -giro de oitenta e oito por cento
de 13.071.331.315Ttreze bilhões, setenta e um milhões, trezenORDEM DO DIA
tos e trinta e um mil, trezentos e quinze) títulos da espécie,
vencíveis no primeiro seinestre de 1993.
~~~-1~~
Parágrafo único. -A operação corlsist'e na feCOIOcaçãO- -em mercado dos papéis a serem resgãtados no primeiro' semesPROJETO DE LEI DA CÃMARA
tre de 1993, com vistas ao ajuste do fluxo de caixa do Tesouro
N' 11, de 1991-Complementar
Estadual, objetivando a viabilização do programa de Governo
(Em
regime
de urgência, nos tennos do art. 336, c do
do Estado da Bahia.
Regimento Interno.)
Art. 2 9 As condições finanCeira-s da operaÇão- são -as
Continuação da votação, em turno único, do Projeto de
seguintes:
Lei da Câmara n"' 11, de 1991-Coritplementar, -{n"' 69/89, na
a) quantidade: a ser definida no ·dia do resgate dos títulos
Casa de origem), de iniCiativa do MinistériO Público da União,
a serem substituídos, deduzida a parcela de doze por cento,
que dispõ,.e sobre a organização, as atribuições e o estatuto ·
a título de juros;
do
Ministério Público da União, tendo
b) modalidade: nom.inativa.:transferível;
PARECER sob n' 412, de 1992, da Comissão
c) rendimento: igUal ao das Letras Financeiras do Tesou...;..·de CoristituiçãO, Justiça e Cidadania, favorável, nos
ro Nacional (mesma taxa r~ferencial);
termos
do substitutivo-que oferece.
d) prazo: até 1.096 (um mil e noventa e seis) dias;
e) valor nominal: Cr$1,00 (um cruzeiro);
f) característicaS dos títulos a serem substituídos:
-2VENCIMENTO

15.01.93
15.02.93
15.04.93
15.05.93
15.06.93

TIPO
550731
550731
.550730
550730
550730
TOTAL

QUANTIDADE
1.736.665.077 '
2.055.300.228
2.966.739.895
3.244.084.600
3.068.S41.515
13.0'11.331.315

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 243, DE 1991
(Em regime' de urgência, nos termos çlo art. 336, c do
Regimento Interno.)
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do
Senado n~ 252 e 291, de 1991, e 69, de 1992.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n"' 243, de 1991, da autoria da Senadora Marluce Pinto, que
altera dispositivos da Lei n• 5.682, de 21 de junho de 1971
-Lei Orgâniea dos Partidos Políticos, tendo:
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PARECER,-proferido em Plenário, Relator; Senador José Fogaç·a, favorável, nos termos de substitUtivo- (Einenda
de n~ 1) que oferece. (Dependendo de parecer sobre as Emendas de n• 2 a 31.)

-3PROJETO DE LElDO SENADO
N• 252, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c dO
Regimento Interno.)
(T~amitando em conjuiito com ProjetaS de Lei do senado
n• 243 e 291, de 1991 e 69, de 1992.)
. . ··
·
Discussão, em turno único, do Projei_O -de Ld do SeDado
n9 252, de 199"1, de autoria do Senador Marco Maciel, que
dispõe sobre Sistema de Partidos Políticos, e dá outras providências, -tendo:
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador José Fogaça; favorável, nos termos de substitutivo- (Emenda
n9 1) que oferece. (Dependendo de parecer sobre as Emendas
de n• 2a 31.)

-4PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 291, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termOs do art. 336, c do
Regimento Interno.)
· ·
(Tramitando em conjunto com os -ProjefoSde~--Lei do
Senado n~ 243 e 252, de 1991 e 69, de 1992.)
Discussão, em turno único, do Projeto· de Lei do Senado
n• 291, de 1991, de autoria do Senador Fernando Henrique
Cardoso, que regulamenta ós §§ 29 e 39 do art. 17 da Constituição Federal, dispondo sobre o registro dos estatutos partidários no Tribunal Superior Eleitoral, os recursos do fundo partidário e o acesso gratuito aos meios de comunicaç-ão, tendo:
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador José Fogaça, favorável, nos termos de substitutivo (Emenda
n9 1) que oferece. (Dependendo de parecer sobre as Emendas
de n" 2 a 31.)
·

-5PROJETO DE LEI DO SENADO .
N• 69, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termOs do art. 336, c -do
Regimento Interno.)
(Tramitando em conJurito com os --Projetas de Lei cio
Senado n<' 243, 252 e 291, de 1991.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n 9 69, de 1992, de autoria do Senad~r Nels~n Wedek.in, que
altera o art. 118, da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, acrescentando o § 29 , que dispõe sobre a faculdade do partido
político celebrar acordos com as redes de rádio e televisão
para a divulgação do horário eleitoral gratuito, tendo:
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador José Fogaça, nos termos do substitutivo (Emenda n• 1) que
oferece._ (Dependendo de parecer sobre as Emendas de n\6
2a31.)
·
·

D10zembro cje 199:2

DisCussão, cm turno único; do ProjCto de Lei do Senado
n9 79, de 1992, de autoria do Senador Humberto Lucena,
que dispõe sobre a concessão de subvenção económica nas
operações de crédito rural realizadas com produtores rurais
do semi-árido do Nordeste. (Dependendo de parecer.)

_,_

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 94, DE 1992
(Em regime de urgência, riOs termos do art. 336, c do
Regimento Interno.)
_
Díscussão, em turno único, do Projeto" de ResoluçãO- n9
94, ·de 1992 (apresentado pela Comissãó de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer n~ 452, -de 1992), que
autoriza a União a celebrar operação de crédito externo, visando o reescalonamento e o refinanciãmento da dívida externa
de ~édio e Jongo prazos junto a bancos comerciais. a conceder
garantias, a assumir dívidas externas de entidades federais
e dissolvidas, e dá outras providências. (Dependendo de parecer sobre as Emendas de Plenário.)
-80l1CIO N• S/77, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c do
Regimento Interno.)
- Ofício n 9 sn?, de 1992, através do qual o Governo do
- Estadq de Goiás solicita aUtorização para coittratar operação
de crédito externo, no valor de dezoito milhões, setecentos
e oitenta e dois mil e quinhentos e cinqüenta dólares, destinada
a financiar projeto de pesenvolvimento Tecnológico para Pequeno Produtor, em Area de cerrado. (Dependendo de pare-

cer.)

-9-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATiVO
N• 2, DE 1986
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis·
lativo n• 2, de 1986 (n' 97/85, na Câmara dos Deputàâos),
que aprova o texto da Convenção de Viena sobre Responsabilidade Civil por Danos Nucleares~ concluíd~_ em Viena, a
21 de maio de 1963,tendo
PARECERES F AV ORÁ VEIS sob n• 434 e 435;de 1992,
das Comissões:
- de Constituição, Justiça e Cidadania; e
-- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
-lO-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 85, DE 1992
Discussão, em turno único, do PrOjeto _de t.>ecretõ legislativo n9 85? de 1992 (n9 104/91, na Câmara dos Depütados),
que aprova o texto do acordo -de Seguridade Social ou Segurança Social, celebrado entre o Governo da República Federa·
tiva do Brasil e o Governo da Repúblic3. Portuguesa, assinado
em Brasília~ em 7 de maio de 1991~ tendo
PARECER FAVORÃVEL, proferido ein Plenário, Relator: Senador Jonas Pinheiro.

-6-

-H-

PROJETO DE LEI
N' 79, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c do
Regimento Interno.}

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N'9, DE 1992
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do art. 358, §
2' do Regimento Interno.)

de
1992
-Dezembro
'.... .
.
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a delegação de competência contida na Resolução n' 52, de
1992, resolve:
_
___ _
Àrt. 19 Os atuais ocupantes da CategOria Funcional de-Técnico Legislativo, Classe 3•, Padrões V e I, que tenbaoi
tomado posse e entrado em exercício até 30 de novembro
de 1992, ficam reposicionados na forma do Anexo deste Ato.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está encerArt. 29 Este Ato aplica-se, no que couber, aos servirada· a sessão.
-dores inativos e aos pensiOnistaS çle servidores falecidos do
(Levanta~se a sessão às 13 horas e 2 minutos.)
Senado Federal.
Art. -39 Os efeitos financeiros decorrentes da a'plicação
do disposto neste Ato ·vigorarão a p3rtir de 30 de novembro
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
de 1992.
N• 57, DE 1992
Art . .._9 Este ato entra em- vigor na data de sua publiDispõe sobre o reposicionamento de servidores de
cação.
nível intermediário; e
outras providências.
Art. 5(> Revogam-se_as disposições em contrário.
A CoMissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas
·senado Federal, 16 de dezembro de 1992.
atrib~i~s regimentais e regulamentares e de acordo co~ ,
Seguem-se assinaturas.

DiscuSsão, em primeirO turno, da Próposta de Emenda
à Constituição n'i' 9, de 1992, de autoria do Senador José
Eduardo e outros Senadores, que dá nova redação ao art.
39 do Ato das Disposições ConstituCionais Trànsitórias. (2'
sessão de discussão.)

d'

ANgxo
(ATO DA

COMISS~O

DIRETORA Ng

57 , DE 1992)

SITUAÇIIO ANTERIOR
APÓS A EDIÇI\0 IJO
COMISSIIO DIRETORA
DE 1992

SITUAÇIIO NOVA
APÓS A APLICAÇI\0 DESTE ATO

ATO DA
N~ 28,

CATEGORIA FUNCIONAL DE
T~CNICO
LEGISLATIVO

CATEGORIA FUNCIONAL DE
T~CNICO
LEGISLATIVO

-CLASSE

I'ADRÃO

v

CARGOS

CLASSE

PADRÃO

ESPECIAL

IV

nJ

II I

99

II

18

v

CARGOS
1.055

II

1.055
213
99
18

11

IV

07

1!!

IV

07

3!1

v

24
47

1!!

r

71

ESPECIAL

IV
III

I

-
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ATO DA COMISSÃO DIRETORA.
N• 58, DE 1992
A Coxhissão Diretora -do seDado Feder3l, nO uso de sua
competência !egiritental e regulamentar. e
Consideran-do o_ princípio C<?ilstitu~ional da publicidade,
fnsito no art. 37 dª' _Carta Magna;
__
ConSiderando qUe o Ato _da Comissão DiretOra_n<? 1, de
1 1968, que instituin o Boletim do Pessoal, encontra-se desatualizado em face das inúmeras modüicações·nas normas adrniriistrativas, havidas posteriormente;
'
Considerando, ainda, a necessidade de uma maior celeridade na publicação dos atos e fatos relacionados com a Administração de Pessoal do Senado Federal, resolve: .
Art. 19 ·o Boletim do Pessoal, instituído pelo Ato da
Comissão Diretora n1' 1, de 1968,-pasSa a-denOminar-se "Boletim Administrativo do Pessoal", Cujo objetivo é dar publicidade aos atos e fatos relacionados com a Administração de
Pes.soal do Senado Federal.
Art. 29 A edição do Boletim AdministrativO do Pessoal,
de circulação diária, nos dias úteis, é da responsabilidade
da Seção de Elaboração do Boletim do Pessoal da Subsecretaria de Administração de Pessoal.
§ 19 A confecção gráfica do Boletim Administrativo do
Pessoal é da responsabilidade do Centro Gráfico -do Senado
Federal.
§ 2"' O Centro Gráfico do Senado Federal providenciará
a· remessa do Boletim Administrativo do Pessoal ao Serviço
de Pôrtaria da Subsecretaria de Serviços Gerais, que se encarregará da distribuição.-- --------Art. 39 Os atos e fatos relacionados com a Administração de Pessoal e que deVam ser do conhecimento público,
serão encaminhados à publicação do Diário do Congresso Nap..l c no lll6rlo Ollcll!l da Uniáo e transcrito, posteriot< ·
· laeutc, no Boletim Administrativo do Pessoal.
Aít. 49 As resoluções do Senado Federal, os atos da
Comissão- Diretora e os atos do Presidente serão publicados
n9 Diário do Congresso Nacional, Seção II, e, quando versarem
sobre matérias relacionadas com a administração de pessoal,
serão também objeto de transcrição no boletim, depois de
publicados no DCN II.
Parágrafo único. As matériaS estranhas à administração de Pessoal poderão ser objeto de divulgação no boletim, mediante prévia autorização do Diretor-Geral.
Art. 59 · A Subsecretaria de Administração de :ressoai _
e o Centro Gráfico do Senado· Federal adotarão, no prazo
de 30 dias a contar da publicação deste ato, as medidas necessárias para a implantação do boletim ora instituído.
Art. 6~> Os casos não previstos neste ato serão decididos
pelo Diretor-Geral.
·- Art.- -7' Este ato entra em vigor a partir de 19 de janeiro
de 1993, revogando~se as disposições em contrário, especialmente as do Ato da Comissão Diretora n~' 1; de 1968.
Senado Federal, 16 de de~mbro de 1992.

ATO DA COMISSÃO DlRETORA
N•S9, DE 1992
Dlsp6e sobre a remuneração dos Secretários Parlamentares do Senado Federal.
A Cooiissão Diretora do Senado Federal, no uso da coinpc~ncia delegada pela Resolução n• 52, de 1992, e tendo
cm vista o disposto rio art. 2•, parágrafo único do Ato n•
do art.- .,. 26,.., 1992, c no art.-_2' 28, de 1992, resolve:

Dezembro de 1992

Art; 1"~- A remuneração dos ocupantes do cargo em Co·Qlissão de Secretário Parlamentar (RIU e CLT) é fixada nq
valor correspondente a 75% do valor da remuneração do cargo
em Comissão de Assessor Técnico.
Art. 29 Este ato entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 19 de setembro de

1992.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.Sala da Comissão Diretoni, 17 de dezembro de 1992.
ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
N•9, DE 1992
Dispõe sobre a gestão; o acompanhamento da execução e a fiscalização dos Ct;Jntratos celebrados no âmbito
do Senado Federal e dos órgãos supervisionados, e dá
outras providências.
'O Primeüo Secretário do Senado Federal, no uso de
suas atribuições regimentais, considerando o disposto no AtO
da Comissão DiretOra n9 31/87, e tendo em vista o que consta
do Processo n9 020222/91-2, resolve:

I-· Da Gestão dos Contratos
Art. 19 Gestão do contiato é o ã.compailhamento da
atívação do cumprimento do seu ·conte-údo, através das partes,
mediante ação de execução-,- fiscalizaÇão e recebimento de
obras e serviços, ou de reação para o cumprimento de garantias, sugestão para a aplicação de penalidades, e recebimento
e processamento dos recursos quanto a estas, na forma do
que dispõem os arts. 101 a 131 do Ato n' 31/87, da Comissão
Diretora.
-

Art. 2~' Entende--se por Gestor do Contrato o servidÕr,
designado por ato do Diretor-Geral, responsável pela açio
e reação do acompanhamento e da fiscalização do_ contrato,
desde sua assinatura até o_ recebimentO da obra, do material
ou do serviço contratados, a fim de verificar e relatar durante
o seu desenvolvimento, na forma do que prescrevem os arts.
102 a 119 do Ato da Comissão Diretora n' 31/87, se estio
sendo observadas as especificações e demais requisitos estabelecidos no instrumento contratual, bem como as anormalida.dt:s qUe ~rrerem.

sem

.Parágr~fo único. No ato de desig;,açâo do gestor
também indicado o seu substituto, que assumirá automaticamente aqueles encargos nos impedimentos e':e~tuais do titular, devendo ambos participarem, se necessário, de tod~ os
atos preparatórios e conclusivos das licitações dos contratos
de que serão gestores.

n-

Definição

Art. 3~>- Para efeito deste ato, os contratos celebrados
pelo Senado abrangerão:
I -equipamentos:
a) de terceiros;
b) próprios;
I I - equip3mentos.admioiStrativos:
a) de terceiros;
b) próprios;
III -serviços:
a) administrativos;
b) técnicos especiaüzados;
-obras c serviços de engenharia;
V - aquBiçio de material;
VI_-programa produto(-....):

rv
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a) para mainframe;
b) para microcomputador.
§ 1~' Entende-se por equipamento técnico de terceiros,
aquele não pertencente ao Senado e que se encontra sob
cOntrato de aluguel com assistência técnica: e manutenção. ·
§ 2~' Entende~se por equipamento técnico próprio,
aquele de propriedade do Senado que se encontra sob contrato
~ assistência técnica e manutenção.
§ 3• Entende-se por equipamento administrativo de ter~. aquele não pertencente ao Senado que. se encontra
sa.b contrato de aluguel com assistência técnica e manutenção.§ 4• Entende-se por equipamento administrativo próprio, aquele de propriedade do Senado que se encontra sob
con~to de assistência técnica, podendo ter manutenção correliva e preventiva.
§ 5• Entende-se por serviço administrativo aquele que
consubstancia fo~ecimento de café, água~ energia, a presta• ·
çãQ de serviços de limpeza, jardinagem, lavanderia, hotelaria,
e ~tros de apoio administrativo.
§ 6• . Entende-se por serviço técnico especializado aquele que consubstancia serviços relativos a base de dados 1 infor- 1
mações, entrada de textos, assistência ao computador de votação:, treinamento e outros do género.
·
, § 79 Denomina-se programa produto para maioframe,
o ~are cuja destinação final se vincula ao sistema central
de processamento (computador de grande porte) conforme
o eJtistente no ProdaSen, sendo daquele órgão supervisionado ·
a responsabilidade pela gestão desses contratos.
§ 811 Denomina-se programa produto para microcomputador, o software destinado a utilização em microcomputadores instalados no Senado e seus órgãos superVisiOnados,
sendo de suas competências, quando houver, a responsabiJidade pela gest3.o dos seus respectivos contratos.

a quem de direito a aplicação de penalidades e apreciar previamente os recursos interpostos, indicando à administração-sua
admissibilidade ou não, para os efeitos da decisão superior.
Art. 6"? É da competência da Secretaria Administrativa,
através da Subsecretaria de Administração de Material e Património (SSAMP), nos meses de junho e dezembro de cada
exercício, atualizar os anexos a este ato, e expedi-los às demais
diretorias do Senado.
Art. 711 À Auditoria, através do Sistema de Controle
Interno, compete monitorar, mediante emissão trimestral de
telatório, as ocorrências significatiVas da gestão de contratos,
no âmbito do Senado e dos órgãos supervisionados, indicando
as providências adotadas e a situação em que se encontram
as ocorrências.
Art. 8' Fica instituído o Manual de Gestão de Licitações e Contratos, composto de suas partes por si só auto-explicativas, - Parte I - Manual de Gestão de Licitações, e
Parte I I - Manual de Gestão de Contratos -que compõem
os Anexos "A" e "B" desta norma:Parágrafo úniCO-. Compete à Secretaria Administrativa,
através da Subsecretaria de Administração de Material e Património (SSAMP), a atualização e edição dos manuais de que
trata este artigo.
IV- Disposições finais
Art. 9' O disposto neste ato aplica-se aos órgãos supeF
visionados, cabendo às respectivas Diretorias-Executivas dis-=
por sobre cada competência no âmbito de sua administração.
Art; 10. Esta norma e1;1tra em vigor na data de sua ,
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 17 de dezembro de 1992. -Senador·
Dlreeu Carneiro, Primeiro Secretário.
ANEXO AO ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO

m - Dlspoolçõos gerais
Art. 4• Ao gestor designado compete atestar a execu'ção dos serviços e obras contratados,.indicar glosas e providenciar, quando for o caso, o recibo ou termo circunstanciado
necessário ao recebimento do objeto do contrato e pagamento
do preço ajustado, tudo na forma do Ato da Comissão Diretora n•.3l187.
·
Art. 5• Cmnpre também ao gestor exigir do contratado
o cump~~nto das respectivas !_!rantias contratuais, ind!_car
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ÇLASSIFICAÇÃO DOS CC!NTAATOS (IV>

•
1

CONTRATOS DE DIREITO .PRIVADO

1

CONTRATOS DE DIREITO PÚBLICO (CONTRATOS ADMINISTRATIVOS)

DEL-e.3ee,88
ftTO 119 ~1,87 Dft
CO"ISSRO DlltETOitft

DO SF'

TÍTULO I
Dos Princípios Fundamentals
Art. 29 São Poderes da União, independentes e harmónicos entre si, o Legislativo, o Executivo ·e o Judiciário.

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fnndamentals

CAPÍTULO I

- - LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor
ação popular que vise a anular ato lesivo ao p"atrilnônio público
ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao mejo 3:!_11bi~nte e ao património histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas
judiciais e do ónus da sucumbência;

TÍTULO III
Da Organização do Estado

Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos:
CAPÍTULO II
Art. s~ Todos são iguais perante á lei, sem distinção
Da União
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos esArt.
22.
Co~pet_e_
priv~tivãmentê
à União legislar sotrangeiros residentes no País a invi9labilidade do direito à
bre:
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
XXVII- normas gerais de licitação e con-tratação, em
nos termos seguintes:
11- ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer todas as modalidades, para a administração pública, direta
e indireta, incluídas as fundaçf)es instituídas e mantidas pelo
algum~ coisa senão em virtude d~ lei;
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Podei Público, nas diversas esferas de govern-o-, e empresas
rito, inspeções e aucP.forias- de natureza contábil, finailceir;t,
sob seu controle;
orçamentária, operaéional e patrimonial, nas unidades adminiStrativas dos Poderes Legislativos, Executivo e Judiciário,
CAPÍTULO VII
e demais _e-õi:idades referidas no inciso n;
Da Administração Pública
SEÇÃOI
VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade
Disposições Gerais
de despesa ou irregularidade de contas, as sançó·es previstas
em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proArt. 37. A administração pública direta, indireta ou
porcional ao dano causado ao erário;
fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos EStados,
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípiOs
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e,
IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote
também, ao seguínte;
as providências necessárias ao exat6- cumprimento da lei,
XXI- ressalvados os casos especificados na legislação,
verificada. ilegalidade;
as obras, serviços, compras e alienação serão contratados meX- sustar, se não atendido, a execução do ato impugdiante processo de licitação pública que assegure igualdade
nado, comunicando a decisão à Câniara dos Deputados
de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estaao Senado Federal;
beleçam obrigações de pagamento, mantidas as condiç_ões efeXI - representar ao Poder competente sobre irregulativas da proposta, noS termos da lei, o qual somente permitirã_ - _ridades ou abusos ~purados.
as exigências de qualificação técnica e econõritica in4ispenw
sáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
. (*)ATO N• 31, DE 1987,
TíTuLO IV
DA COMISSÃO DIRETORÁ
Da Organização dos Poderes
Dispõe sobre licitações e contratos no Senado FedeCAPÍTULO!
ral e dá outras providências.
Do Poder Legislativo
A Comissão Dírê.to'fà ·do Senado Federal, no uso de sua
cóinpetência iegimental, e coõsiderando o disposto no Ato
SEÇÃOIV
n"' 14, de 1986, da Coniissão Diretora, resolve:
Do Senado Federal
CAPÍTULO(
Art. 52. Compete priVativamê.nte aO- SenadO Federai: ~
XIII -dispor sobre sua organização, funcionamento, PoDisposições Gerais
lícia, criação, transfOrmação ou extinção dos cargos,-eitipregos
SEÇÃO t
e funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros esta_be!ecidos de djre~eS
Disposições Preliminares
orçamentárias;
Art. 1"' As licitações e os contratos atinentes a obras,
SEÇÁOIX
serviços_, compras e alienações no Senado Federal regem-se
Da Fiscalização Contábil,
pelas normas consubstanciadas neste Ato.
Financeira e Orçamentária
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, ~6rÇarilen-"
Artigos
80 a 85
tária, operacional e patriinonial da União e das entidiides
da administração direta e indireta, quanto à legali~ade_!_ le_gitiFORMÁLIZAÇr\.0
m.idade, economicidade, aplicação das subvenções e r~núilcia
Artigos 86 a 90
de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante
Das Licitações
controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada
Poder.
SEÇÃOl
Parágrafo único. Prestará contas qualquer· pessoa física
Disposições
Gerais
ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie
Art. 6"' As obras, serviços, compras e alienações no-se-ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais
a União responda, ou que, em nonie desta, assuma ob~ga~es
n~dE Federal, quando contratad?s_ com terceiros, serão uec~
de natureza pecuniária.
- - __ ~--- ____ sariiunente precedidos de licitação, ressalvadas as exceçóes
Art. 71. O cbiltrole externo, a cargo do Congresso NaprevistaS neste Ato.
cional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas
Art. 7' A licitação deStina-se a selecionar a proposta
da União, ao _qual compete:
mais -vantajosa para o Senado Federal e será processada e
jUlgada em estrita conformidade com os princípios básicos
II -julgar as contas dos administradores e demais res- d_a igua,ldade, da publicidade, da probidade adminiStrativa;ponsáveis- por dinheiros, bens e valores públicos da adminis- da vinculação ao ínstrumento conVocatóriO, do julgamentO
tração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades objetivo e dos que lhes são _cgn:_elatos. _
_ _
instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas
- -§ 1"' E vedado admitir, prever, incluir, ou tolerar, nos
daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregulaatos de convocação, cláusuias ou condições que:
rid-ªde de que resulte prejuízo ao erário público;
a) comprometam, restrinjam ou frustem o caráter com.;
·
petitiVo-ao ptocedimcnto lidtatõrió;
-b) estabeleçam preferências ou distinções em razão da
IV -realizar, por iniciativa _própria, da -Cânlara dos Denaturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes.
putados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inqué-
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§ 2" A licitação não será sigilosa, sendo públicos, e acessíveis ao público, os atos de seu procedimento, salvo quanto

ao conteúdo das propostas, até a respeCtíVà- abertura-.
Art. 10. Não será admitida a realização de licitações
sem o ateodlmento prévio dos seguintes requisitos:

I - definiçãO precisa do seu obje:to e, se referente -a obra
ou serviço, quando houver projeto básico aprovado pela autoridade competente;
DO

,c. ____ L _____,

l•
CINITRATO

!NATIVO

!
I

II- existência ou previsão fundamentada de recursoS
orçamentários com a indicação do respectivo bloqueio para
cobertura dos compromissos a serem assumidos.
§ 1"' O disposto neste artigo aplica-se aos casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação, .
§ 2" A infringêricia do dispOSto neste artigo iniplica a
nuUdade dos atas ou contratos realizados e a responsabilid.Jtde
de quem lhes tenha dado causa.
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RECEBIMENTO

Dos Contratos

SEÇÃOI
Disposições Gerais

Art. so. Os contratOsadministrativ.jsde que tratàeste
AtO regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito
públicO, aplicando-se-lhes, su"pletivamente, disposições de direito privado~
-·
-§ 1" OS contratos devem estabelecer ,çom_cla:reza ~ pt:_ecisão as COndiÇões para sua éXecução, expressa em çláuSU_las

que definam os direitos, obrigações e resPOnsabilidades das
partes~ em conformidade com os termos da licitação e da
proposta a que se vinculam.
. § 29 Os contratos que dispensem licitação devem atender aos termos do ato que os autorizou e da proposta, quando
for o caso..
§ 3-f O disposto neste_ cãpítulo não

-

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

aplica às contratações de pessoal para os serviços próprios do Senado Federal.
Art. 84 .. _ O regime juridioo dos contratos administra~_
tivos, instituído por este Ato, confere à Ádministr3.ção, em
relação a eles, ~ prerrogativa de:
I -modificá~ lo unilateralmente para melhor adequação
às .finalidades de interesse público;
II- extingui-los unilateralmente, nos_casos·especificados
no inciso I do art. 122;
·
III -fjsalizar-lhes a execução;
,_
.
IV- aplicar sanções motívadas pela inexecuçâo, total
ou parcial, d_o ajuste.
· Art. 8~ .. , A declaração de puUdade «!q contrato adn!.inis·.
trativo opera retroativamente, impedindo qs efeitos jnndicos
que ele, ordinariãmeiile, deveria produzir ,_ _ além de desconstitnir os já produzidos.

. .\.

I

L.j

RESCISKO

1--

s

'---I

ParágrafO único: O vício que deu ensejo ã declaração
a que se refere este artigo não exOnera a Administração,
que haja eventualmente auferido vantagens do fato, da obrigação d_e_ indenizar o. contratado, a quem não seja imputável
a irregularidade, pelo que houver executado até a data em
que for declarada a-nulidade.
~-~

CONTRATO FORMAL (INATNO)

A) Coneepção Prévia

.,. ;Regras
, ;, . "r~eceitos
-Legislação
B) Exame de Conteúdo
- _DJ_r.:,eitos_ .
,
- Obrigações
. ,, ·='~utor};!:açõ~~
=Cpndições
-~Documentos

-Recursos
~ :Pr'ojetÓS _ ., - ' - ·
-Outros
C) Elaboração
-Preâmbulo
-Cláusulas essenciais
-Cláusulas técnicas
-Cláusulas eventuais
-Assinatura -Data
Da Formalização dos Contratos
Art. 86. Os contratos e seus aditamentoS Serão laVrados
pela Admin-istração- do Senado Federal, que manterá arquivo
crOnológico dos seus autógrafos e registro sistemático do Seu
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extrato, salvo os relativos a direitos reais sObre imóveis, que
se formalizam por instrumento público, de tudo juntando-se
cópia no processo que lhes deu origem.
§ 19 O "termo de contrato" e o aditamento respectivo
serão assinados pelo representante legal do contratado e pelo
Diretor-Geral, representando o Senado Federal, após a apro.
vação da minuta correspondente pelo Primeiro Secretário.
§ 2• É nulo e de nenhum efeito o CQntrato verbal com
o Senado Federal.
Art. 87. Todo contrato deve mencionar, no prdmbulo,
os nomes das partes e de seus representantes, a finalidade,
o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo
da licitação ou da dispensã, a sujeição dOs contratantes às
normas deste Ato e às cláusulas contratuais.
§ 19

CONTRATO ATIVADO
A) Execuçáo/Inexecução

A publicação resumida do instrumento de contrato

ou de seus aditamentos no Diário Oficial da Un~o, que é
condição indispensável para a sua eOcácia, será proVidenciada
pela Administração'-na mesma data de sua assinatura.
§ 2~> É vedado atribuir efeitos financeiros retroativos aos
.contratos regidos por este Ato, bem assim às suas alterações,
sob pena ·de invalidade do ato- e respoosabilidade de quem

lhe deu causa.
ALTERAÇÕES CONTRATU AIS
""· 100

Das Alterações dos Contratos
Art. 100. Os contratos regidos por este Ato poderão
ser alterados nos seguintes casos:
I - Unilateralmente, pela Administração:
a) quando houver modificação do projeto oo das especificações, para melhor ade"quação técnica aos seus objetivos;
b) quando necessária a modificação do valo~ contratual
em decorrência de acréscimo ou diminuição- quantitativa de
seu objeto, nos limites permitidos por este Ato;
II - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
b) quando necessária a modificação do regime de execução ou do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
c) quando necessária a modificação da forma de paga·
mento, por imposição de circunstâncias superveniente&, mantido o valor inicial;
d) para restabelecer. a relação, que as partes pactuam
inicialmente, entre os encargos do contratado e a retribuição
do Senado Federal para a justa remuneração da obra, serviço
ou fornecimento, objetivando a IIUUiutençáf) do inici_al equllf
brio econômico e financeiro do contrato.
FASE INTERMEDIÁRIA ENTRE
O FORMAL E O ATIVO
- Providências administrativas:
Publicação
Momento de início da ação
GESTÁO
..
Arts. 101 a 119
FISCALIZAÇÃO
EXECUÇÃO
RECEBIMENTO DO OBJETO
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1

- "- Obrigações (art. 101-103)
-Responsabilidades (art, 102-104·105·106) ".118.
-Ocorrências (art. 102 P. único)
-Providências (art. 102 P. único)
-Danos/DefeitoS (àrt. 102·103·104)
.
-Consequências da inexecução (art. 120 a 127)- Res·
cisão e penalidades
B) FiscaUzaçáo/Acompanhamento
- Verificações (art. 107)
-Procedimentos (art. 108)
-Comunicações (art. 108 Par. único)
-Especificações (art. 109)
~Soluções (art. 109)
- AçãofOmissão\árt. 109 Par..üníco)
-Competências (art. 110) · · ·
-Responsabilidade Técniea (arl. 111)
-Anotações obrigatórias (art. 114)
C) Recebimento do Objeto
-- Tipos (art. 116)
-Condições (art. 116)
-Dispensa de formalidade (art. 117)
-Rejeição
-Abatimento de preço (art. 119)
SEÇÃOV
Da Execução do Contrato
Art. 101. O contrato deverá ser executodo fielmente
pelas partes, de acordo com as cláusulas avançadas e _as normas
deste Ato, respondendo cada qual pelas conseqüências de sua
lnexecução total ou parcial.
Art. 102. A execução do contrato deverá ser acompanhada e llscallzada pela Administração do Senado Federal.
Parágrafo único. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execuçáo do contrato, determinando o que for neces-sáriO à regularização das faltas ou defeitos observados. As
4~~s6es ~ providências- que tiltrapassem a sua Colnpetênda
deverão ser solicitadas a seus superiores, em tempo bábil para
a adoçáo das medidas convenierites. - Da Fiscalização de Obras e Serviços
Art. 107. A Administração do Senado Federal acompa·
nhará e fiscalizará obrigatoriamente a execução da obra ou
serviço contratado, a fim de verificar se, no seu d"êsenvol~
vimento, estão sendo observados os projetes, especificações
e demais requisitos previstos no contrato.
Art. 108. No caso de obras ou serviços de engenharia,
a fiscalização se efetivará no local da execução, por enge·
nheiro, arquiteto, ou comissão previamente designados, que
poderão ser assessorados por profissionais ou empresas espe·
cializadas, expressamente contratados, na execução do -con·
trole qualitativp e quantitativo, e no acompanhamento dos
trabalhos à vista do projeto.
Parágrafo único. A Administração comunicará ao coo·
tratado a designação do engenheiro, arquiteto ou comissão
e suas atribuições.
Art. 114. Caberá ao contraQdo o fornecimento e ma·
nutenção de ~m_ Diári~ de Ocorrências, permanentemente
disponfvel para lançamentos oo local da obra ou seiViço.
Parágrafo único. Serão obrigatoriamente registrados no
Diário de Ocorrências:

10690 ~· Sábado 19
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I - Pelo Contratado:
a) as condições meteorológicas prejudicais ao aridamente
dos trabalhos;
b) as falhas nos serviços de terceiros não sujeitas à sua
ingerência;
-~ -- c) as consultas à fiscalização;
d) as datas de conclusão de etapas caracterizadas, de

acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
t) as respostas às interpelações da fisCalização;

g) a eventual escassez de material que resulte_ em dificuldades para a obra ou serviço-;
h) outros fatos que, a juízo do_ c;ontratado, devam_ ser
objeto de registro.___
_ ___ _
II - pela fisealização:
a) atestação da veracidade dos registres previstos nas alíneas a e b do inciso I deste artigo;
b)juízo fonnado sobre o andamento_ .da obra Qu serviço,
tendo em vista os proj~tos,; espeCificações, prazos_ e cronogramas;
c) observações cabíveis a propósito dosJançaJl!~ntos do
-- - -· ~ ·
contratado no Diário de Oco.rrencias;
d) soluções às consultas lançadas ou formuladas pelo contratado, com correspondência simultânea para a autoridade
-· superior;
e) restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do contratado~ seus
prepostos e sua equipe;
f) determinação de providências para o cumpiiriteilto do
projeto_ e especificações;
g) outro!> fatos ou observaçôes cujo regiStro se torne-conveniente ao trabalho__de fiscalização_.
Art. 115. A fiscalização-ao considerar concluída a obra
ou serviço, comunicará o fato à autoridade superior, que adotará as providências necessárias para o recebimento_provisó_!i"C?
ou ·definitivo-.
- --==----:--o-Art. 118. Salvo disposição em contrário, c~orista:nte do
edital, convite ou de ato normativo, os eosa.los, testes e demais
provas exigidas por normas técnicas oficiais p-ara boa execução
do objeto do contrato, correm por conta do c-ontratado.
Art. 119. A Administração do Senado Federal rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fomeciniento, se
em desacordo com o contrato, podendo, entretanto, recebê-los
com o abatimento de preço ·que couber, desde que lhe convenha.
RESCISÃO
Arts- 120 a 123
-Situações
-Condições
- Conseqiiências
SEÇÃO VIII
Da lnexecução e da Resclção do Contrato
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III -judicial, nos termos da legislação processual.

PENALIDADES

.

Arts- 124 a 127

-Obrigação
AíiiiSõs
-~ IneXet::ução

c~-"

-Espécies
Das Penalidades
Art. 124. A recusa injustificada do adjudicatário em
assinar O _contrato, ..ac~itar-_ Ou rt;tinü: o instn.i_l]it!ritO, -equivaleiitê: dentro do piaZO estabeleCíâo- pela Administração· dos_~nãdo federal, ~racteriza o ~escumprimento total da obrigação assutlüda, suje:Hando-o -à multa ahidida no incis-o It do
ar\. 126.

~

~

ArL __125. O _atr_aso_ injUstifiCado na execução_ c!_o _coo~
tfatO suj~itará o cCmhãtãd.o à Multa de mora, rtxada na forma
prevista no instrumento convocatório ou no contrato.
§ 1" - A multa a que alude _este artigo não impede que
a administraÇ3o rescindã. unilateralmente o c-Ontrato e aplique
as.optras ~nçõe~. previstas neste atO.

-~

_

.

---- § 2"

A multa será descontada dos pagamentos ou da
garantia do respectivo contrato, ou, ain-da, quando for o caso,
cobrada judicialmente.
_
§ 3" O atraso, para efeito de cálculo da multa, será
contado nos termos do ato convocatório ou do contrato.

, SEÇÃO III
Das Garantias
Art. 91. A ciitéiio da iilltocidade ComPetente, em cada
cas.Õ, poderá_ser exigida prestação de garantia nas contratações
de obras, serviçoS e compras.
- § 1" Caberá ao adjudicatário optar poi uma das seguintes_ modalidades: ___
__
_
_ _ -,
a) caução e_m dinheiro, em títulos da dívida pública da
União oU fidejussória;
· ~
b) rmnça bancária;
c) seguro-garantia.
§ 2"' Quando exigida, a garantia não excederá de 5%
do valor do contrato..
§ 3<:> A garantia prestada pelo licitante vencedor será
liberada ou restituída após a execução do_contrato, ou, facultativamente, na proporção do seu cumprimento.
Art. 126. _Pela inexecução total ou parcial do contrato
a_A_dministraç_ã_o do Senado Federªl poderá aplicar ao contratado as seguintes sanções:
I - advertência;
U- multa na forma prevista no instrumento convocatóti_o ou no_ contrato;

III - snspellllão temporária de participação em licitação
e impedimento de contratar com o Senado Federal, por prazo
não superior a dois anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com o Senado Federal, enquanto perdurarem os motivos da

Art. 120. A inexecução total ou parcial do contrãto" e·n·
seja a sua rescisão, com as conseqüências· contrillUals e as- punição.
Art. 127. As sanções previstas nos inCisos III e IV do
previstas em lei ou regulamento.
artigo anterior poderão também ser aplicadas às empresas
Art. __ l22~-"-A reScisão do contrato poderá ser:
I -determinada por ato onUaterale escrito da Adniiois- - ·ou ptofissionais que, em razão dos contratos regidos por este
ato:
tração, nos casos enumerados nos incisos I a Xlll -do artigo
I -praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recoanterior.
~lhimento de quaisquer tributos;
II -amigável, por acordo entre as partes, redUzida a
II- praticarem atos Wdtos, visando a frustrar os objetermo ~o processo da licitaçãO, desde que haja-conveniência
~tivos da licitação;
·
para o Senado Federal;
,
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III- demonstrarem não possuir idoneidade para contraw
LICITAÇOES E CONTRATOS
tar com o Senado Federal, em virtude de atos ilícitos pratiw
MÓDULO!
cados.
--A) INTRODUÇÃO
GARANTIAS CONTRATUAIS
-Conceitos
Artigos 91 a 99
-Histórico
RECURSOS
B) MODALIDADES
Artigo 128

-Princípios

PRAZOS

-Básicos
-Correlatas
-Entendimento
-Definições
-Identificação

Artigos 129 a 131
Disposições Finais
Artigos 132 a 141
Art._ 13"8.

O -CentrO de Informática e Processamento

de Dados do Senado Federal - PRODASEN. e. o Centro
Gráfico do Senado Federal- CEGRAF reger-se-ão, nos aspectos concernentes às lic~t~_56cs e aos contratos, pelos regulamentos próptios;-queserão-adaptildos, respeitadas as peculiaridades de cada órgão, às disposições contidas neste ato, -inclu-

sive quanto às atribuições cias respectivas Diretorias ExecUtivas e Coriselhos de Supervisão.

Art. 139. Aplicam-s-e aos convêniós-, acordos, ajustes,
ou protocolos celebrados pelo Senado Federal, pelo CEGRAF
e pelo PRODASEN, as disposições deste ato, no que couber.
ANEXO AO ATO bO PRIMEIRO SECRÊTÁRIO
N' 9/92

MANUAL DE GESTÃO DE LICITAÇÓES
E CONTRATOS
Parte I
GESTÃO DELICITAÇÓES

Didático

- Particularidades

C) LIMITES
- Legislação
-Tipiddade
-Resumo
INTRODUÇÃO
CONCEITOS
Contrato Administrativo
Exige licitaç_ão prévia, exceio nos casos pfevistos em-lei
Licitação
·
Procedimento Administrativo

Licitação X Contrato Licitação

_

Antecedente necessário do contrato
Contrato
Conseqüente lógico da licitação

-Roteiro Legal
-Formulários Exemplific3.tivos
(Atas, Editais, etc.)
-Legislação Comparada
(Decreto-Lei n' 2.300186)
(Ato n° 31/87 da Comissão Diretora)

*

--=Diferenças
-Faculdade

Licitação
É o procedimento administrativo mediante o qual a admi-

rtistração pública seleciona a proposta mais vantajosa para
o contrato de seu interesse (cortceito atualizado)

*

IDSTÓRICO
Data

Finalidad~

8~11-1922

Aprova o regutame_nto para execuçao do códígo de
Contabilidade Pública
{Artigos 773 a 802)

Decreto-Lei no 200

25-·2-1967

Lei no 89 (Sao Paulo)

27-12-1972

DispOe sobre a organizaÇilo da Administraçao Federal,
estabelece diretrizes para a reforma administrativa, e
dá outras prov:id!ncias
(Artigos 125 a 144)
DispOe sobre obras, serviços, compras e alienaçOes da
Administraçao Centralizada e Autárquica do Estado,
e dá outras providências correlatas
(cçm 85 artigos)
Regulamenta as licitações e os contratos relativos a
obras e serviços de engenharia, e dá outras providências
(com 96 artigos)
.
.
ntspoe sobie iicitaçOes e Contratos da Administraçâo
Federal, e dá outras providencias
(C!lm 90 artigos)
.
DispOe sobre licitações e Contratos no Senado Fede-

Legislação

Decrero n° 15.783

Decreto n° 73.140
Dccreto-Leí 0° 2300
Ato

D0

31, da C'.omissao Diretora do Se-

9-11-1973
- 21-11-1986
21- 5-1987

nado Federai
Decreto-Lei n° 2.348

:U: 7-1987

Decreto-Lei no 2360

16- 9-1987

.

ral, e dá outras providências
(com 141 artigos)·
Altera Decreto-Lei 2.300186
(c6ril45 alteraÇOes)

A!teia Decreto-Lei 2300/86
-·
(com 5 alteraçoes)
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CASOS ESPECÍFICOS

29-10..1984

DispOe sobre Política Nacional de Informâtica
(com 46 artigos)

ATO N' 31187 DA COMISSÃO DIRETORA- SF
O PRODASEN e o CEGRAF reger-se..aoz nos aspectos concernen-

Artigo 138

tes às licitaç~ e aos contratos, pelos regulamentos próprios, que
sera.p adaptados, respeitadas as peculiaridades de cada órgao, às
dispbSlçOes contidas neste Ato, inclusive quanto às atribuiçoes das
respectivas Diretorias Execulivas e Conselllos de Supervisão.
Aplicam-se aos convénios, acordos, ajustes, ou protocolos celebrados pelo Senado Federal, pelo CEGRAF c pelo PRODASEN, as
disposiçoes qeste Ato, no que couber.

Artigo 139

PRINCÍPIOS
Básicos:
-Publicidade de seus atas
···--Igualdade entre os licitantes
Art. 39. Decreto-Lêi
.... 2.300/86
-Vinculação aõ' edital ou convite
ou
-Julgamento objetivo
Art. 7' do Ato n' 31187
-Probidade administrativa

Correlatos:
-Procedimento formal
-Sigilo na apresentação das propostas
-Adjudicação compulsória ao vencedor
· 1) PubOOdade de seus atos
Abrangência- AviSos- de sua abertura
- Conhecimento do edital e anexos
-Prazos e periodicidade
-Convite

B) Sigilo na apresentação das propostas
Conseqüência da igualdade entre os licitantes, pois ficaria
em posição vantajosa o licitante que viesse a conhecer a proM
posta de seu concorrente antes da apresentação da sua.
C) Adjudicação Compulsória ao Vencedor
PrincípiO que impede a ·administração de, terminado o
procedimento licitatório, atribuir o objeto a outrem que não
o legítimo vencedor.
A licitação não confere ao vencedor nenhum direito aO
contrato, apenas expectativa de direito.
Concluída a licitaçãO, não fica a administração obrigada
a cel~brar (firmar) o contrato, mas se o fizer, há de ser com
o proponente (licitante) vencedor.
A adjudicação é obrigatória, sal vo se ele desistir expressaM
mente ou não firmar no prazo estabelecido.
MODALIDADES DE LICITAÇÃO (DefiniçOcs)

I- Convite

2) lgual'};"de entre os Hcitaotes

.
Im~itivo da discriminação entre os participantes (pro, ponentes•, licitantes? concorrentes, etc.) do certame (licitação),
quer através de cláusulas que, no edital ou convite,- favoreçam
uns em d~trimento de outros, quer mediante julgamento falho
(faccios~~ que desiguale os iguais ou iguale os desiguais.
3) Vinculação do edital ou convite
Entendido como a Lei Interna da Licitação, pois se vincula tanto os seus termos para os licitantes como a administração
que o expediu.
4) Jul-eoto objetivo
Obriga os julgadores (Comissão Permanente ou Servidor)
a observarem os fatores e o critério estabelecido no edital
ou convite.
· Afasta a possibilidade de discrirriiilaÇão- na escolha do
vencedor (proposta).
5) Probidade administrativa
É um dos deveres de todo administrador; entendido como
uma advertência às autoridades que promovem ou a julgam.
.A) Procedimento formal
-· . Vinculitçá.Õ da licitação às prescrições legais que a regem
em todos. os seus atos e fases.
DecóiTeM da.lei, do regulamento, do edital, do ~nvite.
Não confundir com formalismo, que se caracteriza por
e~éncias inúteis e desnecesSárias.

II - Tomada de Preços

m - Concorr!ncia
IV - Concurso
V -LeÚão

DL o• 2.3UOitl6
(§ 3" arL ·20)
(§ '2!' art. 20)
(§ 1" arL 20)
(§ 4° arL 20)
(§ s• art. 20)

Ato .. 31187
(§ 3° art. I 5)
(§ '2!' art. IS)
(§ 1" art. 15)
(§ 4° art. 15)
(§ s• art. 15)

APLICÁVEL AO CONVITE
TOMADA DE PREÇOS E CONCORRÊNCiA
COMO IDENTIFICAR
-Valor estimado da contratação
-De que se trata? Obras? Serviços de Engenharia?
Compra? Serviços'?
-Em que limiteS (inferior e superior) se enquadra recor!rendo a tabela publicada trimestralmente.
- Adotar a modalidade identificada
-Realizar o procedimento, observado o disposto·na Legislação:
- 1. Especificação (definição detalhada do objeto)
- 2:~- E~tirriatíV';l .de d~spes~
- 3. Definição da modalidade
-4. Bloqueio orçamentário (SSAFIN)
-5. Autorização
-6. Se dispensa de licitação, emissão da nota de empenho
-,-7. ~Elaboração do ~to ~nvocatório
-8. Se edital, encaminhar a órgão jurídico
-9. Entrega do convite ou publicação do edital
-10. Abertura d~s propostas
1

• >'
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- 11. • Julgamento
-12. *Homologação
-13. Emissão da nota de empenho
-14. Se for o caso, minuta de contrato ao órgão jurídico e P Secretaria
- - --15. Execução do objeto
- * Sujeito a recUrso
'
DIFERENÇAS
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-Compra ou Alienaç_ões de Bens Imóveis
- Concessões de uso de Serviço ou de Obra PúiJiica
_-Licitações Internacionais-{* Ato não ~onterópla) ·
__ -Venda de bens imóveis, a fase-de habilitação,liniitarse-á à comprovação do recolhimento de quantia nunca inferior
a 10% da avaliação (art. 16) (art. 76·parte)
DEFINIÇÕES COMPLEMENTARES.\

~-

IV -Concurso - Modalidade de Licitação éntre quilis-

- N9 de participantes
-Habilitação
-Convocação (prazo)
-Divulgação (publicidade) (periodicidade)
-Participação da Comissão (permanente) (especial)
(subcomissão) (servidor) (ad hoc)
-Pela própria definição
FACULDADE
(DL n• 2.300/86) ou (Ato n' 31/87)
PARTICULARIDADES
(DL n• 2.300/86) ou (Ato n' 31/87)
Qualquer que seja o valor (limite) de seu objeto adotar·
se-á a modalidade de Concorrência:

quér interessados para escolha de trabalho ~écnico ou artístico
mediante a instituição de prêmios ãos vencedores.'
(art. 20, § 4•) ou (art. 15, § 4•)
(DL n' 2.300186) ou (Ato n" 31/87)
.
V- Leilão -Modalidade de Licitação entre quaisquer
mteressados para a venda de bens inservíveis para a Administração, ou de produtos lega~mente apreendidos, a quem oferecer maior lance, igual ou superior ao da avâliação.
(art. 20, § 15•) ou (art. 5, § 5•)
(DL n• 2.300186) ou (Ato n• 31/87)
Lembrete: Ler o Decreto·Lei n• 2.300 e Ato n' 31/87)
(Arts. 1"', 2 9 , 3". 4", 59 13, 14, 18 a 21.

RESUMO
MOOAt.IDADE

NUMERO DE
PARTICIPAN-

HABIL1TAÇAO

CONVOCAÇAO

PUBLICAÇli.O
DIVULGAÇAO

TES

CONVITE

TOMADA DE

PREÇOS

minimo ~e
per-tinentes
03 interes- ao r-amo ~o ob
sados
jeto licita.<lo
caóastr-ados
ou na.o
quaisquer
!nteres-

oos

CONCORR!:NCIA

c;uaisqut!!r
interes-

o o•

CONCURSO

quaisquer
.interes-

prev1amente
caCiastraCios
(1 ), observaCia a neceasária c;ualificaçao

minimo Cle
03 Clias
úteis

regulamento
próprio

lll.in.i.IIO dO
30 dias

ooo

L.EILAO

quaisquer
interes-

o os

...

remessa e
comprova-

ou Servi.®t' De
signaCio pela
AO!IIinistr-aç.!lo
o•o
corr-espon- (art. 4l,par.
lR ou)
Ciências

minimo Cle publicaçao
DOU(Ol) D.
15 dias
OfiCial Local(1}
optatiVO
(Entidades
interessa&s/jornais de
c1rculaç.1o/
AssociaçOes
oe
Classes)

fase prelimi- llinimo de
na.r(na hora)
30 dias
requi5itos mi
nimos Cle qualificaç!o

nao hã ( vis- minimo de
teria )
15 dias

COMISSA:o
PERMANENTE DE:
LICITAÇAO

;i

..

Comissa.o EspeCial/SubCOIIIiSSolo Especial/
Meml:lro • AD HOC •

publ!Caç:lo Comissa.o EspêDOU (03} D. c tal
O:f.iciAl Lo- sullcOII!sslo Ea
cal (1) /pecial
I
optativo
Meml:lro'AD HOC'
(ampla
vulo;raçlo)

··-

ampla
requlamento: ~e
d.i vulgaçaio Une conv.i.Ciaoco especiai.l

ampla
Leilo.,eiro Ofidivulgaç.1o cial ou
servicSor DeaJ.g
nado

~

' ~'
1~;

-

"'·

-
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B) EXCEPCIONALIDADES

LICITAÇÕES E CONTRATOS
MÓDULO II
A) INTRODUÇÃO

-Legislação
........ Hipóteses
-Exemplificação
- Esclarecimentos

-Princípio

-Regra
-Conveniência

PRINCÍPIOO princípio é o-da obrigatoriedade. Observadas as modalidades de Licitação, há casos em que a Administração pode
ou deve deixar de realizar Licitação.

X
- Inviabilidade

-Caso--único
l-REGRA
É licitar
Dispensabilidade
Se assim convier à administração

Nao licitar
Inexigibilidade
.
Se identificada uma impossibilidade (Inviabilidade)

2-VEDAÇÁO
Comprometimento
.Segurança Nacional

caso único

Há Pretensao
Pela administraçao
Comunica

. Presid!ncia da República Analisa
Presidente expede Decreto de Interesse
Nacional

Contrato se formaliza e se

Sigilo Otbfvel (Sem Publicaçao)

~ecuta

EXCEPCIONALIDADES
-

Dispensabilidade
ln exigibilidade
Vedaçao
Perecibilidade (G!neros Alimentfcios)

DL n° 2.300/86
Art. 22 (11 dispositivos)
Art. 23 (5 dispositivos)
Art. 23-1°
Art. 21-3°

Ato n° 31/ffT
Art. !9 (12 dispositivos)
Art. 20 (4 dispositivos)

••••
••••

DISPENSABILIDADE
Hip6tcses
Decreto-Lei no 2.300/86
I- Para Obras e Serviços de Engenharia até Cr$ (vide tabela);
n - Para outros serviços e compras até Cr$ (vide tabela) e
para alienações, nos casos previstos neste Decreto·Lei;
lll - Nos casos de guerr~, grave perturbaçao da ordem ou
calamidade pública;
N - Nos casos de emergencia, quando ·caracteri7.ada a urgência de atendimento de situaçao que possa ocasionar prejufzo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares;
V - Quando houver comprovada necessidade e conveniencia administrativa na contrataça.o direta, para Complementação de obra, serviço ou fornecimento anterior, observado
o limite previsto no artigo 55 e seu parágrafo 1";
VI - Quando nao acudirem interessados à Ucitaçao anterior, e esta nao puder ser repetida sem prejufzo para a Ad.ministraçao, mantidas neste caso as condiçOes preestabelecidas;

Ato no 31/ffT- CDSF
I - (Idêntico)
n - Para outros serviços e compras at~ Cr$ (vide tabela);
Decreto-Lei;
lll - Para alienaçOes, nos casos previstos neste Ato;
IV - (Id!ntico)

v-

(Identico)
.
... Situaçao perigosa, ou crftlca •.•
... Ocasionar prejufzos, prejudicar o regular desempenho
da atividade parlamentar ou ...
(Idêntico)
- Nao contempla a hipótese
VI - (Id!ntico)
•. anterior, que nao possa ser repetida sem prejuízo para o
Senado Federal;

····---~.~~------~----""--
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VII- Quando a operação envolver concessionário de serviço público e o objeto do contrato for pertinente ao da Con-

VII - (Idêntico)
. - Nllo contempla a hipótese

VIII-'ouando a Uriiâo tiver que intervir no domfnio econô-

XII - (Idêntico)
-· .casos em que se admitirá a contrataçáo direta dos bens
e serviços por valor nao superior ao mercado ou ao constan-te do registro de preços a que se refere o Decreto-Lei no

cessl!o:

. .

. - .

mlco para regular preços ou norinalizilr o abastecimento;

IX - Quando as propostas apresentadas consignarem preços maDJfestadamente superiores aos praticados no mercado, ?u. ~o~m !n-~mpatíveis cOm os fixados pelos órga.os estatais mcumbtdos do controle oficial de preços, casos em
que, obseryado o ~rágrafo únioo do artigo 38, será admitida a adJudtcaçáo dtreta dos bens. ou serviços, por valor nao
superior ao constante do registro de preços;.
X - .Ouando .a operaçao envolver exclusivamente pessoas
JUrldtcas de direno público interno, ou entidades paraestatais ou, ainda aquelas sujeitas ao seu controle majoritário
exceto se houver Empresas Privadas que possam fornece:
os mesmos bens ou serviços, hipótese em que todas ficarao
sujeitas a licitaçao;
XI - Para a aquisiçao de materiais, equipamentos ou gêneros padronizados ou uniformizados, por órgao oficial, quando nao for possfvel estabelecer critério objetivo para o julgamento das propostas

ParAgrafo Único
Não se aplica a exceçao prevista no final do item, deste
artigo, no caso de fornecimento de bens ou prestaçao de
serviço li própria Administraçao Federal, por órglíóS que a
integrem, ou entidades paraestatais, erladas para esse fim
específico, bem assim no caso de fornecimento de bens ou
serviços, sujeitos a preço lixo au tarifa, estipulados pelo poder
póblico.
· ·

2300/86;

Considera inexig!Vel (Inciso IV)

Considera inexigfvel (Inciso II)

-Inclui:
VIII - Para a contraçao de serviços técnicos com profissionais de notória especializaçáo;
IX - Para a contrataçao de profissional, de qualquer setor
· artfstico, diretamente ou através de empresário, desde que
consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública;
X - Para aquisiçáo ou arrendamento de imóvel destinado
ao Senado Federal;
XI - Para aqulsiçáo ou restauraçao de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada.
Par48rafo Único
A hipótese aventada no inciso VIII deste artigo s6 tem lugar quando se trate de serviço inedito ou incomum, capaz
de exigir, na seiaçao do executor de confiança um grau de
subjetividade que não se possa medir por criterlos objetivos
ou quando seja considerada a notoriedade profissional reeonheefvel aqueles que alcancem status expomencial em qualquer profissllo ou offcio, ainda que rotineiro.

COMUNICAÇÕES
Exigidas pelo
Exigidas pelo
Decreto-Lei n• 2300/86
Ato n• 31/ffl - CDSF
As situaçóes previstas nos Incisos lli a XI, necessariamenAs situaç6es previstas nos incisos IX, XI e XII, necessariate justificadas, deverão ser comunicadas, dentro de tres dias,
mente justiffieadaa, deverão ser comunicadas, dentro de cinà autoridade superior, para ratificaçao, em igual prazo, coco dias, k autoridade superior, que as ratificarA ou promoveDXl condlçáo de eficécla dos atos (artigo 24).
ra a responsabilidade de quem as ordenou. Ratificadas, promover-ee-41 a celebraçlo do contrato (artigo 22).
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DISPENSABILIDADE
Emergência
-O reconhecimento é de_ valoração s_ubje_tiv3., mas há
de estar calcado em fatos consumados óu imine.ntes, compro~
vados ou previstos, que justifiquem a sua adoção.
___ _____ _ _, ________ . _
.- _
Exemplos:
.
-Quebra de máquina ou equipamentos que paralise _ou
retarde o Serviço Público
- A queda de uma ponte essencial para o transporte
coletivo
-Rompimento do conduto de água que abastece a cida~
de
Importante:
Não confundir emergência com negligência

DISPENSABILIDADE
Complementação de Obra, Serviço ou Fornecimento
-Necessidade e conveniência administrativa
--Limite de 25% em geral e de 50% em CãSo de reforMa

de_ eqifício Otl equipame-nto

·

- Contratação com o próprio contratadO ou outrem
DISPENSABILIDADE
A chamada "LicitaÇão Deserta:~ Cvazia)
- Quando não acudirem intereSsados-Quando não acudir( em) interessado(s) habilitado(s)
....;... Quando todas as propostas forem desclassificadas
_-_ ~QuandO as pro~stas apresenta~as consignarem preços
~Ife_~tar:nente supenores aos do mercado ou incompatíveis
com os fixados pelos órgãos estatais de controle de preços

INEXIGffiiLIDADE

mpótclca
Exigida& pelo
Decreto-Lei o• 2.300186
I - Para a aquisiçli<l de materiais, equipamentos ou generos
que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comerciai exclusivo vedada a preferencia de marca;
ll - Para a contrataç!io de serviços técnicos ·enumerados
no artigo 12, de natureza singular, com profissionais ou empresas de not6ria capecializaç!io;
m - Para a contrataç!io de profissional de qualquer setor
artfstico, diretamente ou através de empresário, desde que
consagrado pela critica especializada ou pela opinlAo pliblica;
IV- Para a compra ou locaç!io de imóvel destipado ao Serviço Ptlblico, cujas necessidades de instaiaç!io ou localizaç!io
condicionem a sua escolha;
V - Para a aquisiç!io ou restauraç!io de obras de arte e objetoa históricos, de autenticidade certificada, desde que compatfvcis ou inerentes ~ finalidades do 6rgAo ou entidade.

Exigidas pelos
Ato o• 31(frl - CDSF

I - Identico
Exclui a vedaç!io de preferencia
ll - Parte como dispensabilidade (Inciso Vlll). Parte como
inexigibilidade (Inciso III)
Considera como dispensabilidade (Inciso IX)
Considera como dispensabilidade (Inciso X)
Considera como dispensabilidade (Inciso XI)
Inclui:

n_,... Para a aquisiçlo de materiais, equipamentOs ou generoo sujeitos a padronizaç!io ou uniformidade, por 6rgAo oficiai ou mediante reprcsentaçli<l de categoria profissional,
quando nAo for possfvel estabelecer crittrio objetivo para
o julgamento das propostas;
IV - Quando a operaç!io envolver exclusivamente, pessoaa
jurfdicaa de direito pliblico interno, ou entidades paraestatais, ainda, aquelas sujeitas ao seu controle majoritãrio, exceto se houver eJl11l'CSIII privadas que possam prestar ou
fornecer os mesmos bens ou serviços, bipC>tesc em que todas ficariiO SI1Jeitas 11 licitaç!io.

COMUNICAçOES
ExiJidU pelo

Dec:rctO-Lel o• 2.300186

1

As situaçOea previst8ll nos lnciloe !, n e m, necessariamente justificadas, <levertlo ser comunlcadaa,. dentro de tres di8ll,
11 autoridade superior, para ratillcaç!IO, em igual prazo, como condiçlo de e!icAcla dos Atos. (Artlso 24)

Exlpw pelo
Ato o• 31(frl - CDSF
As situaçOea previstas nos Incisos n e III, necessariamen. te justificadas, dewrtlo ser comunicadas, dentro de cinco
diu • autoridade superior que as ratificar!\ ou prolDCJYClâ
a rapeaubilidade de qllcm as ordenou. Ratificadas, promo--ee-6 a celebraçiO elo contrato. (Artigo 22)
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INEXIGIBILIDADE
Serviços TécnicOs EspedaliúldOS
-Elenco exemplificativo
-Notória especialízação
-Singularidade e confiabilidade
-GERALExigência

(Existente apenas no Ato n' 31/87-CDSF)
O responsável pelo órgão interessado na contratação,
antes de encaminhar o processo· respectivo à autoridade competente para autorizar a dispensa da LicitaçãO _óu ratificar
a sua inexigibilidade, providenciará junto a pelo menos 3 (três)
concorrentes, sempre que possível, propostas para fornecimento do material ou execução da obra ou s-erviçQ (ax:t, 21,
parágrafo único

r

. .

. . - .. .. .
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__ - Indicações_e anexos orientam os interessados no preparo (elaboração) das propostas.
-Pontos essenciais não podem ser alterados durante a
- fluência do seu prazo, salvo se reabrir esse prazo e se der
a mesma divulgação do texto anterior.
-Cláusulas iridicarão requisitos:
-Para habilitação dos licit3.ntes
-Documentos ·a apresentar
-Forma e b~se das propostas
-Critério de julgarri~nto
_
-Fatores a considerar
-=-:condiçõeS dó -futuro COntrato
-Outras
-DivulgaçãO obrigatória pela imprensa oficial e subsídiariarnente por .outros veículos.
_
_
- -Prazo míiliirio-pã.I-3. ·convocação de licitantes {conveniente au:rilfmtar piazo quando o objeto for de grande vulto).

Atribuições
Art. 21 do Ato n' 31187 ~ Nas hipóteses previstas nos
CARTA-CONVITE
arts. 19 e 20, a licitação será- diSPensada ou terá ratificada
Considerações. Gerais
a sua inexigibilid3.de:
_
__
~
_
-Dispensa publicação _
_
I - Pelo Diretor-Geral, até o nível de convite, para com_-Dispensa, em princfpio, apresentação de documentos pras e serviços;
-- _
-- _
_ _ __
'""'---Convocação através de correspondência (carta)
I I - Pelo Priffieiro-SeCrêtário, até o tiível de .. totpada de
-Mínimo 3 (três) licitantes do ramo
preços;
----- _ .
-Licitantes_
cadastrados ou não
III- Pelo Presidente, quanCo .o- valor correspondente·
-Julgamento por comissão ou· servidor designado
atingir o -nível de concorrência. · ·
__ ::- Documenta,ção, quando. exigida, separada da proposta
LICITAÇÓES E CONTRATOS
-Invalidado ,se os três licitantes não for~m do. ramo
-Invalidado não hOJ.IV~X: çomprovação do recebimenMÓDULO III
·lQ,
. ,'.'
A) EDITAL E CARTA~CO!'!VITE,
--!
-~" • · •"-Válido se_ houver propo_sta de um único licitante
-lnstnirilentos distíntos
··_ ...-~-:----""Abertura~dQs envelopes·em ato público
-Considerações gen~,is
-Tipos e modelos
. • ,-I •.
- CórilpOsiçãO
-_ . . l .--:- EQi~ como um todo ..
B) EDITAL
~ --,-Edital e.Suas I'e_ças íntegr~ntes
-Decálogo
--. -;;.
~ •. 3 .,...... Carta-CoDVIte -cómo· Uffi iodo
...
-Montagem
·... --.4_-Carta-CO:nvíte e sua~-p~Ç~s ~Dt~gi'àn~ês. , :
-Espelho
Adotado pelo Senado
-Anexos (I, II, III)
-· '--' .---.-· r· • '
..,..
· • • Tipo 2 e Tipo 4'
C) RECOMENDAÇÓES
.
'. - ,_''
Modelos .
D) VÍCIOS MAIS COMUNS
EDITAL E CARTA-CONVITE
CONTRATO
Edital -É- o ~ihStru~eóio atrá~é;s ~~ :qual 3.'.~çb.nlnis
traçã_O leva ao conhecimento público a ~bertura d~ ,Conc_orQue entre si fazem, de um lado, o Senado Federal
rência ou da Tomada de Preços,_ flxa "as.condições .de sua
e, do outro, para -crede-nciamento com vista à prestação
realização e convoca os interessados para a apreseritâ.Çáo' de
de serviços médico~hospitalares.

se

,z

)".

'.

.

sua~ t:~!~~te ~ É~o' i~Str~~~(O m~;i,i~~fe~~: ~;~~i~a-

do às .contrataçõ_es de peqUeno_ valor, con.sis~ente na ·~Qlici~ção
esctita :a pelO ll).ericis _tr~s. iift~ressados dp r_a~o,~ registrados

o~ ri~Q,

para quç a-presentem as suas propostas.
EDitAL

· ,

Considerações Gerais

-Lei Interna da Concorrência e da Tomada dé Preços
(nada se pode exigir ôú decidir além ou aquém).
- Vincula inteiraritente a- AdmiriistrãÇâo e os prOponentes às suas cláusulas.
·
··
-Matriz da Licitação e do Contrato (Normàs superiores
e anteriores do órgão licitante o cori:iplementam, apesar de
não reproduzidas no seu texto; deV"endo obrigatoriamen~ se.rem citad_as).

\_,

O Senado Federal, com sede na Praça dos Três Poderes,
em Brasília, DF, n' 00.530.279/0001-15, representado neste
ato por seu Diretor-Gel-al, Manoel Vilela de Magalhães, doravante denominado Senado ou Contratante, e . _.......... , com
sede no ........... , Brasília-DF, C.G.C. ri.? ------~~ . .--••• ~. doravante denominado Contratado, neste ato representado por
······-··-~-, CI n(> ·-~·-··--·expedida em ......... pela ...... , ClC
n(> .......... _., consoante o que consta do Processo n9 ~- __ •••• "''
e a autorização deJl~..... __ , e de 'cq-{rto_n;nidade c_om_ o disposto
no Decreto-Lei n' Z.300/86, Resohu;ão n' 86, de 1991 e Ato
da Comissão Diret(ira n' 31., de 19.&7, ambas do'Sén'ado FedeI-ai, resolvem celebrar o presente _Çontrato para ?::q:m de ~e
denciar o Contraf~.do a prestar serViÇos médiCo-h<;J~pitalares,
mediante as seguintes cláusulas e condições:
-

-------

-------

10698 Sábado 19

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Dezembro de 1992

Cláusula PrirD.eira - Do Objeto
Parágrafo Segundo -Os medicamentos empregados seO objeto do presente contrato é a prestação de serviços - rão pagos segundo os valores constantes do Brasíndice ou
médico-hospitalares pelo Contratado, aos Senhores Senado- listagem oficial de preços do Departamento de Abastecimento
e Preços- DAP.
res~ servidores do Senado e seus dependentes._
- - Parágrafo Terceífo- Estão-CompreendidOS Tio valor da
Cláusula Segunda ..;;. IJoS S<rnÇos
diária oS seguintes serviços, ·considerados de rotina intemã
hospitalar:
O Contratado se obriga a coloc3r à disposição do Senado,
a) alojamento (roupa de cama e banho, com troca diária
obedecendo ao determinado em prévia autorização a ser expeoil ç_qm maiõrJreqüêiiCia, -sempre que se fizer necessário);
dida e nos seus estritos limites, os seguintes sei"Viçõs: - - b) alimentação de boa qualidade do paciente, inclusive
I - internação, em apartamento, conSoante o espeCifidietas específiCa:S determinadas pelo médico assistente;
cado na autorização expedida, de acor9o com as_ disponibilidades;
c) serviço de enfermagem de rotina;
II - tratamento clínico ou cilúrgicó·,,segundo as necessie) transporte e remoção nas dependências do estabele-cimento, quando necessário.
dades do caso;
Parágrafo Quarto - Os pfeços ficam congelados aos níIII - exames complementares para diagnóstico e trataVeis de 30 de janeiro de 1991, conforme a Lei n9 8.178, de
mento. também segundo as necessidades do caso.
9 de março de 1991, não podendo sofrer reajustes senão
1
Cláusula Terceira - Do Procedimento
pela forma e nos casos e limites nela previstos.
É facultado ao Senado encaminhar ao'contratado pacienCláusnlli Sexta - Do Pagamento
tes para tratamento, apóS diagnóstico feito pelo corpo clínico
O pagamento das contas nosocomiais será efcituado no
de seu serviço médico, mediante autorização assinada pelo
prazo de 20 (vinte) dias após a entrada da fatura respectiva
Diretor da SSAMS.
n9_ Protocolo Geral do Senado,_ m~iante çréfljt9 em conta
Cláusula Quarta - Das Obrigações
bancária do Contràtado, ficando sempre sujeito à-prévia verificação por parte do órgão fiscalizador.
O Contratado realizará, aTravéS do seu corpo médico
Pã.rágrafo Prime"iro -As con:tas Serão ·apresentadas quincredenciado, procedimen_tos clfnicos· e ci:i:úrgicóS;bem assim
exames complementares para diagnósticOs e t:ra:tamento em zenalmente, nos dias 5 (cinco) e 20 (vinte) de cada mês, referindo-se aos serviços prestados no período, devendo conter
, ,~
regime de internação.
_
a discriminação das despesas e estar-acompanhadas dos respecParágrafo Primeiro .,..._ O Contratado se -obriga a aceitar,
tivoS comprovantes e relat6rio· fuédicb previsto· rlO párágrafo
em relação aos pacientes encaMinhados~ a assistência de médi·
terceiro da cláusula quarta. Todos os. dôcuirierttos· relativos
cos do Quadro de Pessoal do Senado Ou de livre escolha
às despesas devúão estar devidamente conferidos 'e Visados
dos interessados ou seus- responsáveis, todos com direito à
pelo- paciente ou seu responsável.
utilização dos serviços e instalações, inclus_ive Centro Cirúrgico
eObstétrico-·
·-··----,,-,,
··
Parágrafo Segundo - Caso os honorário~ mé~icos não
estejam incluídos nafatura. deverão ser rel3cionados em conta
Parágrafo Segundo -'O Contratado acatará a desiguação
à p3;Ite, com indicação dos procedirilentos realizã.dos, nome
feita pelo Senado de médico ou funcionário qualifiCado para
do profissional, CRM, CPF, conta bancária-, agência e númeacompanhar o cumprimento deste Contrato, assegurando-lhes
ro, observadas, as nqrmas legais quanto aos ericargos fiscais
Uvre acesso_ a todas as d;ependências e registres... relacionados
e tributários.
com a prestação dos serviÇQs:~justados.OAs pessoas in_dica.das
para o fim previsto rieste paiágTafo abster-se-ão de intervir
Cláusula ~liÚl~ ,..: .rià FiScatiz~ç4o
na orientação terapêutica e administrativa. do Contratado.
·. -· ·caberá à· Subsecretaria· de Assistência Médica 'e Social
Par~grafo terceiro·-- O Contratãôo obrigi~se -~ eriviar
do Senado fiscalizar, req uisitat Os_ serviçós, atestar as fati.lras
ao Senado relatório mé~ico declarando o diagnóstico final,
e promover as ações necesSárias á.o fif~l cumprimento' das cláuo tratamento realizado, a evolução hospi.talar e as condições
sulas deste Contrato.
- - - ·
de alta. Tal relatório deverá acompanhara conta, em envelope
fechado confidencial, sendo es_te encaminhado à Subsecretaria
Cláusula Oitava - Dos Recursos
de Assistência Médica e Social para ser anexado ao prontuário
' AS deSpesas· decorrentes do presente ContratO cOrrerão
··
do paciente.
à conta da dotação orÇairientári3 Classificada como· Programa
de Trabalho 13.075.0428.2004i00bl' e Natureza da Despesa
Cláus~~ Quinta- Do ·~o
3490.3900.2, tendo sid_o empenhada pela Nota de Empenho
O Senado pagará ao Contratado as diárias, serviços- e
_.de
materiais consumidos, conforme os preços constantes da Tabe- n
. . . '.
,
Clánsola Nona - Da Vigência
la de Preços anexa, devidamente aprovada pelo Excelentíssimo Senhor Primeiro Secretário (fls ..... ) e que fícã fazefldo
Este Contrato terá vigência a partir da data de sua assinaparte integrante do presente -Anexo I,. II e III, pelos valores
tura até o dia .._.. Qe .... ,~.de 199._._.. , pódendo ser prorrogado
ali expressos.
- - - ._
nas hipóteses e segundo os critérj.os eStabelecidos em l~i, ou
nos atos normat\VOS :vigentes no Sena_do.
.
Parágrafo Primeiro - Os honorári~s do corpO clínico
serão pagos segundo os çritériõ:s ptevíStô~ iiaTabela da AssoCláusula Décima - Da Responsabilidade
ciação Médica Brasileira, devidamente publicada em órgão
oficial, mediante crédito e_ro c::onta dos profissioriàiS ou diretaA contratada se responsabilizaiá"ciVil, penal e a'dri:tinistramente à Contratada, observadas, em qualquer das hipóteses~
tivamente pelos serviços que víer-a prestar,- obrigando-se a
as normas legais pertinênteS aos encargbS -fiscaiS ·e tributários.
ressarcir: qualquer dano causado ao Senado, aos usuários ou

•
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a terceiros, seja o ato de sua direta autoria, de seus empregados ou prepostos.
Cláusula Décima-Primeira -·Das PeuaHdades
e Multas
Pelo não cumprimento das obrigações, o Contratado ficará sujeito ãs seguintes penalidades, observado sempre o direito
a ampla defesa:
I - advertência;
II -multa;
_
III - declaração de inidoneidade, que será publicada
no Diário do Congresso Nacional e no Diário Oficial da União;
IV - suspensão do direito de contratar co~ _o Senado
por prazo de até 2 (dois) anos.
. .
·
Parágrafo Único -A multa convencional, de na~ureza
meramente moratória, pelo não cumprimento de qualquer
cláusula ou obrigação, ·será limitada ao máximo de 10% (dez
por cento) do montante da nota de empenho emitida. A aplicação da multa não exclui a possibilidade de o Senado cobrar
as reparações devidas em função dos danos efetivamente apurados e decorrentes çie inadimplência ou responsabilidade,
bem assim promover a rescisão contrat'!al, aplicando outras
sanções cabíveis.
Cláusula Décima-Segunda - Da Rescisão
O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição
prevista neste Contrato ou, ainda, a inobservância das prescrições legais pertinentes aos cont_ratos administrativos ac~:trre
tará, para o Senado, o direito de rescindi-lo. Poderá, runda,
o Senado, a seu exclusivo critério de oportuni?ade e conveniência, rescindir unilateralmente o contrato, Independente-mente de qualquer aviso ou notificação.
Parágrafo Primeiro~ Ficam assegurados ao Sen!ldo, no
caso de rescisão administrativa, os direito_~ previstos no art.
70 do Decreto-Lei n• 2.300186.
·
Parágrafo Segundo - Poderá também dar-se a res~ão
contratual por denúncia unilateral do Contratado, med1ante
aviso escrito, com antecedência núnima de 30 (tdnta ) dias.
Cláusula Décima· Terceira - Do Controle
Para efeito de controle do Senado, o- ContratadO se
obriga a informar à Subsecretaria de Assistência Médica e .
Social (SSAMS) quando, em razão do cumprimento do objeto
do contrato, tiver feito jus à percepção de importâncias cujo
valor acumulado corresponda a 70 % (setenta por cento) do
montante da nota de empenho regularmente emitida.
Parágrafo Único - A empresa executará as obrigações
contratuais, tendo em vista que o valor acumulado das contraprestações pecuniárias não Poderá exceder o limite previsto
na nota de empenho referida, ou outra que vier a ser emitida
na forma da legislação pertinente à espécie.
Cláusula Décima·Q~rta - Das Proibições
Em nenhuma hipótese poderá o Contratado veicular publicidade acerca da prestação dos serviços a que se refere
este Contrato, salvo se houver prévia autorização do Senado.
Cláusula Décima-Quinta - Do Foro
É competente a Justiça Federal, Seção do Distrito Fede·
ral, para processar _quaisquer ações decorrentes do presente
Contrato.
Cláusula Décima-Sexta - Das Disposições Gerais
I - Os eventuais gastos extraordinários, tais como: refri~r"!ltes, çig:~os, ~mi!is, !evistas,_lavagens de roupas pes-

soais, telefonemas interurbanos etc., deverão ser cobrados
pelo Contratado diretamente dos pacientes ou de seu responsável, sem interveniência do Senado;
II - os valores eventualmente glosados p_elo Senado,
serão comunicados ao Contratado, por ocasião do pagamento
da fatura, e este ter~ um prazo de 20 (~inte) dias_ para ~e~'!rs~o-~
ao Diretor-Geral. Fmdo o prazo, constderarwse-ao defimtiv
as glosas indicadas;
_
III - ftca estabelecido que os pacientes encaminhados
pelo Senado, para tratamento, deverão respeitar o Regulamento Interno do Cotratado e de seus serviços auxiliares,
ou outras normas que venham a ser editadas, desde que não
colidam com o estipulado nas cláusulas deste Contrato.
E por se acharem contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas, que também o subscrevem.
Brasüia,
de
de 1991.
SENADO FEDERAL
Manoel Vilela de Magalhães

............ ··························-~·-··· .... ·········--.'~--~-·: .. ~--~·-········Testemunhas:
SENADO FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N• 18/92
(Processo n• 21189/91-9)
Contratação de e~presa especializada para execu..
-çio d_e obra de impermeabilização na cobertura do Edillcio Principal do Senado Federal.
. ..• A Comissão Permanente de Licitação do Senado Federal
toma público, para conhecimento dos interessados, que, na
Sala de Reuniões localizada no 9• andar do Edifício Anexo
I do Senado Federal, será realizada, às 9h30miri. do dia 13
de ag'osto de 1992, ou do primeiro dia útil subseq~:nte, n~
hipótese de não haver expediente naquela data,_ r_eun~ao destinada ao recebimento de documentação de habilitaçao e propostas relativas à Tomada de Preço~ a~ima indicada, be~
assim para abertura· dos envelopes, objetivando a contrataçao
de empresa especializada para execução de obra de impermeabilização na cobertura do EdifíciO Principal do Senad? ~ede
ral, conforme Anexo único deste Edital, sendo a hc1tação
regida pelo Ato da Comissão Diretora do sc:nado Federal
n' 31 de 21 de maio de 1987, e Decreto-Lei n• 2.300, de
21 de'novembro de 1986, e observando-se as seguintes condições:
Capítulo I - das licitantes
1.1 -Somente poderão apresentar prop-osta as elfipr~s
legalmente estabelecidas, especializadas no ramo e que satisfaçam as condições deste edital.
1.2-Não poderão participar da licitação:
a) consórcios de empresas, qUalquer que seja sua for~a
de constituição;
b) empresas que, por qualquer motivo, ~st~jam ~e7Ia
radas inidôneas ou punidas com suspensão do dtretto de licttar
pelo _Senado. Federal e órJl.ãos s.!!P"rvi~onad~, ou J?Qr _gual·
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quer outro órgão da AdministraÇão-Pública, Dire!a ou Indi-

reta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal.
1.3- No dia, hora e local fixados no preâmbulo deste
edital, cada licitante deverá apresentar à ComissãO Permanente de Licitação, simultaneamente, sua -documentação e
proposta, em envelopes separados, fechados e rubricados no
fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da firma ou razão:- Social da licitante,
os seguintes dizeres:
Envelope 1 - Documentação
Senado Federal
Tomada de Preços n' 18/92
Envelope 2 - Proposta
Senado Federal
Tomada de Preços n• 18/92
Capítulo II - da habilitação

Dezembro de 1992

2.3 - Os recursos referentes à documentação deverão
ser feitos no momento da abertura dos enve~opes, pelos representantes das licitantes, devendo ser regiStrados em Ata.
Capítulo III - da proposlJ!
3.1 -A proposta deverá:
3.1.1- Estar devidamente datilografada, em duas vias,
sem emendas, rasuras ou entrelinhas que dificUltem o seu
perfeito entendimento, datada e assinada na última folha,
e rubricada nas demais;
- -3~i.2- _ conter o nome, endereço e telefone da licitante,
assim_ como seu CGC no Ministério da Economia, Fazenda
e Planejamento e fazer menção ao número da tomada de
preços, ao dia e hora da abertura;
3.1.3 -indicar o prazo de validade, não iitferiqr a 30
(trinta) dias, contados da data de sua abertura;
3.1.4- declarar expressamente que a liCitante aCeita e
se submete a todas as condições estabelecidas neste Edital
e em seu Anexo único;
___ 3.1.5- declarar que o preço proposto compreende todas
as despesas com materiais, mão-de-obra, encargos sociais,
seguros e demais encargos necessários à perfeita execução
de todos os serviços;
3.1.6-conter-o prãZo de realização da obra: máximo
de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do recebimento
da ordem de execução dos serviços, expedida pela Subsecre.taria de Engenharia;
3.L7 -estar acompanhada de:
a) cronogramã físico-fiilanceirO. O Senado Federal faiá
as modificações que julgãr necesSárias, antes da aprovação
liriãl do cronograma.
b) Planilha detalhada de composição de custos, elaborada de acordo com as especificaçõeS constantes no Anexo
único deste edital, com preços unitários e totais de materiais
e mão-de-obra, inclusive encargos sociais e BDI (Bonificação
e Despesas Indiretas.)
3:2 ~O preço global da proposta, em moeda corrente
do País, deverá ser expresso também por extenso.
3.3- Na hipótese de incoeréncia entre o -preço unitário
e o total do item, prevalecerá o primeiro, ocorrendo díscordância entre os valores em algarismos e _por extenso do item,
prevalecerão estes últimos.
3_.4- Os preços unitários e global propostos serão de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo
o direito de pleitear qualquer alteração em seus valores.
3-.5- Não serão considerados, para efeito de julgamento,
as vantagens ou descontos oferecidos em relação a ofertas
de outras licitantes.
3.6- A proposta apresentada, em nenhuma hipótese poderá ser alterada quanto a seu mérito, seja com relação ao
preço, condições, pagamento ou prazo, s_eja com relação a
qualquer outra estipulação dos seus termos originais, ressalvadas, a critério da Comissão Permanente de Licitação, aPenas
as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem repercussão no conteúdo dos tópicos referidos.
Capitulo IV - Do recebimento e
abertura da doeumeotaçiio e d115 propostas

2.1- O envelOPe n~ 1, relativo à documentação, deverá
conter:
2.1.1- Certificado de Registro no Cadastro de Fornecedores do Senado Federal, ou CRC emitido por órgão da Administração Federal.
2.1.1.1 -As empresas ainda não inscritas no Cadastro
de Fornecedores do Senado Federal, ou que não estejam com
a sua inscrição atualizada, poderão tomar providências para
este fim, dirigindo-se ao s~ andar do Edifício Anexo I do
Senado Federal, fone (061) 311-3386.
2.1.2- Comprovante de Registro ou Inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA, em relação à licitante e aos seus responsáveis técil1cos.
2.1.3- Comprovação de aptidão para desempenho de
atividade mediante a apresentação de Certidão (ões) de acervo
técnico dos profissionais cóntcità.dos pela empresa, até a data
da publicação do Edital, expedida (s) pelo. CREA, pela (s)
qual (is) a empresa, pór seUs responsáveis técnicOs, tenha
executado satisfatoriamente, obra (s) de engenharia compatível (is) cOm o objeto desta licitação.
---2.1.4--Declaração de que a licitante conhece o local
das obras, e que está perfeitamente inteirada dos serviços
a serem executados e com conhecimento neceSsário e ·suficiente para a elaboração da proposta, para essa finalidade,
contactar o órgão a que se refere o item 18.2.
2. LS- Procuração pública ou- particillar. passada pela
licitante, assímida por quem de direito, outorgando ao seu
representante poderes para respon~er por ela e para tomar
as decisões que julgar necessárias, durante o procedimento
da habilitação e abertura das propostas. É necessário o reconhecimento ·de firma no caso-de procuração particular.
2.1.5.1- A falta do documento previsto no subitem 2.1.5
não inabilita a licitante, ficilndo, porém, impedido o representante não credenciado de qualquer interferência no processo
licit:ltório.
2.2_.,..,.... Os documentos apresentados para habilitação devem referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado.
2.2.1- Todos os documentos referidos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada ou publicação em órgão de imprensa ofiCial, desde
que perfeitamente legíveis.
2.2.2- Os documentos que não contivere-m prazo de
4.1 - O recebimento dos envelopes números 1 e 2 pela '
validade não poderão ter suas datas de expedição anteriores Comissão Permanente de Licitação, bem como o início da
a 180 (cento e oitenta:) dias da data de abertura da presente respectiva abertura, realizar-se-ão no dia, hora e local fixados
licitação, exteto·aqueles previstos no subitem Z.1.3.
·no preâmbulo, em reunião pública, presentes os membros
#
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ea Comissão Permanente dé Licitação e os representantes primeiras vias das propostas pelos membros da Comissão Perdas licitantes que comparecerem, desenvolvendo-se os traba- manente de Licitação _e pelos tepresentantes das licit:antes
presentes.
lhos de licitação de acordo com as fases estabelecidas neste
4. 3.3 - Às licitantes será permitido o uso da palavra para
item.
4.2- A primeira reunião, a realizar-se no dia, hora e que se pronunciem sobre o exame das propostâs e possam
manifestar a vontade de impugnar ou recorrer, o que será
local indicados no preâmbulo, terá por objeto:
consignado em Ata.
a) o recebimento dos envelopes n~' 1 (documentação) e
n"' 2 (Propostas), após a necessária identific3.ção dos represenCopllaln V - Do julgamento
tantes das licitantes presentes;
- -b) a abertura dos envelopes n'? 1, apresentados pelas licitantes, submetendo a documentação ao exame dos represen5.1- Após a decisão sobre os recursos impetrados, será
tantes presentes;
feito o julgamento das propostas.
c) a designação da data e horário da realização da s~gun
5.2- Para julgamento desta tomada de preços, a Comisda reunião, destinada à proclamação do julgamento da habili- são Permanente de Licitação levará em consideração o critério
tação, caso não haja possibilidade de apreciação imediata, de menor preço global.
lavrando-se Ata dos procedimentos adotados e reclamações
5.3- Não serão consideradas as propostas que estejam
porventura feitas.
-em desacordO com as normas vigentes, bem como as que
4.2.1- Recebidos os envelopes números 1 e 2, o Presi- contrariem as disposições do presente Edital e seu Anexo
dente da Comissão Permanente de Licitação dará início à único.
·
reunião, após o que nenhum envelope será aceito. Tampouco
5.4- Durante o julgamento,_ se -necessário, o Senado
serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relati- Federal reserva-se o direito de inspecionar as iriSt3lações e
vos à documentação ou proposta apresentada, ressalvado _o . equipamentos das empresas licitantes, bem como os serviços
disposto no item 3;6. · ·
·
. em execução ou executados.
4.2.2-- O Presidente da Comissão Permanente de Licita5.5 -No caso de absoluta igualdade de propostas, a Coção solicitará aos represeôtantes-das licitántés-presentes qué
missão Permanente de Licitação solicitará das concorrentes.
rubriquem todas as folhas de cada um dos documentos cons- propostas de desempate e, persistindo o enlpate, a decisão
tantes nos envelopes n~" 1 (documentação.)
será tomada mediante sorteio.
4.2.3- Na reunião de recebimento da documentação e
5.6- A Comissão Permanente de Licitação, apôs exame
das propostas é imprescindível o comparecimento do represen- e apreciação, julgará a licitação, preparará Quadro Classifitante da licitante, nos termos do presente edital, sob pena catório das propostas e elaborará· Ata, da qual constará a
de perda do direito de apresentar qualquer impugnação rela- indicação da licitante vencedora.
tiva à reunião.
5~ 7-- As empresas concoi:Tentes· poderão apresentar re4.2.4- Os envelopes n' 2 !proposta), após, recebidos, curso no prazo de 5 (cinco) dias úteis da data de afixação
serão rubricados em seu fecho pelo Presidente da Comissão da Ata e do Quadro Classificatório elaborados pela Comissão
Permanente de Licitação e pelos representantes das licitantes, Permanente de Licitação, no Quadro de Avisos no 99 andar
permanecendo fechados sob guarda e responsabilidade do pri· do Edifício Anexo I do Senado Federal, no horário normal
meiro.
de expediente.
4.2.5 - O Presidente da Comissão Permanente de LicitaCapitulo VI - Das obrigações e penalidades
ção esclarecerá aos presentes que qualquer impupação deverá ser formalizada naquele momento, concluindo-se· então a
6.1- A licitante vencedora será convocada para assinar
Ata dos trabalhos, da qual constarão, obrigatoriainente, as
contrato ou retirar o documento equivalente, após homolo-.
intervenções das concorrentes, porventura feitas.
4.3- Não havendo possibilidade de apreciação imediata, gação da licitação, e terá o prazo de 5 (cinco) dias, contados
realizar-se-á segunda reunião no dia, horário -e local desig- da ·data de sua convocação, para fázê-lo, ficando sujeita à
nados na forma da letra c do item 4.2, com a presença dos multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total empenhado,
representantes das licitantes e dos membros da Comissão Per- caso se recuse a tanto.
manente de Licitação, tendo por objetivo dar a conhecer às
6.1.1 -Caso a licitante vencedora se recuse a :assinar
licitantes o resultado do julgamento da habilitaçáo, anuncian· o contrato, ou não aceite oü não retire ó m·strunientó et}úiVâ.-·
do as empresas julgadas habilitadas e devolvendo às inabili· lente, no prazo e condições estabelecidas, o Senado Federal,
tadas os envelopes n' 2 (propostas) devidamente fechados.
independentemente de qualquer aviso ou notificação, poderá
4.3.1- Havendo manifestação da vontade ·de recorrer convocar as licitantes remanescent~, na ordem de classifida decisão da Comissão Permanente de Licitação, à(s) licitan· cação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições
te(s) é outorgado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresen- l'fOpostas pelo primeiro c;tassificado, inclusive quanto aos pre.
tar(em), por escrito, razões fundamentadas, dirigidas ao Se- ços.
nhor Primeiro Secretário do Senado Federal, por intermédio
6.2- As adjudicatórias subseqUentes, na hipótese de
da Comissão Permanente de Licitação.
aceitarem as condições previstas no subitem 6.1.1, in fine,
4.3.1.1- julgado(s) o(s) recurso(s) referente(s) à habilie se recusarem a assinar o contrato, ficarão igualmente sujeitas
tação, a Comissão comunicará o resultado à(s) licitante(s), à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do empedesignando nova data para abertura dos envelopes n• 2 (pro- nho.
6.3 ·-A licitante vencedora ficará sujeita à multa de 0,3%
postas.)
· 4.3.2- Havendo renúncia expressa das licitantes de im-: (três décimos por cen!Õ), por dia em que persistir a irregula"petrar recurso, proceder-se-á à abertura dos envelopes n~ 2 ,ridade, sobre o valor do contrato quando, sem justa causa,
(proposta) das licitantes habilitadas, fazendo-se rubricar as deixar de cumprir quaisquer das o.l>i'igaçóes desctitas no pre:
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?.1.3 :-pela obra e fi~l execução dos serviços a seu cargo,
sente Edital e seu Anexo üníco, até o limite de 30 (trinta)
dias. Findo esse prazo aplicar-se-á a multa de 20% (vinte _ proVIdenCiando, às própnas custas, todas as modificações e
adequações que para tanto se façam necessárias.
por cento), também sobre o valor do contrato, sem prejuízo
das demais sanções previstas nesta licitação e na legislação
Capitulo Vill - dos aditamentos
pertinente, inclusive o cancelamento da nota de empenho.
6.4 -Aplicada a multa por atraso, definida no item 6.3,
8.1 - A critério do Senado Federal, a contratada assinará
será ela recolhida por ocasião do pagamento da(s) fatura(s)
termo contratual, de acordo com o estabelecido no art. 88
relativa(s) aos fornecimentos entregues em atraso. Quanto
do Ato n(> 31/87, da Comissão Diretora do Senado Federal
à multa prevista nos itens 6.1 e 6.2, seÍ'áà licítante nOtificada
'
bem como no art. 52 do Decreto-Lei n~' 2.300/86.
para recolher ao Senado Federal, no prazo de 15 (quinze)
8.2- Independentemente de sua transcrição, farão parte
dias corridos, as importâncias das penalidades impostas.
do contrato todas as condições estabelecidas no presente Edi6.5 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanção ou
tal, no seu anexo único e, no que couber, na proposta da
penalidade, assegurar-se-á o_direito a ampla defesa.
6.6- As multas pr~vistas neste Edital têm caráter mera- licitante vencedora.
8.3- _O contrato a ser firmado em decorrênci3. desta
mente moratório, ilão impedindo o Senado Federal de demanlicitação vigorará pelo períc;>do de execução da Obra.
dar ressarcimento por perdas e danos comprovados.
. 8.4- Pelo não cumprimento total ou parcial das obriga·
6. 7 -As obras serão executadas por profissionais devidaçoes, a contratada, garantida prévia defesa, ficará sujeita às
mente habilitados, no sistema de empreitada por preço global,
seguintes penalidades: _
nos termos constantes deste edital e seu Anexo único. Além
8.4.1 -advertência;
da supervisão habitual dos trabalhos, é obrigatória a presença
8.~.2- multas, segundo o disposto no contrato que vier
do Engenheiro ou outro profissional da área, sempre que
a ser fumado ou-neste Edital de licitação;
houver solicitação nesse sentido por parte da Subsecretaria
_ _ 8.4.3- suspensão temporária de participação em licitade Engenharia do Senado Federal.
ção e impedimento de contratar com o Senado Federal, por
6.8 - A licitante vencedora deverá apresentar relação
do pessoal técnico e de apoio administrativo que- operará nas prazo não superior a 2 (dois) anos;
8.4.4- declaração de inidoneidade, que será publicada
dependências onde serão realizadas as obras, para aprovação
no
Diário
do Congresso Nacional e no Diário Oficial da União·
pela Subsecretaria de Engenharia. Tal relação somente poderá
8.5 - A licitante vencedora responderá, ainda, petas per:
ser alterada com a aquiescência do mencionado órgão.
6.9 --A licitante vencedora se obriga a substituir qual- das e danos, obrigando~se ao correspondente ressarcimento.
quer empregado seu~ alocado para prestação dos serviçosobjeCapitulo IX - da rescisão
to deste Edital e seu Anexo único, quando solicitado pela
-:-O
não
cumprimento de qualquer condição prevista
9.1
fiscalização da Casa.
.
· --. ·
·
neste Edital e _seu Anexo único, ou, ainda, a inobservância
6.10- A aceitação do material empregado somente será
das prescrições legais pertinentes aos contratos administra~
efetivada após ter sido ele examinado e julgado em condições,
tivos, acarretará para o Senado Federal o direito de rescindi~lo.
sujeitando-se a licitante, em caso_ contrário, às penalidades
Fica, ainda, estabelecido que este poderá rescindir o contrato
-previstas no Código de Defesa do Consumidor, instituídp pela
independentemente de qualquer aviso extrajudicial ou inter~
Lei n' 8.078, de 11-9-90.
pelação judicial, respeitado o direito de defesa, na ocorrência
6.11- Compete à licitante vencedora:
de qualquer das hipóteses previstas no art. 68, incisos I á
a) a execução das obras licitadas; ·
XIII do Decreto-Lei n' 2.300/86 ou no arti,go 121, incisos
b) o fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra,
ferramentas e equipamentos necessários à completa e perfeita - I a XIII, do ato n' 31/87, da Comissão Diretora do Senado
execução do objeto desta licitação;
- Federal.
9.2- Ficam asseguTados -ao-Senado Federal, no caso de
c) a execução de todos os ensaios, verificações e-provas
de materiais fornecidos ou de serviços executados, que forem· rescisão administrativa, os direitos previstos no artigo 70 do
Decreto·Lei n' 2.300/86.
~~
.
necessários, a critério_ da fiscalização;
3 -A rescisão do contrato que vier a ser firmado pode~
d) a remoção de todos os entulhos;
rá, amda, ser:
e) a entrega de todo o material retirado à Subsecretaria
.
9.3.1- amigável, por acordo entre as partes, reunido
de Engenharia do Senado Federal;
a termo no processo respectivO, desde que haja conveniência
. .f) a manutenção de um livro diário de obra com anotações
para o contratante;
diárias do andamento dos serviços.
-_
9.3.2- judicial, nos termos da legislação pertinente.
Capítulo VII - da respomabiUdade
Capitulo X - dos aditamentos

?·

7.1- A licitante vencedora .se obriga a executar fiel~
mente o contrato, observando as disposições deste edital e
em seu anexo único, ser responsabilizado ainda:
7.1.1-por quaisquer danos pessoais ou materiais queocorram durante a execução da obra;
7~1.2- pelo pagamento de seguros, inclusive de riscos
de engenharia, inipostos, encargos sociais e quaisquer despe..
sas referentes à obra, inclusive ycenças em repartições, registres, publicações e autenticação do contrato e dos documentos
..a. ele relativos, se necessárioj

10.1- A licitante vendedora se obriga a aceitar, nas mes..
mas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de

serviços, objeto do presente instrumento, que se façam necessários, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 100, .do
ato n• 31/87, da Comissão Diretora do Senado Federal.
Capítulo XI - da dotação

11.1- A despesa relativa ao objeto desta licitação correrá à conta da dotação. orçamentária própria do Senado Fede- ·
ral referente ao exercício de 1992.
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Capítulo XIV - do reajuste

Capítulo XII - das garantias

12.1- O SCrüidO-FederafieServa~se o direito de exigir
da contratada prestaç-ão de garantia, correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor dO contrato, nos termos do artigo
91, §§ 1 e 2, do Ato da Comissão Diretora n• 31/87, segundo
uma das modalidades abaixo, a critério da contratada:
12.1.1 - caução em dinheiro, em títulos da dívida pública
da União- ou fidejussória;
12.1.2- fiança bancária;.

Il)

-

·-

12.1.3-seguro-gararitia:.
__ _
__ _ ___ ---~-12.2-:- A critério dõ Senado Federal, a garantia citada
no subitem 12.1 poderá- ser reã.justada sempre que ocOrier
substancial modificação D.o Valor do contrato, mantendo-se
o mesmo percentual.
12.3- A garantia prestada pela licitante vencedora será
liberada ou restituída, após a execução do contrato.
Capítulo XIII - do pagamento
13.1- O pãgaminto -dos _serviçOS- será feito- de confor~
midade com o cro-nograma _ffsiCO~fiOanceiro, aprOVado pelo
Senado Federal, mediante -apresentação de fatoras, com a
atestação de execução a contento.
13.2- Os pagam.entos serão efetuados por meio de depósito em conta corÍ'ente da contratada, mediante apresentação
da Fatura e Nota Fiscal correspondentes, em 3 (três) Vias,
bem como_ de uma via da respectiva nota de empenho. A
agência bancária e o número· da conta~corrente deverão ser
indicados para fins de emissão de nota de empenho.
13.3- Configurada a omissão ou respon~abilidade da
contratada, por danos ao Senado Federal ou a terceiros, inclusiVe nas hipóteses eosejadoras de multa, o Senado Federal,
após comunicação oficial à contratada para apresentação de
defesa, efetuará a glosa nas fatui"as 3.prêseiltadas; D.o- valor
correspondente à recuperação dos danos causados, quando
não for efetuada diretamente a compensação.- -- --13.4- Se Os danos causados forem maiOres que a própii.a
fatora, ou p percentual a ser glosado m3ioi do que o valor
'a ser recebido, a COntratada pagará á diferençã ao Senado
Federal de uma só Vei ou, a critériO deste, media~~gl~~~
sucessivas nas fatoras ou pagamentOs subseqüé:i:ifes, 3lt!-o final
ressarcimento. ·

14.1- Os preços penrianecerão aos· nívéiS ela pi-oposta.

o reajustamento de preços somente sefâ permitido na forriia,

limites-e casos--previstos -na Lei n9 8.178/91 e ria Portaria n9
·429/91, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Nessa hipótese, tomar-se-á por base o INPC- faixa de renda
restrita, Conforme determinação expressa do Ato n9 5/89, do
Primeiro Secretário do Senado Fedei-ai.
Capítulo XV - da execução

se

15.1- A licitante vencedora
compromete a cUmprir
o objeto descrito no preâmbulo, tudo em material e acaba~
mento de primeira qualidade.
Capítulo XVI - da f"ISeulização
16._1- A Subsecret~a de Engenharia terá poderes para
-verificar a execUção dos serviços, com amplo acesso aos locais,
podendo exercer a fiScalização para:
16.1.1 -sustar a execUção de qualquer trabalho que este_ja sendo feito em desacordo com o especificado, sempre que
essa medida se tome necessária;
16.1.2 - solicitar amostras de materiais destinados à execução dos serviços, rejeitando a sua utilização quando julgada
inadequada;
16.1.3- exigir a retirada de qualquer empregado ou preposto da contratada que, a seu critério venha a prejudicar
· o.bmn andamento dos serviços.
16.2- As comunicações e entendimentos da fiscalização
· com a contratada serão feitos mediante termo em livro Diário
de Obra, com as folhas rubricadas pelas partes.
16.3- Ao Senado Federal não caberá qualquer ónus pela
rejeição de materiais considerados inadequados pela fiscalização.
·
Capítulo XVII - dos recursos
17.1- Os recursos cabíveis contra quaisquer atos da Administração decorrentes desta licitação reger~se~ão pelos arti~
gos 128 do Ato n' 31/87, da Comissão Diretora do Senado
Federal, e 75 do Decreto-Lei n• 2.300/86.
Capífulo XVIII - das disposições finais

13.5- Para efeito de controle do Senado Federal, a contratada se obriga a informar à Subsecretaria de Engenharia
quando, em razão do cumprimento do objeto do contrato,
tiver feito jus à perCepção de importância Cujo valor :iCumu18.1 - Esta licitação será anulada ~ ocorrer ilegalidade
lado corresponda a 70% (setenta por cento)_ do m_ontante
no seu processamento ou julgamento e poderá ser revogada,
da nota de empenho emitida.
a jUízo da Administração, quando for considerada inoportuna
13.6 -_A cOntratada executará as obrigações contratuais
ou inconveniente ao interesse público, seffi'que caiba às licitârl~
tendo 'em vis!a o valor acumulado das contraprestações pecutes qualquer direitO a reclamação_ ou indenização, no caso
niárias, que nãO pOderá exceder ao limite previsto na nota
de anulação.
de empenho inicial, ou outra que vier a s~r emítída, na forma
18.2- Esclarecimentos adicionais quanto às especificada legislação pertinente.
·
ções -e/Ou projetes_ poderão; Ser obtidos na Subsecretaria de
13.7- O pagamento de qualquer parcela poderá ser conEngenharia, localizada no Bloco da Unidade de Apoio I (fundicionado, a critério do Senado Federal, à comprovação do . dos do Cegraf) do Senado Federal, no horário normal de
pagamento dos salários devidos aos empregados da cqntratada
expediente, ou pelos telefones 311-3481 e 311-3965, inclusive
e encargos sociais correspOndentes.
__,__
para marcação do horário da vistoria previsfa no subitem 2.1.4.
13.8- O pagamento da primeira fatura é condicionado
18.3 ~Cópias dos projetes elaborados pelo Senado Feà prévia comprovação do registro da obra no CREA, <I!' sua
deral poderão ser adquiridas na LEMAC S/A - Indústria
inscrição no INSS e do pagamento do prêmio da apólk:e de
Heliográfica, no SCS Q 5, Bloco "C", loja 64- Ed. Meira,
seguro de risco de engenharia.
---- · . fo_!!e (061) 321-2444 ..-
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18.4 -Em nenhuma hipótese, poderá a licitante vencedora veicular publicidade acerca dos fornecimentos a que se
refere o edital, salvo com expressa autorização do Senado
Federal.
18~5- Decairá-do direíto de impugnar Õs tCtino~ deste
Edital de licitação aquele que, tendo-os aceito sem objeção,
venha, após o julgai:neitto' desfavorável, apontar falhas ou
.
·
irregularidades.
_
18.6 ____:._Os casos OmissOS, beni assim as dlividas suscitadas, serão r~olvidos pela Comi~são Permanente dé LiCitação,
no 99 andar do Edifício Anexo I <!_o Sen~do Federal, ou pelo
telefone (061) 311-3833. ·
Brasília-DF, 27 de julho de 1992 .. - César Augusto Guimarães, Presidente da Comissâo Permanente de Licitação~
SENADO FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ANEXO ÚNICO -TOMADA DE PREÇOS N• 18/92
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de contato, o seu recebimento na obra não deverá apresentar
defeitos externos visíveis, tais-_cOino: furos, rasgos, -etc.
1.8- Subseqüentemente, dever-se-á proceder às _emendas de borda das mantas. em especial ao longo do perímetro
do módulo, sobre as novas vigas, com tiras do mesmo material
em estado cru e traspasse mínimo de 10cm, fixadas com ade- _
siVõ autovulcanizante.
)
1.8.1 ~As faixas de superposíção deverão estar limpa$
e is.entas do material constituitivo da camada berço ou outros
materiais estranhos à fita de caldeaçãO e ao 'adesiVO.
1. 9- Executadas as emendas, aplicar sobre a iin(lennea~
. ~ilização, após verificados e coiTigidós posSfveis ferimentOs
_mecânicos, camalia de amortecimen_to, constituída de arga-inassa plástica de emulsão asfáltica e areia, na espessura de
o

lOmnf.

- 1.10- Executar proteção termo~mecâriíca Coffi espuma
poliure~no ligido, densidade 4pkWm3 , resis~,ncia a compressão igual ou superior a 2kg/cm2 , com espessura-média
de 9cm.
ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DOS SERVIÇOS DE IM_1.11- Recompor o piso de mármore, com placas novas
PERMEABILIZAÇÃO, COMTENÇOL BUTIUCO,
e idênticas as ·originais em tamanho, espessura e formato,
PROTEÇÃO ,IERMICA, PROTÉÇÃO MECÃNlêA E . nãO se: admitindo, em hipótese alguma, placas de tamanho,
REVESTIMENTO DE MÁRMORE, COM FORNECItextura e cor diferentes das que se vêem nos módulos adjaMENTO DE MATERIAL, DOS MÓDULO.S W 3, 4,
centes.
5, 7E 8 DA COBERTURA DO EDIFÍCIO PRINCIPAL
=· -1.11.1 - O nível do piso acabado deverá ser rigorosaDO.SENADO FEDERAL. .
- .. .. . ..
..
mente o mesmo_ que o existente antes da contratação desse
serviço_ e perfeitamente conjulgado com o plano horizontal,
1 - Serviços Gerais
ou _inclinado, dos demais módulos e/ou superfícies originais
1.1 -Demolir, sem reaproveitamento de material, -inclu- e superficiais da cobertura do edifício~
sive a borda da laje, todo o piso_exisJ~n!e~ ____ ·-·
1.11.2 ,_As juntas entre-placas, 2mm de largura (utilizin
1.2- Retirar, sem reaproveitamento, toda a_ impe_rme3- gabaritO), deverão _es~t perfeitamente alinhadas- e coincidenbilizaçáo velha e danificada, até atingir a superfície d~ laje tes com juD.tas verticais da borda da laje.
1.12 --As licitantes deverão prever em S!J.3S apropriaçõ·es
de concreto armado, limpar tod~ a superfície, bem como os
cantos e juntas, objeto dá i:tova imperme3.bilização.
de custos o forneciMento de materiais, equipamentos, ferramentas,- dispositivos de segurança pessoal e individual para
1.3- Picotar toda a surerfície, em especial ao Iorigo do
perímetro do módulo (vide projeto) preparando o !e\to· de seus operários, além da instalação de canteiros de obras e
apoio à concretagem das vigas a serem executadas, confonne
a:ndaime tubular com torre e elevador, a fim de garantir um
acesso fácil, seguro e adequado às bordas da laje, quando
projeto. Em toda a projeçáo dessas Vigas deverá ser aplicada
S!KAD UR 31A, a fiin de melhorar as condições de aderência
q!l_execução dos serviços, bem como a limpeza da área trabaentre a viga e a laje.
·
lha-qa ·e o transporte diário de pessoal, materiais e entulhos. ·
1.13 - Recompor as· pedras de niárm.ore da fachada dOs
lA-ExeCUtar formas, nos moldeS -d_o projeto, e :a coD.cretagem das vigas (vide detalhes e djtdqs pertinentes _a- ~nn:a _trechos_ a serem impermeabilizados.
ção das ferragens no projeto), observando,_ quanto à resístên- _:
_1.14-:- Tod~s as _calhas terão_ seus revestimentos. estrutucia do concreto, um FCK maior ou igual a l50-kiA::in2 •
rados com tela. galvanizada.
1.5-Após 3. -c-ul-3 e desforma,_ proceder a uma perfeifa
· 1.15- Os tubos de captação de águas pluviais~ dos treregularização de toda a superffcie, com -argama'ssa de ci:nlentõ
chOs em questão, deverão ser revisados para desobstruí-los
e areia traço 1.3 e acabamento desempenado, no mf!J;imo
oom-reposíÇão dos materiais -que forem necessários ao perfeito
de 2 cm (dois centímetros) de espessura.
funciôhamento.
.
1.5.1- A granulometria da areia deverá estar entre O
1,_.16-Aplicãm-se, no que couber, as disposições das
(zero) e 2mm; ·
·
.
. . . . . NB279.~ ~R 92~9/86, da ABNF,
1.5.2 -Essa riova--superfície, a ser iin'perme~bilizada, dei - Considerações Gerais
verá estar limpa, seca e todos os Càntos e areStas deverão
ser arredondadas.
2.1 -Do praZo de início e -de conclusão dos serviços:
2:1.1 ..:_ A prestaçãO dos serviços· deverá ser 'iniciada, no
1.6 -Preparar camada de berço _sObre essa s-uperlrde,
máximo, 5 (cinco) dias após o recebimento da ordem de serconforme indicação em projeto e orie:iita:Çãti normativa, ConsViço.
tituída de emulsão asfáltica e borracha MOída, na espessura
2.1.2- O prazo máxim9 para conclusão e entrega dos
mínima de 2m.m,- cuja finalidade é principalmente apoiar a
· manta de polímero.
serviços será de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar
do recebimento da ordem de execução dos serviços, expedida
1.7- Fornecer e aplicar, sobre a cam·ada berço, referida
pela Subsecretaria de" Engenharia.
no item anterior, a imperm-eabilização propriamente dita, ou
2.2 -_-no Cr'õnograina físico-firi-ánCeiro:--seja, mantas de polímero, calandradas ou~extrudadas, de polii·2.2.1--A licitante deverá apresentar o cronograma físinobutileno- 1.- sopreno (Buty) de l,Smm de espessura.
ço-financeiro, com ctiscriminaçãé> eram.- das etaPas e indicação
Essa manta será fixada a<? sub.estrato horizontal com adesivo

d'e
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precisa dos preços, não podendo o valor financeiro-correspon-dente à última -etapa ser inferior a 10% (dez por cento) do
·preço global dos serviços.
2.3- Da planilha de preços:
2.3.1 _:_A licitante deverá apreSeritar a Planilha de preços, com a discriminaçãO dos serviços e preços unitaiios~-,- 2.4- Do prazo de garantia dos serviços e materiãis:
2.4.1- O prazo de garantia ou validade t~~al dos s~ryiços
e materiaiS utilizados será, no mínimo de 8 (oito) anos, a
contar de seu recebimento--defiriitivó pdo órgão fiscalizador,
ficando a contratada obrigada a reparar, corrigir, relnover,
refazer ou substituir~ a sua expensas, no todo ou- em parte,
o objeto desta licitação em que Se verificarem ímPerfeições,
vícios, defeitos ou incorre"Çóes resultantes da execução dos
serviços ou de materiais empregados, por exigência do órgão
fiscalizador, que lhe assinará prazo compatível com as providências Ou reparos a realizar.
2.5- Do mate'rial a ser utilizado:
2.5.1 - A licitante- deverá fazer a iridicação da marca
e a descrição dos materiais que rorn.ecerá ou serão utilizados
na execução dos serviços, objeto desta licitação. --- -~: 2.5.2- Se a licitante;-api"eserifar "material similar" ao
especificado, deverá anexar à proposta catálogo e laudos que
demonstrem suas propriedades e característicits tecD.icas, compatíveis com as da ABNT.
2.5 .3 ~ Reserva-se ao Senado Federal o direito de solicitar ~~amostras", em quantidade suficiente e neCeSsária à realização de testes, com o objeFvó de verificar a qUalidade do
material apresentado, pode~o, justificadamente, de~classi
:ficar a licitante, cujOs teStes n~4o demonstrem as mesmas carac~rísticas do material especiJicado.
. ___
. .
2.6 - A contratada devhá proteger os locais a serem
impermeabilizados, de modo"b evitar que as águas de chuvas
se infiltrem pelas lajes e atinj~ os gabinetes lq~aliz~~os abaixo das áreas indicadas.
2. 7 - O Senado Federal coloca a disposição da contratada, como empréstimo, estrutura metálica com telhas suficientes para cobertura de 2 (dois) trechos.
2.8- Qua.lqueT dano causado aos bens móveis e imóveis
do Senado Federal em decotrência da obra será de inteira
responsabilidade da contratada.
2.9 ---ConSidera-se órgão fiscalizador a Subsecretaria de
Engenharia, localizada na Unidade de Apoio I, telefone
311-3481-311-3965.
.
.
Copeli, 27 de julho de 1992. -César Augusto Guimarães,
Presidente da ComissãO de Licitação.
-

SENADO FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ed. Anexo I, 9' andar- 311·3833 e 311-3014
ABERTURA
CONVITE
Dia 00/09/92
Às 9horas
À empresa:
Telefone
Brasllia- DF
Convidamos V. Sf a apresentar proposta pa:fa atendimento do objeto especificado em anexo, informando que a
mesma deverá ser entregue na data e endereço acima, de
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aooido com o processo n• 00000019Z·Ú e as INSTRUÇõES
e OBSERVAÇÕES em anexo.
Copeli em 9 de setembro de 1992
César Augusto Guimarães
Presidente da Copeli
Con. n• OOD/92 Abertura: 00/09/92 às 9h Processo n•
. 000000/92-0
Item Especificações
__ Unidade Quaot.
SENADO FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RECIBO
Recebi a Carta·Convite n• 000/92, em
de setembro
de 1992.
(Carimbo e Assinatura)
REGULAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITA- .
.
ÇÓES
..
CONVITE
Capitulo I - da Proposta
- A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado
da empresa, datilografada e contendo as seguintes informa·
ções:
a) número, descrição, marca, unidade e quantidade do

ite:D:t;
b) valor UI]itário e total do item;
é) valor "fótal da ·proposta' enia.Igarismos e por extenso,

em moeda corrente do País, ao final das especificações; · ·
d) prazo de entrega do objeto da licitação;
e) prazo de validade da proposta, que não poderá ser
irifeiiOi aJO dias corridos, a contar da data de abertura;
f) prazo de garantia do objeto, se for o caso~
g) número da conta-corrente, banco, agência e pra:ça; h) assinatura do representante legal da empresa~
-Além das exigências do subitem 1.1, nas licitações para
contratação visando a manutenção de bens, as licitações devei-ãO ãpresentãr declaração de vistoria dos mesmos ou do local
onde serão realiZados os serviços.
- Nas licitações para contratação de obras e serviços
de engenharia, as licitantes deverão. c9mplementar as exigê-ncias acima, apresentando, juntamente com as suas propostas:
__ a) número do r~gistro ou inscrição no órgão fiscalizador
·da classe;
b) cronograma físico-financeiro;
c) planilha detalhada de composição de custos, com preços unitários e totais de materiais, mão-de-obra encargos sociais e BDI.
-A apresentação da proposta em envelope lacrado,
identificando a licitante, o número do Convite, data e horário
de abertura~ implicará em total e plena aceitação de todas
as exigênci~s contid~s no mesmo.
-Na hipótese de incoerência entte o preço unitário_e
o_ tQtal, prevalecerá o primeiro, ocorrendo discordância entre
oS Valores numéricos e por extenso, prevalecerá este último.
-O preço proposto deverá compreender todas as despe·
sas com materiais, impostos, mão-de-obra, transporte, encargos sociais, seguros e demais despesas necessárias à Perfeita
execução do objeto.
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Capítulo II - do Julgamento

-Para julgamento da presente licitação, cujo- iíPo será
de preço-base, a Comissão levará em consideração o meno~
preço global, sendo permitida a variação de ~té 15%_(quinze
por cento), acima óu abaixo,_ em relação ~o_ v~Jor co-nstante

das especificações da Carta-COriVite.
_
-No caso de absoluta igualdade de propostas, o desempate será procedido da seguinte forma: na hipótese de- empate

Dezembro de 1992
Capítulo-V - da Responsabilidade
~A empresa vence-dora respons3biiizãrRse-á:
a) pela fiel execução dos serviços a seu cargo, providenciando, às pr6pJ1as custas,_~odas as modifiçações e adequações
-qpe para tanto se fizerePJ necessárias;
,h) por quaisquer danos causados por sells funcionáriOs
ou prepostos ao SENADO FEDERAL ou a terceiros, bem
.. co~9_pe\c;>_s encargos com os profissionais que executarão- os
-serviÇos ·pactuados, ·não PosSuiildo qualquer vínculo empre-:__
gatíció com o SENADO FEDERAL
.

pelo preço mínimo, mediante sorteio; erirpate Pôr preÇo acíma
do mínimo estabelecido, será solicitado dos concorrentes propostas de desempate e, persistindo o empate, a decisão será
Capítulo VI - do Contrato
tomada mediante sorteio.
-Havendo manifestação de vontade de recorrer, os re-Na hipótese de assinatura de contrato, farão parte do
cursos deverão ·ser apresentados no prazo de 3 (três) dias rrie_~IDQ ~º=_das as condiÇões estabelecidas_ na Çart_ª-:-Çonvite. e
úteis, a -contar da âecisão pronunciada pela Comis_sã_o Penna- s_~as especificâç6es ou aD.exo(s) e, no que cOUber, na proposta
nente de Licitação.
da licitante vencedora. O contrato que vier a ser firitiá.do
-vigorará
até 31 de dezembro de-1992 e J)oderá ser prorrogado
Capítulo III - das Peualidades
até.o final de 1993, a critêrlo-das partes.
-Caso ·a primeira adjudicatárla Se recUSe a 3.ssín-3r o _ -O nã~--~~priineDto de qualquer concljção prevista
contrato ou a atender o objeto da liclt3.Ção, reserva-se -ao -no Convite e em seu(s) anexo(s), ou, ainda, a inobservância
SENADO FEDERAL o direito de optar pela adjudicação das prescrições legais pertinentes -aos contratos· administraàs colocadas subsequentes, sujeitando-se a empresa faltosa tivos, facultará ao SENADO FEDERAL o direito de rescisão,
à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de sem prejuízo -da aplicação das penalidades estabelecidas no
empenho.
CaPítulo III. Todavia, fiC3 estabelecido que este poderá rescin-As adjudicatárias súbseQiierites, na hipótese do subi- dir o contrato,_ independentemente de qualquer aviso extrajutem 3.1, estarão sujeitas às mesmas eXigências feitaS à Pri- -- diciat ou interpelação judicial, reSPeitado o direito de defesa
na hipótese de ocorrência de qualquer dos casos enumerados
meira.
-Fica estabelecido o percentual de 0,3% (três _décimos ho~ai:'t~ 68~ incíSbS I a XIII do Decreto-Lei n'? 2.300/86 e--iio
31/87, da Cmni;sáopor cento) sobre o valor do contrato, a título de multa, por artigo 121, incisos I a XIII, do A,to
dia de atraso na entrega do objeto da licitação, até 30 (trinta) - Diretora:
dias após o prazo estabelecido, sem prejuízo das demais pena-Fica assegurados ao SENADO: FEDERAL, no caso
lidades.
·
-. q.e Íescisã·o. administrativa, os direitos previstos no art. 70
-Findo o prazo a que se refere o subitem anterior Sem do Decreto-Lei n• 2.300/86 e art. 123 do Ato n• 31/87 da
·
· .
-·~
que a contratada tenha entregue o objet_p da licitação, aplicar- cOrilissão Diretora.
se-á a multa de 20% (vinte por cento) tanibém sotire o valor
. -A resci:!;lão do contrato que vier a ser P.nnado poderá,
do contrato, podendo, ainda, a critério do SENADO FEDE- aiiiâa' ser:
RAL, ser cancelada a nota de empenho e impostas à empresa
a) amigáVel, ~r acorçio entre as Pã!tes, reduzido a tenDo
outras sanções legais cabíveis.
no processo respectivo, desde que haja conveniência para
o contratante;
Capítulo IV - das Obrigações
b) judicial, nos termos da legislaçãO proCessual.
-:- Compete à contratada a execução de todos os ensaios,
Capítulo VII - dos Aditamentos
verificações e provas de materiais fornecidos ou de serviços
-O
objeto
do presente Convite poderii sofrer acréScimos
prestados que forem necessários, a Critério da fiscalização
-ou supressões-de acordo com-o parágrafo f9 do art~--100, do
do SENADO FEDERAL.
Ato n• 31/87, da Comissão Diretora do SENADO FEDERAL
- Além das obrigações definidas n-o subitem 4~ 1 deste
Capítulo VIII - do Reajuste de Preço · ·
Capítulo, nas licitações para contratação -de obras e se:rviços
de engenharia compete às licitantes:
----O objeto da presente licitação -~erá:
a) a remoção __de todo o entulho; .
a) ( ) irreaíuslável;
b) a entrega de todo o material retirado à Sui;lsecretaria
b) _( ) reajustável com base na Lei n• 8.178, de 1• de
de Administração- de M-aterial e Patrimôriio, áe -ãCOrdo com
março de 1991 e deril.ais legislação em vigor (Ato da Comissãoa relação a ser fornecida pela Subsecretaria de Ellgenharía;
Direiora n• 15/89 e Ato do Primeiro Secretário n• 5/89 c) a execução ·cto canteiro de obras, se necessário;
INPC- faixa de renda restrita).
·
d) a manutenção de um Livro Diário de Obiãs, com
Capítulo IX - do Pagamento
anotações do andamento dos serviços;
-··
O
pagamento
será" efetiVãáo mediante apresentação
e) a apresentação de relação do pessoal técnico e de apoio
da documentação fiscal, devidamente atestada pelo órgão
administrativo que operará nas dependências onde serãõ realicompetente do SENADO FEDERAL.
zadas as obras, para aprovação péla Subsecretaria de Engenharia do SENADO FEDERAL. Tal relação somente poderá
-Nos casos de contratos fonnalizados para presração·
ser alterada com a aquiescência do mencionado -órgão;de Serviços ou fornecimento ao longo de um período, o' pagaf) o pagamento de licenças em repartiçõeS-públicas, regis-mento será efetuado no mês subseqüente ao de sua realização,
tros, publicações e autenticação do contrato e dos.doçumentos açumuiado o fornecimento ou -serviço do mês. Nos casos de
obras ou. serviços ·_de engenharia, de acordo com cronograma
a ele inerentes, se necessário.
-

n•
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físico-financeiro apresentado pela licitante e aprovado pela
Subsecretaria de Engenha~a.
-Na documentação fiscal apresentada para pagamento,
deverá constar o nome do banco, agência, praça, e número
da conta-corrente da adjudicatária, para fins de pagamento
através de ordem bancária.
-A fatura ou nota fiscal apresentada para· pagamento
deverá estar acompanhada da primeira via da·Nota de Empenho nos casos de pagamento integral. ou cópia nos casos de
pagamento parcelado.
Capftulo X - das Disposições Finais
- Ao SENADO FEDERAL reserva-se-o direito de anular ou revogar o Convite, no todo ou em parte, sem que
caiba às licitantes o direito de indenização ou reclamação
de qualquer natureza.
. -Majores esclarecimentos sobre esta licitação pderão
ser obtidos ................ ······-··-··-·-·-~-~--~---~-----·-··············
- Poderá ser desclassificada, a critério do SENADO FEDERAL, a empresa que apresentar proposta em desacordo
com qualquer das instruções integrantes da Carta-Convite.
,:_As cópllis dos proJetos, nos casOs de obras ·ou serviÇos
de engenharia, poderão ·ser obtidas pelas licitall.tes.na Subsecretari~ de Enl~nha_ria.
-As obras e os serviços de engenharia serão contratados
sob o regime de empreitada por preço global.
-Os matenais ·a serem empregados na obra deverão
ter aprováção prévia do SENADO FEDERAL.
-Durante o julgamento das propostas, se necessário,
reserva-se ao SENADO FEDERAL o direito de inspecionar
as instalações e equipamentôs das empresas licitantes, bem
como os serviços em_ execução ou pre~tados.
- Esclarecime:ritos Sobre a presente licitação poderão ser
·obtidos noServiço de Apoio Técnico- SEATEC, no 9' andar
do Edifício Anexo I, do SENADO FEDERAL, telefones
311-3014 e 311-3833Cisar Aupsto Guimaries

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
SENADO FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Edifício Apexo I, 9' andar, fones: 311-3833 e 311-3014
. RELAÇÃO"DAS EMPRESAS CONVIDADAS
Convite n• 009192 Processo n• 000000192-0
Abertura em: 9-9-82 ils 9h
Telefoooe
Elllpnu/EDclereço

SENADO FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N• 22/92
(Processo n• 5511/92-5)

Aquisição de equipamentos eletrônicoo destinados
à Subsecretaria Técnica de Eletnluica do Senado Federal.
A Comissão Permanente de Licitação do Senado Federal
torna público, para conhecimento dos_ interessados, que, 11:a
Sala de Reuniões localizada no 9' andar do Edifício Anexo
I do Senado Federal, será realizada, ãs 9h30min horas do
<lia 2 de setembro de 1992, ou do primeiro <lia útil subseqüente,
na hipótese de não haver expediente naquela data, reunião
destinada ao recebimento de documentação de habilitação
e propostas relativas à Tomada de Preços acima indicada,
bem assim para abertura dos envelopes, objetivando a aquisi~
ção de ·equipamentos eletrônicos destinados à Subsecretaria
Técnica de Eletrôoica do Senado federal, conforme especificações constantes deste Edital em seu anexo único, sendo
a licitação regida pelo Ato da Comissão Diretora do Senado
Federal n• 31, de 21 de maio de 1987, e Decreto-Lei o• 2.300,
de 21 de novembro de 1986, e observando~se as seguintes
condições:
Capítulo I - das Ucilantes
1.1 -Somente poderão apresentar proposta as empresas
legalmente estabelecidas, especializadas no ramo a que satisfaçam as condições deste Edital e seu Anexo único.
1.2 -Não poderão participar da licitação:
a) consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma
de constituição;
b) empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas ou punidas com suspensão do direito de licitar
pelo Senado Federal e órgãos supervisionados, ou por qualquer' outro órgão da Administração Pública, Direta ou In<lireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Feder'!~.
1.3 -No <lia, hora e local fixados no pre:lmbulo deste
.Edital, cada licitante deverá apresentar à Comissão Permanente de Licitação, simultaneamente, sua documentação e
proposta, em envelopes separados, fechados e rubricados no
fecho, contendo em suas partes externas e frontais~ ein carac-teres destacados, além da firma ou razão social da licitante,
os .seguintes dizeres:
.
Envelope 1 - Documentação
Senado Federal
'Tomada de PreÇos n• 221'12
Envelope 2 - Propõsta
Senado Federal
Tomada de Preços n• 221'12
Cllpftolo D -<tia ubllllaçio
2.1- O .envel~ n•1, relativo l documentação, dev...

OMrter.
•u••uu••••u•••••••••u••••u~•••U••••uU•••••••••••u•••••••••••••••••••••

......................,!.!•• ....._• . _............................................... .

Cáar'A~Grbr-AII

}'lelidente da Copcli ·
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.

2.1.1- Certifieado de Regi_itro no Cadastro de Fomecedore. do Senado Federal ou Cite exí>edido por ór(lio da
Adminiltraçllo Federal.
.
2.1.1.1-As CIÍiprelll ainda nlo inscritas DO c.dutro
de! Foroecedores do Senado Fedem, "" que do eotcjal CDIIl
a iu ~ eJwo!!zod•, ~ tomar jÍ<o'liiMD<:ias púa
âlle -., dirftia Jlllle ao 8' alldar do Edifído ADem I do

,'

doJ'~ follejll(i~1:~386.
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2.1.2--Proturação ptiblica ou partiCLiJar,- passada pela
licitante, assinada por quem -de direito, outorgando ao seu
representante poderes para responder por ela e para tomar
as decisões que julgar necessárias, durante' os prOcedimentOs
da habilitação e abertura das propostas. É necessário o reconhecimento de firma no caso de procuração particular.
2.1.2.1 - A falta do documentoyrevisto no subitem 2.1.2
não inabilita a licitante, !icândo, pOrém-, -imPedido o representante não credenciado de qualquer interferência no processo
licitatórlo.
2.1.3 -Declaração sob as penas da lei, de que a licitante
não se encontra em nenhuma das situações previstas no item
.
1.2.
2.2- Os documentos apresentados para habilitação devem referir-se ao-local do domicilio ou- sede do interessado.
2.2.1 - Todõs os11ocumeõlos-refeiidos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autentiCada ou publicação em· órgão de imprensa oficial, desde
que perfeitamente legíveis.

2.2.2..- Os documentos que não contiverem prazo de
validade não poderão ter suas datas de expedição anteriores
a 180 (cento e oitenta) dias da data de abertura da presente
licitação.
2.3 -As reclamações referentes à documentação deverão ser feitas no momento da abertura dos envelopes, pelos
representantes das licitantes, devendo ser registradas em Ata.
Capítulo m - da proposta
3.1-A proposta deverá:
3.1.1- estar devidamente datilografada, em duas vias,
sem emendas, rasuras. ou entrelinhas que dificultem o seu
perfeito entendimento, datada e assinada na última folha,
e rubricada nas demais;
3.1.2- conter o nome, endereço e telefone da licitante,
assim como seu CGC no Ministério da Economia, Fazenda
e Planejamento e fazer menção ao número da tomada de
preços, ao dia e hora da abertura;
3.1.3-indicar o prazo de validade, não inferior a 30
(trinta) dias, contados da data de sua abertura;
· 3.1.4-declarar expressamente que a licitante aceitá e
se submete a todas as condições estabelecidas neste Edital
e em seu Anexo único;

3.1.5 -conter preço unitário e preço total, por extenso,
em moeda corrente do País, declarando que seus valores

abrangem todos os encargos, diretos e indiretos, inédentes
sobre o fornecimento;
3.1.6- caso o material esteja sujeito a tabelamento oficial, vir acompanhada de tabela atualizada e indicar o percentual de desconto oferecido;
3.1.7 -indicar a marca e cáracterísticas dos equipamen~
tos oferecidos, a exemplo do Anexo único deste Edital;
3.1.8 -conter o prazo de garantia dos equipamentos;
3.1.9~conter o prazo de entrega do material, contado
a partir da data do recebimento da nota de empenho.
3.2- Na hipótese de incoerência entre o preço unitário
e Q total do item, prevalecerá o primeiro, ocorrendo discor..
~~~·entre os valores ei:n algarismos e por extenso do item,
prevalecerão estes últimos.
. 3.3- A proposta apresentada em nenhuma hipótese poderá ser alterada quanto a seu mérito, seja com relação ao
preço, condições, pagamento ou prazo, seja com relação a
~r outra. estipulaçAo dos seus termos originais, ressai'Oairai, a critério da Cooúss4o Permanentê de Licitação, 8{!CDas.
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as -alteraçOes abSOiUtamerite formais, destinadas ã sanar evi~
dentes erros materiais, sem ie,Percussão IiO conteúdo dos tdpi-·
cos referidos.
Capítulo IV - do recebimento e
abertura da documentação e das propostas
4.1 -o_ r~cebímento dos enyelopes números 1 e 2 pela
Comissão Permanente de Licitação, bem como o início da
respectiva abertura, realizar-se-ão no dia, hora e local fixados
no preâmbulo, em reunião pública, presentes os membros
da Comissão Pennanente de Licitação_ e os representantes
das licitantes que comparecerem, desenvolvendo-se os trabalhos de licitação de acordo com as fases estabelecidas neste
capftulo.
4.2- A primeira reunião, a realizar~se no dia, hora e
local indicados no preâmbulo, terá por objeto:
a) o recebimento dos envelopes no:> 1 (documentação) e
nt 2 (proposta), após a necessária identificação dos representantes das licitantes presentes;
· · b) a abertura dos envelopes n' 1, apresentados pelas licitantes, submetendo a documentação ao exame dos represem~
tantes presentes;
_ _
.
c) a designação da data e horário da realização da Segunda reunião, destinada à proclamação do julgamento da habilitação, caso não haja possibilidade de apreciação imediata,
lavrando-se Ata dos procedimentos adotados e manifestações
porventura feitas. _
_
4.2.1- Recebidos os envelopes números 1 e 2, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação dará início_ à
reunião, após o que nenhum envelope será aceito. Tampouco
serão permitidos-quaisquer adendos ou ·esclarecimentos relativos à documentação ou proposta apresentada, ressalvado o
disposto--no item 3.3.
4.2.2- O Presidente da Co!hissão Pem\anente de Licitação solicitará aos representantes das liCitantes presentes que
rubriquem todas as folhas de cada um dos documentos constantes nos envelopes n~' 1 (documentação.)
4.2.3- Na reunião de r:ecebimento da çlocumentação e
das propostas é imprescindível o comparecimento do represen~
tante da licitante, nos termos do presente edital, sob pena
de perda do dire!to~_e apresentar qualquer impugnação ou
recurso relativo à reunião.
4.2.4- Os envelopes n 11 2 (Proposta), após recebidos,
serão rubricados_ em seu fecho pelo P:residente da Comissão
Permanente de Licitação e pelos representantes das licitantes,
permanecendo fechados sob guarda e responsabilidade do primeiro.
4.2.5- O Presidente da Comissão Permanente de Licitação esclarecerá aos presenteS que qualquer imPugnação deverá ser foimalizada naquele momento, concluindo-se então a
Ata dos trabalhos, da qual constarão, obrigatoriamente, as
intervenções das concorrentes, porventura feitas.
4.3- Não havendo possibilidade de apreciação imediata,
realizar-se-á S.gunda reunião no dia, horário e local designados na forma da letra c do item 4.2, com a presença dos
representantes das licitantes e dos membros da Comissão Pef"
manente de Licitação, tendo por objetivo dar a ·eoithecer às
. li~citantes o resultado do julgamento da habilitação, anunciando as empresas julgadas habilitadas e devolvendo às inabilitadas os envelopes n• 2 (proposta) devidamente fecbados.
4.ê.l-Havendo manifestação da vontade de recorrer
da decisão ~Çomissão Permanente de Licitação, a(s) Jicitan-

DIÁRIO. DO C_ONG~-E~S() NACIONAL (Seção II)

Dezembro de 1992

te(s) é Outorgado o prazó de 5 (cixlco) dias úteis para apresen~.

ta.J:(em), por escrito, razões fundamentadas, dirigidas ao Se~
nhor Primeiro-Sec_re_tário do Senado Federal. por intermédio
da Comissão Permanente de Licitação.
4.3.1.1- julgado(s) o(s) recurso(s) referente(s) à habilitação, a Comissão oolifu!ifcará o resultado à(s) licitante(s),
designando nova data para abertura dos envelopes n9 2 (Proposta).
_
4.3.2- Havendo renúncia expressa das licitantes de impetrar recurso, proceder-se-á à abertura dQs e_nvelopes fi'? 2
(Proposta) das licitantes habilitadas, fazendo-se rubricar as

primeiras vias das propostas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das licitantes
presentes.
4.3.3- As licitantes será permitido ó USO -da palavra para
que se pronunciem sobre o exame das propostas e pOsSam
manifestar a vontade de impugnar ou recorrer, o que será
consignado em ata.
Capítulo V -

Do Julgamento
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à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do empenho.
6.3- A licitante ve1;1cedora ficará sujeita à multa de 0,3%
(tr~~

déciinOsjwr cento) sobre o valor do empenho quando,
sem justa causa, deixar de cumprir quaisquer das 00rigaç6es
descritas no preSente edital~ até o limite de 30 (trinta) dias.
Findo esse prazo, aplicar~se.:á-a -multa de 20% (vinte por cento), também sobre o valor do empenho, sem prejuízo das .
demais sanções previstas nesta licitação e na legislação pertinente, inclusive o_ cancelamento da nota de empenho.
6.4 -Aplicada a multa por atraso, definida no item 6~3,
será ela recolhida por ocasião do pagamento da(s) fatura(s)
relativa{s) aos fo~ecimenios ~Q.tregues em atraso. __Quanto
à multa prevista nos itens 6.1 e 6.2, será a licitante notificada
para recolher ao Senado Federal, no prazo de 15 (quinze)
·
dias corridos, as importâncias das penalidades impostas.
6.5 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanção ou
penalidade, assegurar-se-á o direito a ampla defesa.
6.6- As multas previstas neste edital têm caráter meramente moratório, não impedindo o Senado Federal de demandar ressarcimento por perdas e danos comprovados.
Capitulo VII - Da Execução

5.1 -Após a decisão sobre os recursos interpostos, será
feito o julgamento das propostas.
5.2 -Para julgamento desta tomada de preços, a Comis7.1 -A licitante vendedora se obriga a executar fie 1M
. são Perm.a_nente de Licitação levará em consideração 0-Crlf~rio
mente o contrato, observando especialmente as seguintes disde menor preço por item, desde que sejam atendidas as e_1!:igên·
posições:
cias e especificações técnicas Contídas: no aneXo úiiiCo _deste
7 .Ll......:. O material deverá ser entregue em local determiedital.
nado pela Subsecretaria de Administração de Material e Patri·
5.3- No caso de absoluta igualdade de propostas, a Comônio do Senado Federal (em Brasílía-DF), a quem caberá,
missão Permanente de Liciiação solicitará das coilcorrentes
também, a fiscalização de execução do objeto deste Edital.
propostas de desempate e, persistindo o empate, a decisão
O descumprimento do disposto neste item sujeita a empresa
· será tomada mediante sorteio.
_
--fornecedora a arcar com os prejuízos que ocorrerem;
5.4- A Comissão Permanente de_Licitação, após exame
7.1.2- A aceitação do material entregue, somente, será
e apreciação, julgará a licitação, preparará quadro classifiefetivada após ter sido ele ellaminado e julgado em condições,
catório das propostas e elaborará ata, da qual constaiá a_in_d.icasujeitando-se a Iicitante ~m caso contrário ãs penalidades
ção da licitante vencedora.
-e responsabilidades previstas no Código de Defesa do Consu5.5- As empresas concorrente~ poderão apresentar remidor, instituído pela Lei n' 8.078, de 11-9-90.
curso no prazo de 5 (cinco) dias dteis da data de afixação _ _ -~ 7.2- O não-Cuniprimento de qualquer obrigação preda ata e do quadro classificatório elaborados peJa_ Comissão
Yista ·neste edital ou, ainda, a inadimplência das prescrições
Permanente de Licitação, no quadro de avisos no ~-andar
legai~ pertinentes aos contratos administrativos, acarretará pado Edifício Anexo I do Senado Federal, no horário _de 9horas
ra o Senado Federal o direito de rescindi-lo. Todayi.a, fica
às 12horas e de 14horas às 18horas30mínutos.
..
est~<belecido que este poderá rescindir o contrato, indepen5.6- Não serão consideradas as proposfas que estejam dente de qualquer aviso extrajudicial ou_ interpelação judicial
em desacordo com as normas vigentes, bem como as que
respeitado o direito de defesa, na ocorrência de. qualquer
contrariem as disposições do presente edital e sêu anexo ünico.
doS Casos enumerados nO'art. 68, incisos I a XIII, do Decreto-Lei n" 2.300/86, ou no -artigO 121, incisos I a XIII, do Ato
Capítulo VI - Das ObrlpçOO. e 1'<!!181ldades
n 9 31/87, da Comissão Diretora c;ló Senado Federal.
6:1 -A licitante vencedora será convocada pata assinar
7..2.1 -Ficam assegurados ao Senado Federal, no caso
o.contrato ou retirar o documento equivalente, após homolode rescisão administrativa, os direitos previstos no art. 70
gação da licitação, e terá o prazo de 5 (cinco) .dias, contados
do Decreto-Lei n• 2.300, de 1986da data de sua convocação, para fazé-lo, ficando -sujeita à ·
7.2.2- Poderá também dar-se a rescisão contratual:
,
-multa de 10% (dez por cento) sóbre o valor tQtal empenhado, .
- -a) por acordo entre as parteS, reduzido a termo no procaso se recuse a tanto.
cesso respectivo, desde que haja conveniência para o Senado
6.1.1-Caso a licitante vencedora se recUse a assinar Federal;
o contrato, ou não aceite ou retire o documento _e_qujvalen~e,
b) judicialmente, nos termos da legislação pertinente.
DO prazo e condições estabelecidas, o Senado Federal, indeCapítulo vm - Dos Aditlunentos
pendente'."_~nte de qualquer ~viso ou notificação, ~erá con7

7

7

vocar as licitantes remanesceptes, na ordem de classificação, '

para --lo em ígual prazo e nas mesmas condições propostas
pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços.

6.2- As. adjudicatórias subseqGentes, na hipótese de
aceitarem -as condições previstas

DO

subitem 6~1.1,

a ,..,,

e se_~ a assínarocoritrato, ficaJão~entewjei_tas

8.-1 -A licitante vencedora se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões ele
fornecimentos, obíe!O _do presente instrumento, que se façam
necessários, nos termos do parágrafo primeiro do. artigo 100, ,..
· do Ato n' 31/87 da Comissão DJretora do Senado FederaL•._
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Capítulo IX - Da Dotaç4o
9.1 -A despesa relativa ao objeto desta licitação. correrá
à conta da dotação orçamentária própria do Senado Federal
referente ao exercício de 1992.
Capitulo X - Do Pagamento

10.1- O pagamento referente aoS materiais objeto desta
licitação, entregues e aceitos pelo Senado Federal, será_ ~fe'tua
do através de depósito em conta-corrente da fornecedora,
mediante apresentação da fatura e nota fiscal correspondentes,
em 3 (três) vias, bem como de uma via da respectiva nota

·de empenho. A agência bancária e o número da conta corretÍte
deverão ser indicados para fins de emissão de nota de empe-

nho.

·

· ·

Capitulo X1 - Do Reajuste
11.1- Os preços referentes ao objeto da presente licitação serão fixos e irreajustáveis.

Capitulo Xll -

Dos Recursos

12.1- Os recursos cabíveis contra quaisquer atos da administração decorrentes desta licitação refere-se-ão pelos arti-

gos 128 do Ato n' 31/87, da Comissão Diretora do Senado
·
Federal, e 75 do Decreto-Lei n' 2.300/86:
Capítulo Xll1 - Das Disposições Finais
13.1- Esta licitação será anulada se ocorrer ilegalidade
no seu processamento ou julgamento e poderá ser revogada,
a juízo da administração, quando for considerada inoportuna
ou inconveniente ao interesse público, sem Que caiba às licitantes qualquer direito a reclamação ou indenização-, no caso

dio_any_!Wo.
13.2- As condições estabelecidas no presente edital e
seu anexo único farão parte, iridependentemente de transcri~
ção, do instrumento que o oficializar(contrato, nota de empenho, etc.)
_
13.3 -As referências constantes das especificações dos
materiais a serem licitados servirão para efeito de co~ção,
não significando preferência tácita Ou obrigação de aceitação
pela ComisSão Permanente de Li~ta_ção.
13.4-A apresentação da proposta implica a aceitação
plena e total das coDdições deste edital e seu anexo único.

13.5- Em nenhuma hipótese, poderá a licitante vence·
dora veicular publicidade acerca dos fornecimentos a que se
refere o presente edital e seu anexo únicó, salvo com expressa
_autorização do Senado_Fed~~l.

13.6- Decairá do direito de impugnar os termos deste_
edital e seu anexo único aquele que_, tendo-os aceito ~em
objeção, venha, após o julgameotõ desfavoráVel, apontar falhas ou irreg_ularidades.
13.7- Os casos omissOs, bem assim as dúvidas suscitadas, serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação,

no 9'> andar do Edifício Anexo I do Senado Federal, ou pelo
telefone (061) 311-3833.
Brasília·DF, 14 de agosto de 1992. - César Augusto
Guimarães, Presidente da Comissão Permanente de Lícitação.

Dezembro de 1992

SENADO FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ANEXO ÚNICO -TOMADA DE PREÇOS N' 22/92
(Processo n• S.Sll/92-5)
Item 1
Quantidade: 4 (quatro)
-

Gravador Reprodutor Profissional de Fitas em Carre-

tel de 1/4 polegada.
-Modelo: MX 5050- Bill- OTARI ou similar
Especificações Técnicas
Model: MX 5050 -Bill- 2 Upright
Tape Width: 1/4"
·
Track Configurations: 2T- NAB - half·track
Motors: DC brushless type quartt PLL servo-controlled

capstan motor; two induction reei motors.
Reei Size: NAB 10,5" maximum
Tape Speed: 15 ips/7,5 ips e 7,5 ips/3,75 ips. Accuracy:
mais ou menos 0,2%. Max de:viation: 0,2%

Variable Speed Range: Variable by mais ou menos 20%
of nominal speed/Resolution 0,01%
Input: Line:
Transformerless active balanced

Nominal levei: + 4dBu
Max levei: + 30dBu
Outputs: Line:
Transformerless active balanced, 5 ohms (20 to

20KHZ
Load impedance: Min. 200 ohms
Nominal levei: + 4dBu/- 16dBu switchable
+26 dBu for 200 ohms load
Max levei:
E.Q. Staodards: NABIIEC selectable
Frequency Response:

. Rec/Rep.

-15 ips (OVU) 30 -20 KHZ mais ou

menos2dB

_7,5 ips (-!OVU) 30-18KHZ + 2dB
3,75 ips (-20VU)·20- 10KHZ mais ou menos
2dB
Distortion 15 ips, 1Khz, 250 nWb/m, Max. 0,3~
Power Requirements: 220 volts- 50/60Hz
Acessórios:
CB-127 - Remote Controller (04)
ZA-53T- Input Transformer
ZA·53S- Output Transfonner
RK-2B - Ràck mount kit
Kit de peças de reposição
Fita para cah"bração
21 J 205 (01)
21 T 204 (01)
21 F 101-A (01)
-Acessórios Standar:

Power Card
Reei hold down Knob
Manual de Operação e manutenção
Item2
Quantidade 9 (nove)
- Gravador Reprodutor Profissional de Fitas em Carretel de 114 polegada.
-Modelo: MX 5011 OTARI ou similar
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Especificações Técnicas
Motors:
Capstan- DC motor, PLL quartz clock

Reels- two AC induction motors
Tape Widtb and Tracks: 1/4" tape, 2 channel, half-track
Tape Speed: 15 and 7,5 ips or 7,5 ips and 3,75 ips
Reei Size: 10,5" NAB
Input:
Line: Transfonnerless .active balanced
Max input: + 30dB
Output:
Line: Transformerless
Max output: + 22dBm (600 ohms load)Equalization: NAB or IEC swítchable
Frequency Response:

15 ips: 30-20KHZ mais ou menos 2dB (OVU)
7,5 ips: 30-18KHZ mais ou ine11oS2dB (-!OVU)
Distortion: Less tban 0,3% at 1KHZ, 25QnWb/m
Power: AC 220 volts 50/60HZ
Acessórios:
ZA- 5EK- Rack mount kit (09)
CB - 127 - Remote Transport Control (06)
ZA- 31y- Low Speed Conversiôn (09)
Kit de peças de reposição
Acessórios Standard:
NAB Hub Reeel Hold Down Knob
Power Cable
_
Manuel de Operação e Manutenção

Item 3
Quantidade: 01 (u_m)
- Reprodutor ProfissiOD.ãl de Fitas em Carretel de 1/4
,=
polegada em alta velocidade.

-Modelo: DP 4050 - OM OTARI ou similiar

Especificaç-ões Técnicas

3 band 2 sweep equalizers on each chamei
2 stereo and 2 mono assignable effect returns
Balanced XLR microfone inputs and TRS line iilputs

that accept balanced as well as unbalanced plugs
Input pad swítch and trino control for each channel
Stud: outputs .
lOOmm linear faders

Headphone output: !OOmW + lOOmW (8 ohms)
Fader Attemation: SOdB (at 1KHZ) or more

Total Harmonic Distontion:- -

Frequency Response:

Mie ln to GRP Out -2HZ to 20KHZ + O,SdB
Line ln to GRP Out- 20HZ 1920KHZ + 0,5dB
Crosst_alk:

GRP Out (at 1KHZ Better than 65dB
Stereo Out (at 1KHZ) Better tban 65dB
Power: 220 volts AC - 50/60HZ
" Acessórios:
Manual de operação e manutenção

Kit de peças de reposição
• Observações:
--As licitantes deverão declarar a procedência, prazo
de entrega e a garantia dos eqUipamentos; sob pena de desclas-

sificaçj!o da proposta.
-As licitantes deverão, também, informar a marca dOs
equipamentos.

Brasília- DF, 14 de agosto de 1992. -César Augusto
-Guimarães, Presidente da Comissão Permanente de Licítação~

Visto:
Subsecretaria Técnica de Eletrônica.

-·PROCEDIMENTOS INICIAIS
Autorização

Feature Híghlights

Instrumento

Simultaneous 4 track copyihg to cassete

Manual de Operação e Manutenção

NAB Hub Reei Hold Down Knob
Item 4
Quantidade: I (um)
-Mesa de Áudio Stereo para studio de gravações
- 8-group Recording Consoles
-Modelo: 2516 - T ASCAM QU_ similar

-

1 Mie ln to GRP Out 0,025% (at 1KHZ)
1 Line lu to GRP Out 0,25% \at 1KHZ)

Especificações Técnicas

3,75 ips/7,5 ips Master Tape Speed
8:1 Duplicatin-g iãfiO- _
Automatic/Manual e Automatic Stop Mode Selection
10,5" Open Reei Capacity
Tape: 114 polegada
Reels: 7"or 10,5"- NAB or IEC
Tape Speeds: Swuitchable 60 and 30 ips (original speed
--7 1/2 or 3 3/4)
Heads: Two head stacks, 114" track
Chameis: Four
_
Motors: Hysteresis Synchronous Motor (Dual Capstan)
Power: 220 o r 240 volts AC - 50/60HZ AcessóriOs:
Cabos de Interligações
Power Cable
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Edital
Carta

Tomada de Preços
CoiiOOtrência

Conv_ite
Divulgação
Remessa de Correspondência

Abertura da Licitação
COMPOSIÇÃO
1 - Preâmbulo
~Parte introdutória destinada a apresentar a Licitação.
Identifica o órgão _que a promove,- o número, a finalidade,
o processo em que foi autorizada, legislação que a rege, local,
dia e hora em que receberá e se procederá a realização da
Licitação e abertura da documentação e propostas, critério
e fatores de tulg_amento.

(passível de variações)
2~Texto

..

Corpo do instrumento, por ser a parte fundamental e
mais importante.
_ _ _ _

(passível de variações)
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-Manutenção
-Outros

Encerramento do instrumento com as determinações fi-

nais de sua divulgação, data e assinatura da autoridade respon- ·
sável pela Licitação.

-

(passível de variações)
EDITAL
Recomendação (Prof. Hely Lopes Meirelles)-

ANEXO II
(TEXTO)
Condições gerais ou de participação (compatibilizar com
anexo
1- Dos licitantes
-Regras para â. participação e suas exclusões
2 - Da documentação
-Número de envelopes e sua apresentação
3- Da apresentaÇão da documentação e da proposta
3.1 - Envelope n' 1 (habilitação)

n

Cláusulas Mínimas:

(Decálogo)
- Condições parà participar da Licita_ção
- Objeto da Licitação
·
- -- - Prazo e condições

- Gatántias
__
-Pagamento e reajustamento do preço
-Recebimento do objeto da Licitação
-Critério de julgamellto
-Recursos admissíveis
-Informações sobre a Licitação
- Otifras indicações
-Aplicável a qualquer modalidade
.
-Recomendável no caso de dispensabilidade e inexigibi-

A- TOMADA DE PREÇOS
-Certificado do Senado Federal (Legislação)
- CRC (2.300!86) em substituição
-Atestado
-Exigência não contemplada na Legislação (possibilidade)

lidade, no que couber.

B- CONCORR~NCIA

A-MONTAGEM
(TOMADA DE PREÇOS E CONCOI.tRtNCIÀ)

.-Capacidade Jurídica
-Capacidade Técnica
-Idoneidade Financeira

Edital
(Informações Simplificadas)

- Preâmbulo (vide composição)
I-Do objeto (finalidade)
II -Do recebimento da documentação e propostas (da-

-

-Regularidade Fiscal
- CRC (substituição)
-Atestado

-Capital mínimo realizado e registrado
__ _ - - __ __ _
-Exigência não contemplada na legislação (possibilidade)
3.2. -Envelope n' 2 (proposta)

ta, horário, local e procedimentos)

III -Da habilitação (indicação da documentação)
IV- Do julgamento (fatores, critério e tipo de licitação)

Chamada de "Oferta ou Cotação- do Licitante••

V- Do edital e peças integrantes (êiementós que o cons-

tituem)
VI- Suporte legal (legislação que o ampara)

- Forma de Apresentação:
- Datilografada ou impressão eletrônica
-N' de vias (1, 2 qu mais)
-Expressa em língua nacional
-Ressalva quanto a expressões técnicas
-Rubricada e assinada
__:_Nome do licitante, endereço, telefone e CGC
"':'"": R_~mi]sª"o ªo Edi~,_ dia e hora

ANEXO!
(TEXTO)
Condições específicas (particularidade da licitação)
l-Do objeto
-Descrito suscinta e claramente de modo que os interessados possam entender de imediato o que a Administração!
·
deseja contratar.
1

-Incorporam-se especificações detalhadas que podem
figurar de imediato ou se reportam a anexos específicos.
-Relativo a obras, serviços? compras, alienação, loca"!
ção, concessão.
·-

2 - Dos prazos e das condições
- Estabelecidos com clareza e precisão técnica e juridican
para orientação dos interessados e formulação de suas
postas e na fonnalização do contrato com o vencedor.

-Mais comuns:
-Execúção
-Entrega
-Recebimento

--Descrição da oferta
-Preço unitário e total
-Padrão monetário nacional (cruzeiros)
-Reajustamento ou não (fixo)

·-Prazo de validade (mmimo 30 dias) __
-Prazo de entrega ou execução
-Prazo de garantia (funcionamento)
-Qualificação do preposto junto ao Prodasen

-Condições de manutenção
- Cursos e palestras disponíveis
-Condições de treinamento
-Fornecimento de manuais

-Outras informações

- Detalhamento:

-Funcionamento (prazo de garantia)
-Prazo de entrega e de instalação se houver
-Exigência de amostras (modelos)
- Assisténcia técnica

pl'oo.~

-Exigências da Licitação:

-

-Exigências Complementares:

- Considerações sobre incoerência (preço)
-=-Considerações sobre modificação (termos)
-Outras considerações
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- Tenno de aceite firmado em 2 (duas) vias pelas partes
Provisório- cirátêiCXp"erimental derifiO de um período

IMPORTANTE
Envelopes
N' 2 (proposta técnica)
N• 3 (proposta comercial)_

pré-determinado para verificação da perfeição do objeto

DefinitiVo - Caráter permanente no qual a Administração incorpora o objeto do fornecimento ou contrato ao
- - - 4 -Do recebimento da documentação e da proposta - - seu patiiiilônio
- Procectimento (andamento) da licitação e suaS reuniões
9- Da garantia de cumprimento das obrigações
-Primeira reunião (Envelopes n• 1 e 2)
- Relativa ao fiel cumprimento da execução do contrato

__

-Abertura do Envelope n• 1 (habilitação)

.

-Submissão aos participantes (exame) e rubricas

-Impugnações
_- ___
__ __ _
-Inabilitação (devolução do Envelope n~' 2, contra-recibo)
-Proclamação da habilitação
-Segunda reunião (abertura Envelope n• 2 dos habili·
·
·
tados)
- Leitura dos preços
.
-Submissão aos participantes (exame) e rubricas
-Impugnações
-

- Fixação de data para apresentação de amostra
-Data de publicação e afixação (horário) do relatório
de julgamento das propostas (licitação)
5 -Do julgamento
- Objetividade e subjetividade
-Ato vinculado às norm~s legais das quais a administração não pode se _afas_t_ar_ ~"'~
-Fatores de julgamento (legislação)
- Criféfio de julgamento (legislação)
-Fórmula simples e matemática (nota, pesO, ílidice)
-Apuração do julgamento (classificação ordinal)
- Diligenciamento ( vistorüt e inspeção)

-Vantagens ou descontos (desconsideração)
- Prazo e local do relatório de julgamento (afixação)
6 -Do direito de petição (recursos)
-Previsto na legislação (Decreto-Lei n• 2.300 e Ato n•
31/87)
- Decisões da Comissão Permanente de -LiCitação

-1• Fase (habilitação ou inabilitação)
- 2• Fase (julgamento da proposta)
- 3• Fase (anulação ou revogação)
-Efeito suspensivo (1• fase)
-Eficácia suspen5iva (2• fase)

ou fornecimento (só após a homologaÇão)
·
-Modalidades (caução, fiança ou seguro)
-..=;..Limite de 5% da proposta vencedora
-Forma de recomposição (pagamento ou indenizaçáo)

-Forma de devolução (sem juros ou correção)
10 - Das obrigações
-Convocação, por escrito, da licitante vencedora (em

dias)
:-Apresentação do comprovante da garantia (caução)
:__Assinatura do contrato _
-Nota de-empeD.hO (CóricOniitaD.te ao contrato)
:..._ProrrogaÇãO-de prazo de convocação (uma vez)

11 -Das penalidades
__ -Estipulação de multas
___ -P9r desistência em assumir o compromisso
-Recusa em prestar garantia
- Recusa em assinar contrato
- Retirar nota de empenhO
-Atraso na entrega e/ou instalação
-Demora em substituir
___:. Rectlsa em substituir
-Não atendimento às condições de manutenção
-Rescisão do contrato por iniciativa do licitarite

-Estipulação de glosas (paralisação)
___:Garantia de prévia defesa ao licitante
-Descontos_
-Do pagamentO

· -Dagaianfíã recolhida (caução}
-Cobradas judicialmente
-Graduação
- Advertência

-Multas, segundo Edital e contrato
-Suspensão temporária de participar e cOntratar com

o Prodasen (02 anos)

-Prazos estabelecidos em dias úteis

·

-

-Forma de registro (por escrito mediante protocolo)
- A figura da representação
-Vista aos demais licitantes para contra-razoar
-Instrução pela ComisSão Pennanente de Licitação ,

Declaração de inidoneídade
12- Do reajustamento
--Critério e periodicidade

-Órgão Ofii:1al (CIP)

-Submissão a autoridade superior (Diretor-Executivo)
-Artigo 91 do Regulamento do Prodasem

13 -Do pagamento
-Tempo enr que será efetuado a partir de evento base
(aceito pelo almo~rifado, assinatura e termo de aceite? ates-

7 - Da avaliação da amostra
-Considerações sobre prazo e documentação técnica

tado de çxecução; etc.)
-Procedimento a ser adotado (atravéS de que Banco

(manuais)
'
-Atendimento às características obrigatórias (mínimas)
-Prazo para correção,de defeito (48 horas)
-Manuseio da amos.tr_a (_aberta, desmontada, conectaqa,
etc.)
-Devolução s6 após a homologação (todas) e sem ónus
-Retenção da vencedora até emissão de termo de aceite
8 - Do_ recebimento
-Etapa final da execução de todo fornecimento ou contrato
-Liberação do contratado (teoricamente)
- :Qe'!_olúxão de garantia
c e

---

as despesas de transferênCia a quem· compete)
14-,- Disposições finais
(Fecho)

·---------

·

--COndições de rescisáp do cOmpromisso
-Critério parã acréscimo, decréscimo, anulação, revogação, transferência
-Decisão fundam.eotãda
~Dotação

orçamentária da despesa

-EsClarecimentos adicionais sobre o edital
-Momento da impugnaçãO

-Alteração durante a fluência do edital
- t:"ublic;!Ç_!lo de extraio I!• Í!!!P..fensa ofi~

DIÁR_IODO CONGRESSO NACIONAL (Se~,ll)
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-Conceituação utilizada (dias úteis e contagem dos pra-

-Data e assinatura
ANEXOIIT

Observação:

Dependendo da comple~idade da licitaçãO adotar-se-á
o número de '!llexos que se fizer neces~o ·

B-MONTAGEM
(CARTA-CONVITE)
Utilizar, no que couber, a montageni usada para ccncorrência e tomada de preços

de 1992

RECOMENDÀÇÕES PREvÍSTAS NA LEGISLAÇÃO
-Nos casos em que couber convite, a administração
poderá utilizar a tomada de preços e, em qualquer caso, a
concorrência.
·
·

zos)

Contém:
- Especificação se não contempladas no anexo I
-Requisitos obrigatórios
-Requisitos optativos
-Minuta do futuro contrato

~Dezembro

Decreto-Lei n' 2.300/86) (Ato n• 31187)
- 0 "1'enno de Contrato., é obrigatório no caso de concorrência e no de tomada de preços em que o valor do contrato
_ exceda a Cr$ (vide tabela); e facultativo Dos demais, em que
a administração poderá substituí-lo por outros instrumentos
hábeis, tais como: "Carta Contrato", "Nota de Empenho de
Despesa", "Autorização de Compran ou "Ordem de Execução de Serviço".
(Decreto-Lei n' 2.300/86) (Ato n931f87)
-É dispensável o "Termo de Contraton e facultada a
substituição a critério da administração, e iildependentemente
de seu valor nos casos de compras com entrega imediata e
integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência téciiica.
Decreto-Lei ni 2.300/86

v:ICIOS MAIS COMUNS

Recomendaç!lo
Usar o decá!ogo como parametro
Colocar no preâmbulo que a Ucitaç!lo se rege pela legislaçao tal (Ato n• 31/87, Decreto-Lei n• 2300186 etc-) tUdo
o que estiver no documento já está exigido
Estudar e discutir sempre as especificações e cotejá-fas

Edital
1 - Incompleto, omisso ou impreciso
2 • Exigencias excessivas ou ilegais
3 - Dirigido ou discriminatório

com o mercado

Tanto quanto objetivo t até matemático. Subjetivo tor-

4 • Falta de critério de julgamento

na-o nulo
Nao podem ser misturados, pois fases sao distintas

S - Utülzaçao de elementos de babilltaçao para o julgamento de proposta ou deserq:Jate

6- Ucitantes tenham sede ou filial !llllocalldade da Ucitaçao

Pedir que o licitante veocedor maiJtenba na localidade
um preposto para os entendimentos

7 - Dar possibilidade de complementaç!lo de documentos

Nlo contemplar. Se contestado conduz também a nulidade do procedimento

8 - Homoiogaç!lo

Autoridade pode invalidar o julgamento, mas nunca a!te-.
rar. Ao invalidá-lo deve determinar que seja feito novo
julgamento, sempre pela mesma Comissa.o
Nlo contemplar. Todos tem direito de recorrer

9 • DeclaraçAo de concordancia com todos os termos do
Editorial

LICITAÇÕES E CONTRATOS
MÓDULO IV
A) FASES DA LICITAÇÃO
-Preliminar
-Abertura
-Habilitação
-Julgamento
-Resultado
-Direito de Petição
-Homologação
-Adjudicação
-Contratação
-Gestão
I-PRELIMINAR
A-Formação do processo
-Disponibilidade e custo estimado

-Autorização (oompeténcia)
- .Enqu~clramento ( madalidade)
B -Divulgação
- Instrumenfos
-Cartas
-Aviso
-Prazos legais
.-Periodicidade
DIVULGAÇÃO
Leglslaç4o:

· ._-Concorrências e Tomadas de Preço deverão ser publi-

cadas no Diário Oficial local e, contemporaoeamente; noticiadas no Dlalrlo Oficiai da União (art. 19- parte)
·

a

- O Edital da Coocorrêocia, ressalvada hipótese do
artigo 19, será poblicado no Dlalrlo Oficiai da União, em resumo .... (parágrafo 2• artigo 32- parte)

Iostrumeotos (correspondências)
1 -Ao Diário Ofidal.da União enviando resumo (aviso)
2 -As entidades de classe representativas
3 -A Associação Comercial
4-Jomais especializados em Licitação
5 -Jornais de grande circulação (cuidado)
Pro<edlmento
6- Fixação do Edital, com todos os anexos, em local
acessível aos interessados
Obrigatórios - 1 e 6
Optativos- 2, 3, 4 e 5 (visam ampliar a área de compe·
tição; levar em conta ônus decorrente da medida)
Prazos Legais
Tomada de Preços -Prazo mínimo d~ 15 dias do'DOU
Concorrência- Prazo mínimo de 30 dias no DOU
Periodicidade
Tomada de Preços- Uma vez no mínimo
Concorrência -Três dias consecutivos no mínimo
Cuidado.·
- Na contagem dos prazos excluir-se-á

Odia de inciso

e incluir-se-á o do vencimento (DL 2300/86)

-Só se iniciam e ven~ os prazos referidos neste artigo
em dia de expediente no Órgão ou na entidade (parágrafo
único)
·
',
-Caso de Licitações de grande vult<r (j!i visto~
-Em jornais de circulação, indicar a data da primeira
publicação no DOU
Brasília,
de setembro de 1990
CT-CAAIEXT
/90
Ao
Departamentode Imprensa Nacional
Brasllia/DF

Prezados Senhores,
Solicitamos a V.

s~

publicar no Diário Oftdal da União,

--·----·'
r
J

j
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·na edição dO dia
de
de 1990, ·o 3.viso de Iiêítaçáo
que segue em anexo a presente.
·· Esclarecemos, por opOrtuno, que as despesas decorrentes
dessa publicação correrão à conta de Nota de Empenho n'
160/90 emitida em favor desse Departamento em 23-3-90.
Atenciosamente,

Brasília,

de

de 1990
CT-CAAIEXT.

/90

Ao·
Jornal das Concorrências
SCS - Edifício Maristela - Sala 405
Brasília/DF
Prezados Senhores,
Encaminhamos a V. s~', em anexo, cópia do Edital
da
n"'
190, que tem como objeto a
gue este Cent~o de Info!"'ática: e Processamento de !>•dos
do Senado Federal - Prodasen fará realizar, solicitando-lhes
a gentileza de divulgá-lo junto aos leitores desse jornal.
Informamos, por oportuno, que os interessados poderão
retirar eôpia dos Editais na Coordenação de Apoio Administrativo, da Divisão Administrativa e Financeira do Prosaden,
situada no ~exo "_C'' do Senado Federal, de segunda a sextafeira, de 10h às 12h e das 14h às 18h.
Ate.g.ciosamente,
Presidente da
Comissão Permanente de Licitação
do Prodasen
Modelos de Carta
(obterCAA)
Modelos de Aviso Resumido
(obterCAA)
, Gabarito (DOU)
(obter CAA)

------------·---·--------,
SENAOO FEDERAL

CENTRO DE INFORMATICA ~R~~~~:SAMENTO DE DADOS 00 SENADO FEDERAL

O Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - PROOAsEN comunica aos interessados que fari realizar a seguinte 1icitacão:
nQ /90,
- objeto: .............. Dia: _/_/90, is
horas. O Edital poderã ser retir!
do na Coordenação de Apoio Adminfstratho, da Divisão Admini;trativa e Financeira, •.!
to ã Via N2, Anexo •c• do Senado Federal - BRASTLIA/OF., de segunda ã. sexta-f~ira, de
10:00 ãs 12:00 horas e das 15:00 ãs 18:00 horas.
.
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Marco inicial da Licitação estritamente vinculado a validade
.
"qualquer alteração do Editá!, durante a fluência do
respectivo prazo, implicará na sua prorrogaç~o (abertura) por
, número de dias igual ao decorrido entre a primeira publicação
do aviso da licitação e a do aVisO de ~ilteração, usando-se
para divulgação desse fato os mesmos meios que serviram
para noticiar a Licitação". (Art. 31 --Ato 31187)
·
Alteração- Motivada pelo Licitante (consulta)
Identificada pela Administração

1

·A Aaaactaçio Tarap:at.tca ltaucacla••l .,..., C'll"la,.çaa &•Uataa-atrlca,

·d) Idoneidade fin3nceira para assumir e cumprir os encargos e responsabilidades do contrato.
_
Atrav4 d~ documentação a ser ap_reseQtada no dia da
abertur:' (Conco~ncia), previamente (Tomada de.J'reços)
ou a pnori (ConVIte).
·
1 - Concorrêucia

-Habilitação se faz Da fase preliminar antes da fase
de julgamento (2• fase)
- .. - Reali:iada pela própria Comissão Julgadora (Permanente) ou Comissão de Registras Cadastráis
-'-Do exame da documentação pela CQmissão resulta:·
a) Habilitação ou qualificação da Empresa;
Se não alterar o objeto (cerne} pode ser esclarecida, -desde
b)_ I_nabilitação ou desqualificação da Empresa.
·
que cientificando a todos os licitantes que retiraram o Edital
IniCialmente toda documentação é vistoriada e rubricada
Se for apenas ao que questionou invalida e impugna o ·
pel~ COmissão e pelos Pro~nentes facultando, a seguir, o
Edital (quebra da isonomia}
regtstro cm Ata de qualquer Impugnação que porventUra seja
Se alterar o objeto melhor invalidar e reiniciã.f o j:>rotedit.
mento~
- aponta~ em Ata.
Normalmente, a reunião é suspensa para que a-Comissão
III-HABIUTAÇÃO.
analise acuradamente toda documentação e se pronuncie
(Diz respeito apenas a Empresa)
quanto aos habilitad01i, inabilitados e possíveis impugnações
apresentadas.
- Apenas se habilita ou inabilita proponentes
-Chamada também de qualificação do proponente, en- í
As propostas são assinadas no fecho pela Comissão e
velope ii'? 01 ou 1• fase
· -pelos proponentes, permanecendo fechadas, sob guaida e resM
ponsabilidade da Comissão.
-A administração só pode contratar com· quem tenha
Lavra-se Ata dessa reunião, cognominada '~de abertura"
qualificação para licitar
(modelo 01) que identifica os proponentes, relata todo o deResuiDiodo:
- seorolar e fixa prazo para proclamação do resultado da habiliA Empresa (proponente interessado} tem que:
tação mediante nova reunião (convericionada de 2• reunião). ,
a) Se encontrar em regularidade 'co.m o fisco;
A Co~o _em reunião "secreta" examii1a toda doeu. b) Possuir capacidade jurídica para o ajuste;
. mentação apresentada e ocasional impugnação e toma decisio
c) Demonstrar condições técnicas para executar o objeto
quanto aos proponentes habilitad01i e inabilitad01i, mediante
~ lici"!çã<J;
.
.
relatório circuns!;mciado. _!!evida!Jtente !bnclamen~do, atr8-
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vés de Ata chamada de '~julgamento da habilitação"~ para
ser apresentada por ocasião do início-dos trabalhos da 2• reunião. Dessa decisão resulta:
a) Habilitação ou qualificação do proponente (empresa)
que passará para a 2• fase (julgamento) e terá sua proposta
examinada.
b) Inabilitação ou desqualificação do proponente (Empresa que terá a proposta devolvida lacrada, mediante recibo,
porque se encontra rejeitada como proponente.
c) Possibilidade de recurso por parte do proponente inabilitado ou desqualificado (efeito suspensivo).

2-TOMADA DE PREÇOS
Para quem tem Cadastro:
-Habilitação é anterior a abertura da licitação (prévia)
-Genérica porque o interessado se inscreve no registro
cadastral (se to r específico)
- Qualificadq. consoante a especialização profissional
- Classificado na faixa de sua capacidade técnica e financeira
-Certificado de registro vale nos limites de sua qualificação dentro da validade do exercício. Para quem não tem
çadastro:
-Exige certificado de registro de outro Órgão (Senado
Federal) dentro da validade do exercício
- Complementação mediante documento(s) específico(s) não solicitado(s) por ocasião docadastramento (Senado
Federal}
Importante:
uEdital obrigatoriamente tem de esclarecer se o Órgão
tem ou não cadastro próprio".
-Habilitação se faz antes da abertura da proposta (julgamento)
. -Realizada pela própria Comissão Julgadora (permanente)
-Do exame da documentação pela Comissão resUlta:
a) Habilitação ou qualificação da Empresa
b) Inabilitação ou desqualificação da Empresa no caso
~ cadastro próprio raramente se encontra a situação da letra
"b"
Inexistência de cadastro pode levar a situação da Letra
:"b", em função da complementação de documento(s) específico(s).
No geral a Comissão aprecia rapidamente e rubrica toda
documentação, submete-as à análise, rubrica e possívelimpug.llllção pelos pro~_11entes.____ .
Não havendo impUgnação ou inabilitação contestada pas-. sa-se à abertura das propostas (julgamento).
i
A Ata dessa reunião só é lavrada após a abertura e leitura
dos preços constantes nas propostas, submissão e rubrica pelos
proponentes e pela Comissão (modelo 02).
· No caso de contestação (manifestação, desejo) ou impugnação de qualquer proponente quanto a inabilitação:
- A reunião é suspensa (efeito suspensivo);
- Rubric;;~.-se toda documentação apresentada;
-Propostas permanecem fechadas;
-Rubrica-se no fecho;
-Permanecem em poder da Comissão;
-ConCede-se ao suplicante prazo estabelecido na legisla- ·
ção, para manifestar, por escrito, sua argumentação;
-Lavra-se Ata e aguarda-se o recurso.

• ·~·'·• i4"1_,,r,

-' •••·o,,,,,.,

Sábado 19 . 1_QI!1

SIMULAÇÃO DE SITUAÇÃO
Em determinado Edital da Sudaprev, Modalidade Tomada de Preços, exi$ia aparticipação de empresas previamente
cadastradas no Orgão, a data de publicação do ato convocatório no Diário Oficial da União.
No dia de abertura da licitação compareceram as Empresas Xalingo, Kalunga, Gera e Suspiro. -Iniciado o julgamento da habilitação, constatou-se que:
-A Empresa Xalingo apresentou o certificado de registro da Sudavest, dentro !Ja v@dade do exercício._
-A Empresa Kalunga apresentou o certificado de registro da Sudaprev, dentro da validade do exercício.
- A Empresa Gera, alegari:do falta de tempo, solicitou
prorrogação por 24 (vinte e quatro) horas a fim de que pudesse
cumprir a exigência.
-A Empresa Suspiro apresentou o certifiCado da Sudaprev fora da validade do exercício.
c) Quais as empresas habilitadas ou desqualificadas e por
quê?
3-CONVITE
-A Administração convoca aqueles que julga capacitados e idóneos para executar o objeto da Licitação (chamada
de habilitação a priori).
.;_Não impede de exigir apresentação de documentação
a Carta-ConVite.Normalmente o servidor designado (comissão é eiceção)
recebe as·propostas, abre-as, lê os preços, submete-as e colhe
rubrica dos presentes, fixa data para publicação do resultado-·
do julgamento e lavra Ata (modelo 03).
DOCUMENTAÇÃO
Atentar para duas palavras chaves contidas na IegislaçtÍo
-exclusivamente conforme o caso vide (art. 25) (art. 32).
Legislação

Para a habilitação nas licitaçõeo, eXigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:
I -Capacidade Jurídica;
II -Capacidade Técnica; ·
DI- Idoneidade Financeira;
N -Regularidade Fiscal.
-Capacidade de Produção;
-Capacidade Gerencial.
Comentário:
1 -Inciso XXI, art. 37
Constituição de 5-10-1988
Inciso XXVII, art. 22
2- Situação do CRIF x CRC
I - CAPA CIDADE JURÍDICA
A documentação relativa à capacidade jurfdiéa, conforme
o caso, consistirá em:
1 -Cédula de Identidade
2 - Registro Comercial, no caso de empresa individUal
3 -Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato SOcial em
vigor devidamente registrados em se- tratando de Sociedade
Comerciais e no caso !le Sociedades Por Ações acompanhadOs
de documentos de eleição de seus administradores.
4- Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades
Civis, acompanhada de prova de Diretoria em exerdcio . .
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Hely Lopes Meirelles- •
A capacidade jurídica é decorrência da personalidade
jurídica, que é a qualidade inerente a todo _ser human? (pe~soa
física) e atribuída a certas criaturas da let (pessoas JUrfdtcas,
para exercer direitos e c-ontrair <?brigaç_ões. ~ssim, toda pes~a
física e jurídica, tem personalidade JUrídtca, mas pode nao
ter capacidade jurídica, ou tê-la limitada, co~? o~rre com
os menores e os interditos. Para fins de habilitaçao deverá

ser plena do ponto de vista administrativo.
I I - CAPACIDADE TÉCNICA
A documentação relativa à capacidade técnica, conforme
o caso·, consistirá em:
-1 -Registro ou Inscrição na Entidade profissional competente.
____
_ .
2-- Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível, em quantidades e prazos com
o objeto da Licitação, e indicaçã~ das i~nstalações e do ~par_e
lhamento técnico adequado e d1spomvel para a reahzaçao
_.
.
.
do objeto da Licitação (atestado).
3 - Prova do atendimento de requiSitos prevtstos em lct
especial, quando for o caso._ _ _ .
-..
.
"Capacidade técnica" é o conJunto de requiSitos_ profissionais que o licitante apresenta para executar o objeto da
Licitação.
_
a) Genérica - pelo registro profissional.
.
b) Específica - Atestados de desempenho antenor e
pela existência de aparelhamento e pessoal adequados para
a execução do objeto da Licitação.
c) Operativa-=- Demonstração da existência de ap_arelhamento e pessoal disponíveis para a execução do objeto da
Licitação constante do Edital.
Divergência com a Legislação (art. 39) (art. 7•).
III- IDONEIDADE FINANCEIRA
A documentaçãÔ relativa à idoneidade fmanceir~, Conforme o caso, consistirá em:
1 -Demonstrações contáveis do último exercíciO que
comprovem a boa situação financeira da Empresa.
2- Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, ou execução patrimonial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica ou domicl1io da pessoa física. .
"Idoneidade Financeira., - capactdade para satisfazer
os encargos económicos decorrentes do contrato, aferida,.em
princípio, pela boa situação financeira da em~resa 7 pela mexistência de ações que possam afetar seu patnmômo.
Regra que virou exceção
A administração nas compras, para entrega futura, Obras

e Serviços de grande vulto ou complexidade, t>C?de__estabelecer
no instrumento convocatório da Licitação (Edital), a exigência
de capital mínimo registrado e realizado, ou de património
líquido mínimo, como dado objetivo de comprovação da ido-.
neidade financeira das empresas licitantes e para efeito de
garantia do adimplemento do contrato a ser ulteriormente
celebrado (DL 2.300/86).
_
.... . . . _ .
.
O parágrafo 4•- grau de complexidade DL 2.300/86
O parágrafo 6('- capital niíni~o ou ~ Va~or do património
líquido DL 2.300/86 ·
IV- REGULARIDADE FISCAL
A documenta-ção relativa à regularidade fiscal_! confo_r~e
o caso, consistirá em:
-------- ---
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1 -Prova de inscrição no CadastrO de Pessoas Físicas
(CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) .
2- Prova de quitação com a Fazenda Feder,U, Estadual
e Municipal ou outra equivalente, na forma da let
'"Regularidade Fiscal" é o atendimento das exigências
do fisco (quitação dos tributos pelo contribuinte. - Exigências após edJção do Decreto-Lei n• 2.300/86
-Certificado emitido pela Caixa Económica Federal
(CEF), comprovando regularidade junto ao FGTS (Lei n'
7.839, de 12-10-89 artigo 25).
-Certidão emt~ ~a pela Secretaria da Receita Federal
ou pela Procuradoria da :-'::J •enda Nacional, corrrprovanuu ill
quitação de tril utos e contnt.. :r-Ões fe~erais _e _o·~~ras_ ~posi
ções pecuniária; compulsórias (a,"reto n• 97.8:'í, de 1&-6-89)
desmembrou o 'tem 2 da documenta'.r:lo da R.·.~.
-Decreto n• 99.476 de 24-8'90 \. •r Jbraogência CRJF)
Exigênci 1S vincnladas a f85e de babilllaça.:

-Os documt. 1tos poderão ser apresentados em ot~nal
por qualquer proc< sso de cópia autenticada, ou pubticaça,
em órgão de imprema oficial (parágrafo 5' art. 25).
-Em cada Licttaçiio poderá ser exigida ainda a relação
de compromissos a~ sumidos pelo interessado que im~rte~ .
diminuição de capaL idade operativa ou absorção de dtsporu- .
bilidade fmanceira (parágrafo 6• art. 25).
-O Certificado de Registro Cadastral (CRC), substitui
os _documentos enumerados neste artigo, obrigada a parte
a declarar sob as pena!!dades cabíveis, a superveniência de
fato impeditivo da habilita;5o. (Parágrafo 8', art. 25), exceto
capacidade técnica.
-A Administração poderá aceitar Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido por Órgão ou Entidade Federal,
desde que previsto no EditaL (Parágrafo~-:, art. 25).
·
- -Havendo interesse público, Empresas e111 _regime de
concordata poderão participar -de Licitação para compra (parágrafo 11, art. 25).
-Quando permitida, na Licitação, a participaÇãO de empresas em Consórcio, observar-se-áo as seguintes nonnas (art.

26
). -·É facultado às unidades administrativaS -utilizar-se de
registi'os cadastrais de outrOs Órgãos ou Entidades Federais
__
(parágrafo único, art. 27).
-Decairá ·do direito de impugnar, perante a Admmtstração os termos do Edital da Licitação aquele que tendo-o
aceito 'sem objeção venha a apontar, depois do julgamento,
falhas ou irregularidades que o viciariam, hipóteses em que
tal comunicação não terá efeito de recurso. (Parágrafo 1»,
art. 33). Erro de interpretação no mercado.
_ _- A inabilitação do licitante importa preclusão do seu
direito de participar das fases subseqüentes (parágrafo 29 , art.
.
.
33).
-É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em
qualquer fase da Co!).corrência(?), a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo (parágrafo 3', art. 35).
-Ultrapassada a fase de habilitação e aberta as propostas, não mais cabe desclassificá-las por motivo relacionado
com capacidade jurídica, capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade fiscal salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. (Parágrafo 5 9 ,
art. 35).
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da foram rubricadas e ane.xadas ao processo da licit(l_çl1.o.Na

Obter junto a CAA)
Modelo 01 - Ata de abertura de concottência com suspensão da reunião para análise de documentaç3o.
Modelo 02 - Ata de abertura de Tomada de Preços
normal.
Modelo 03- Ata de abertura de convite normal.
TOMADAI:>E PREf;:o:n:-fi 05790 ~O""
AT ADE ABERTURA -- DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITÀÇÃb
Às 15h (quinze horas) do dia 30-4-90, na sala de reuniões
do Prodasen? reuniu-se a Comissão Permanente de LicitaÇão
d~ste órgão, designada pelo Aton• 111189 do Senhor DiretorExecutivo, na forma do Ato n• 19n6 e Ato n• 31187, ambos
da Comissão Diretora do SenadO Federal, ~para proceder'ao
recebimento da documentação e efetuãr a abertura das propostas apresentadas à licitação em epígrafe,_ verificáÍl.do ter
comparecido a seguinte empresa: CPI -Consultaria Projetas e Infonnática Ltda., representada pelo Sr. Welomar Pereira dos Santos, portador do documento de;:_ identidade n~'
277.914, SSPIDF. A Comissão Permanente de üchação ini-·
ciou seus trábalhos solicitando ao único licitarite presente a
aprese'ntação dos envelopes contendo a "documentação e proposta. Aberto o envelope.•n~" 01, que confédl a documentaçã_o,
verificou-se que a menciOnad-a em presá CumpriU as eXigências
constantes do Edital para habilitação. Assim, o Presidente
da Comissão Permanente de Licitação decidiu por considerar
a empresa supracitada habilitada a participar desta Iiéitação.
Eni s-eguida o Senhor Presidente determinou a_ abertura do
Envelope n~ 02, contendo a proposta q\1-e foi lid_a na presença
de todos. A seguir a pro-posta circulou entre os presentes
para ser analisada e rubiicada. Foi indagado ao licitante presente à reunião se havi~ algurria reclamaç3.q_:~_ser_~ita;-nos
tennos do item 10.3 dO Anexa· II do E4!ta1, ~a~a f~i _re_clamado. Em seguida o Sr. Presidente comunicou aos presentes
que o resultado do julgamento da proposta apresentada a
esta licitação estará afixado no quadro de Avisos da CAA,
pelo prazo regulamentar de 5 (ciilco) dias iíteis, _confonne
item 6.6 do Anexo II do Edital, partir das_17 horas Oo
dia 7-5-90 ocasião ení que o intereSsado poderá tomar conhecimento do ~esmo e recorrer, se for o caso,· da decisão da
Comissão Permanente de Licitação nos termos do Regul:l~
menta do Prodasen e das disposições contidas no Editãl. Nada
mais havendo lavrou-se esta Ata que_ segue assinada pelo Hei.:.·
tante presente à reunião e pelos membros da Coniiss-ão Permanente de Licitação do Prodasen.
Carlos Gilberto Barbosa, Presidente- James R. Menezes
de Carvalbo, Membro - Paulo F. dos Santos Muniz, Membro
-Rosa Maria G. Vasconcelos, Secretária.
-

e

-a

CONVITE N' 22/90
ATA
REUNIÃO DE ABERTURA
Às 15h (quinze horas) do dia 29-8-90, na
de-reuniões
do Prodasen. procedeu-se a abertura das propostas apreSEmtadas pelas Empresas que acudiram à licitação em epígi"afe,
que visa à aquisição de peças para equipamentos de ar condicionado do Prodá.sen. Verificou haverem apresentado proposta as seguintes Empresas: Refrigeração São Paulo, ~rige
Engenharia Ltda. e Proclima. As propostas foram lidas na
eresença dos licitantes presentes à reunião e verificou-se q-ue:"
guardaram, conformidade com os termos. do Edital. Em segUi-

safa

oca$ião foi informado aos licitantes presentes, que as propostas
serão julgadas nos termos do Edital e que o resultado desse
julgamento estará afixado no Quadro de Avisos pelo prazo
de 3 (três) dias úteis a contar de 31-8-90 a partir das 17h,
opottunldade em que os licitanteS poâerão tomar conheclmento do resultado e, se for o caso, recorrer dessa decisão,
nos termos do que dispõe o Edital. A seguir, lavrou-se a
presente Ata que segue assinada por mim Ricardo Evandro
Mo V. Innecco e pelos licitantes presentes â reunião. -~

~~

Servidor!Prodasen
Refrigeração São Paulo
Érige Engenharia Ltda
Proclima
CONCORRêNCIA J\1•01189
ATA DA ABERTURA DA 1' REUNIÃO DA
~ COMISSÃO PERMANENTE DE LICIT AÇl O
Às lüh (dez horas) do dia 28-9-89, na sala de reuniões
do Prodasen, reuniu-se a Comissão_ Peimanente de Licitação
deste órgão, designada pelo Ato n• 68188 do Senhor Diretor,E:
xecutivo, na forma do Ato n"' 19n6 e do Ato n"' 31/87, ambos
da Comissão DiretoTa ·ao Senado Federal, pã.ra -proçeder ao
recebimento da documentação e propostas apresentadas pelas
firmas que compareceram à Conc?_rrência e~ epígrafe. Preliminarmente, o Sr. Presidente solicitou aos representantes das
Empresas presentes a apresentação dos documentos legais
que os credenciam junto à COmlssáo. Em SegUida, fe7. correr
ent~e os representantes credenciados das Empresas a Lista
de Presença, recebendo concomitantemente os Envelopes de
n~ 01, 02 e 03, e verificando que compareceram as se.g~es
empresas: ltauteclnfonnática S/A, representada pelo Sr. Guilherme Teixeira de Reseitde, portador do documento de identidade n• 122.716, expedido pela SSPIDF; Tecnocoop Indústria e ComércioLtda., representada pelo SL Edmundo 'f.f alace
de Freitas e Silva, portador do documento de identidade n~
419.974, expedido pela SSPIDF; Proceda Tecnologia SiA, representada pelo Sr. Marco Aurélio Valença de Mello. portador do documento de identidade n"' 3.891.008, expedido pelo
IFPIRJ; Scopus TeCnologia SIA, representada pelo Sr~ Gustavo N. Mendes, portador do documento de identidade n"'
708.967, expedido pela SSPIDF; Novadata Sistemas e <:omputadores SIA, representada pelo Sr. Adalberto Richard, portador do documento de identidade n• 607.764, expedido pela
SSPIDF; WF - Comércio e Representação Ltda., representada pelo Sr. Elton Losch, portador do documento de identidade n• 5.006.241.50if; expedido pela SSPIRS; CP Computad_ores Pessoais Üda., representada pelo Sr. Mauro W. Ferreira, portador do documento de identidade n• 7.799.237, expedido pela SSPISP; Villares Control SIA, representada pelo
-Sr. José lgnário do Espírito Santo, portador do documento
de identidade n' 6.582.227, expedido pela SSPISP; Banfort,
Informática Co~~tércio e Serviços Ltda., representada pela Srt•
Marilda Matos Soares, portadora do documento de identidade
n• 5961917, expedido pela SSPIDF; Microtec Sistemas Indústria e Comércio ·s/A, representada pelo Sr. Luiz Haruo Hiramatsu, portador do documento de identidade n• 351.435, expedido pela SSPIDF e Grafix Eletrõnica SIA, representada pelo
Sr. Ariov;lldo Nunes Mariano, portador do documento de
identidade !'' 520.625, expedido pela SSPIDF. Em seguida,
o Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação determinou a abertura do envelope n• 01 - habilitaç'i>J Após
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Duas Situações:
a abertura do envelope n"? 01 o Sr. Presidente solicitou aos
presentes que analisassem a documentação_ e rubricassem suas
~· l-Se ·o. julganlento re,alizar-se em seguida ao recebif?lhas. Indagou, ent~o, aos licitantes presentes se os mesmos
mento e abertur(! da _doçumttntação (habilitação) e das protmham ~lguma reclamação a_~er feita para regístro em Ata.
postas - lavrar-se-á uma ata única e final que consignará
Nada fm dedarado pelos licitantes presentes. Assim o Si-.
.o resultado da, habilitaçãq dos proponentes e da classificação
Presidente decidiu suspender a reunião para que a Co~i&Sã'o · de suas propostas.
procedesse à análise da documentação apresentada._ Dessa
2 -Se houver transferência do julgamento- (mais usual
fonna? ~ Sr. Presidente solicitou que os membros da COmissãoe aconselhável) lavrar-se-á Ata respectiva citando:
e os licttantes presentes rubricassem os envelopes de n9i 02
A) As propostas recebidas e abertas
e 03. q~e ficarão de_~?amente lacrados e so~ a guarda da
B) As impugnações
Com1ssao até a próx1ma reunião a ser realizada em -4-10-89
- - C) As propostas não abertas e devolvidas mediante reàs 15h, quando se dará conhecimento das empr~sas conside~
cibo - (
radas habilitadas e inabilitadas. Nada mais havendo lavrou-se
.' _'' _·_ D) OS te_cutsós interpoStOs
a presente A~a qU:e_ vai assinada pelo Presidente, demais mem·
E) As decisões profeljdas no momento e demais ocorrênbros da ComiSsão--permanente de Licitação e pelós represenchis da reunião·
_.
tantes das firmas licitantes.
F) Data, hora e local em que serão divulgados os resultaRui Oscar Dlils Jai.tiqU:es, PreSidente~ -c- Luis César da
dos, os quais constarão da Ata final, para oportuna publicação.
Rocha Fonseca, Membro -Américo Munhoz Jónior Membro
(modelo 01)
-Olga América Sousa Ãlmeida, Secretária.
'

Novodata Sistemas e Corilputadores S/A ·······~:...........
Proceda Tecnologia S/A ··········~-~ .. :-..-~:~-:-.:..,--: ____ ~~·-····
ScopusTecnologiaS/A ""···~··············- .. ···u······ .. ~·-·····
ltautec Informática SIA · · ·: · · ·· · · ·· ·· · .•.. : ···· •••·· .... :: .•:';'L
WF - Representações Ltda ............... ·····- .. _ .. :.:..::..:. _
Tecncoop· Indústria e Coniéfcio Ltda · ··
- -~- ·
CP Computadores Pessoais Ltda · · .. · · ~ ~ .'.' ~: :~ .' ~ ~ ~ ~~ ~~:~-:__~~·:f~:=Villares Contrai SIA ............ ~.-......... :~.:~---~--~---··-···-·
Banfort, Informática Comércio e SCrVíÇOs Ltd3 . . . . . .. . .. . .
Microtec Sistemas Indústria e ComérciO-S/A ................ _
Grafix Eletrônica ~IA ··············-·-··:.•:.......~ ..· -·-....... :
_,-_,IV -JULGAMENTO
(Diz respeito apenas a proposta)
-Apenas se classifii::ã Ou desclassifica propostãs
-Chamado também de envelope n9 02 ou 2' fase
1 -É o ato pelo qual a Administração:~ ~
- Confronta as---Ofertas;
- -Classifica os proponentes;
-Escolhe o vencedor;
·._
-Adjudica o objeto da Licitação;·~
-Firma o cOritrato.
·
·
2 - Não é arbitrário e· deve sempre ser objetivo
-· . - . - ·3 -Leva em consideração:
I -Exame das propostas (classifii:ação ou desclassifica.'
ção)
~
·•,···
II-Fatorou fatores do Edital ou Carta-Convite
III -Tipo ou tipos da Licitação
~ IV -Critério objetivo estabelecido nÓ! Editar Ou Carta-, ~ •..,
Convite
4- Não há distinção para com as modalidades de Licita, .. ,.
,, ~·~ ·
ção, apenas diferem na complexidade
5-O julgamento das propostas (abertas) somente pode
iniciar-se depois de julgada a documentação e os recursos
que even-çualmente foreni interpostos
I - EXAME DAS PROPOSTAS
-Abertas, rubricadas e lidas em voz ;Uta em ato públlro
--Exame de imediato ou transferido para outro .dia e
~oca! onde serão estudadas reservadamente, para que seus
Julgadores (Comissão; Subcomissão, AD HOC) possam aoalisar detalhadamente todos os_ seus aspectos e a apreciação
..
dos fatores a serem considerados' no julgam,ento.

-·~-,..-----

..

~

Importante
""Em qualquer situação é sempre necessária Ata circunstan~~da do_ocor;ido, para comprovação da regularidade da
•babthtação e ~do Julgamento das pro(Jostas.

:>t.:p

~

Classificação ou DeSclassificação ·
Cot'eja-se ·p·re1imiiüiimente regularidade fo~ãl a fim
~~"'de verificar-Se a conformidade com o expresso no Edital ou
Carta-Convite

,._.

·= -: • ..-...:...

-~I~Prazo
-Condições
Formais:
de validade
....._Prazo de entrega ou execução
__:_Prazo de garantia
,,.,.--.~Preços unitário e tOtal (Conferência)
~Critério pàra reajuste (sê bouvei)
~.:....:..PadrãO monetário
- · ---::;:;;-...<.:..::.Prazo de vigêricja contratual
-CIF ou FOJJ ~ ·~ ~ .
.
-:-::-_Demais-estabelecidas no Edital ou Carta-Convite
II - Conformid~de ç:om as .especificações exigidas
As que estiverem de acordo com I e II - Classificadas
~,;~,:~-A's-que ·nãd estiverem de acordo com I e II- Desclas·SificââáS
.· ··· ~
· ·~ · · ~ ·

..

-,,.! .·

-;

Importante
-Não se admite que a proposta contenha condição estranha ao Edital ou Carta-Convite ou ofereça redução sobre
~ ~~s v~~ajo~a . .
__
1)JdQ:Q.qu~ foJ;" pferecic;tci além do pedido ou permitido
no Edital ou Carta-Convite há de ser considerado "não escrito", desde qUe possa ser eliimnado da propoSta sem -desnaturá-la
~. _.:-;0 qu~ ,f~~~~-~ na p_ro~sta conduzirá à ,sua desclassiçação ·
·
~ ·
-A Adminístraçâo não pode aceitar vantagem não prevbta _nq_ ~ditai, que coQ.Stituiria surpreSa para aqueles que
se ativeram fieJmen_te ao seu pedido
- ·
'··....:.Ocorrendo desclassificaÇãó .ela deve sempre ser justificada pelo c$igãó )ulgádor, apontando a desconforinidade com .
·~
~
o Edital ou cartá-Ciínvite
-A desconformidade da proposta tanto pode apresentar-se em relação condições (exigências) formais do Edital
como revelar-se no seu cqnteú<io (art. 38) (ar!. 47)

_-"=

fi

Dezembro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL Óleção II)

11-FATOR OU FATORES DO
EDITAL OU CARTA-cONVITE

Legislação (art. 36) (art. 41)
No julgamento das propostas a Comissão levará em consideração os seguintes fatores: (estabelecidos preViaritente por
ocasião da elaboração do Edital ou Carta-Convite)
A - Qualidade
B- Rendimento
C-Preço
D-Prazo

E- OutroS previstos no Editai ou C3itâ.-COnvite
"É falho o Edital_ou Carta-Convite que não incida, seciuer
implicitamente, os fatores de julgamento como o q~e os prevê
mas não estalece critério para a sua ponderação" (Hely Lopes
Meirelles)

A - Qualidade
Conjunto de características objeÍivas, mensuráveis e próprias da natureza do objeto licitado que comprove a segurança,
a confiabilidade, a durabilidade e a adequação do uso a que
o objeto se destina

Pode ser: Inferior, média; superior -

Em termos de

valoração
Conceitos:
Inferior - Aquela que atende plenamente aos objetivos
da Administração com real economia para o erário. ~x: com~
pra (lápis, caneta, formulário)
Média - Aquela em que satisfaz o objeto e sua destina. .
ção. Ex: realização de serviço provisório
·
Superior - Aquela em que é decisiVa oo j ulgamerito
da proposta. Ex: equipamento de alta precisão
,
A conceituação serve para dotar de ferramental a Administração, no sentido de pedir a qualidade desejada e dar
.a este fator, para critério de julgamento; o peso_ que reputar
conveniente, pois é elemento (qualidade) ponderável na apreciação das propostas (válido para B,C,D é E)
B - Rendimento
Fatores qualitativos que possam evidenciar b dtsempenho
·desejado ao objeto licitado, compreendendo capacidade, potência, _dimensão, operatividade, manutenção e eficiência
(produtividade).

C- Preço
Entendido como aferição de todas as circunst4ri.cias de
que resulte proposta mais vantajosa para a Administração
D- Prazo

Compreendendo o ,de execução, pagãmento,- rmaii.Ciam.ento, entrega, carência, garantia de funcionamento e outros
pertinentes ao objeto licitado
_ .
Fundamental é que os julgadores (Comislio) demonstrem
objetivamente a influência (Valoração) do prazo na escolha
da proposta, quando este fator merecer consideração no julgamento e vier a influir na classificação dos proponentes
E - 0uQJJs Previstos•••
Ex: Condições de Pagamento
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III- TIPO OU TIPOS DE LICITAÇÃO

Legislação (art. 37- par. único)
Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de Licitação:
(estabelecido previamente por ocasião da elaboração do
Edital ou Carta-Convite) ·
A - A de menor preço;
B -A de melhor técnicã.;
_C7A_de técnica e preço;
D - A de preço-base
A - A de Menor Preço
AqUele em que a Administração busca simplesmente a
vantagem económica na obtenção da obra, serviço ou compra,
uma vez que o seu objeto é de rotina, geralmente padronizado
e sem qualquer técnica especial. Nesse tipo, o menor preço
é fator decisivo do julgamento, por mínima que seja a diferença.
Ex: Compra de envelOpes, cimentO: tijolos.
B - A de Melhor Técnica

Aquele em que a proposta é mais vantajosa será licitante
que apresentar a melhor técnica dentro das especificações
e do li~D:ite máximO de preço fixados no Edital.
Recomenda-se nesse tipo a· utilização de 3 (três) envelopes:
-Para Documentação (envelope n' 1)
-Para Proposta Técnica (envelope n' 2)
-Para Proposta de Preços (envelope n' 3)
Com esta separação Só se examinará o preço do proponente selecionado em primeiro lugar em técnica, devolvendo-se aos demais os seus envelopes número 3, sem se desvendar os seus preços.
Se os preços ultrapassarem os limites fixados no Edital
ou de sadenterem as condições exigidas, O proponente será
desclassificado, abrindo-se o envelope do pré-classificado imediato. Os envelopes de Preço dos outros proponentes não
serão abertos e deverão ser devolvidos intatos após a assinatura do contrato com o vencedor, isto porque, se este não
celebrar o contrato, será examinado o preço do pré-qualificado
imediato na técnica e assim sucessivamente.
C - A de Técnlca e Preço
Aquele em que a escolha final da proposta recairá no
proponente que apresentar técnica satisfatória e o preço
- - -·
··mais vantajoso. ·
É conveniente também a adoção de 3 (três) envelopes.
Seleciona~se as propostas que apresentem técnica aceitável, decide-se, afinal, pela de menor preço, repita-se dentre
as de técnica aceitável.
As propoStas não aceitáveis em técnica serão desc_lassificadas, independentemente das vantagens económicas que
ofereçam.
.
Não há necessariamente um limite de preço máximO fixado no Edital, cabendo aos propçmentes, em regra, ofertá-los
livremente para serem confrontados ao final, entre os aceitá·
veis em técnica.
Regra geral, não se valaram as propostas técnicas, que
apenas são consideradas aceitáveis para o confronto final de
preços, a fim de evitar que o proponente com maior nota
-já se considere vencedor do certame.
Na prática, desde que se utilizem fórmulas matemáticas
, CJ.ue pex:mitam a conjugação desses dois fato~s, é perfeita- .
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mente viável a atribuição de notas também às próprias técnicas.
-~
Usualmente se utiliza a metodologia denominada de requisitos obrigatórios (eliminatórios) e desejáveis (dasSificatórios).
- - ---Nesse tipo é permitido a conjugação dos fatores qualidade, rendimento, preço, prazo e outros pe"ftTne-ittes ao objeto
da licitação, previstoS no Edital, para --ãferição- -da prOposta
mais vantajosa, em face do critériO de julgamento estabelecido
no Ato Convocatório (Edital).
Aconselhável para obras, serviços e compras cujo objeto
exija um mínirilO de segui'ança, de operatividade ou de qualidade que atenda aos objetivo-s da licitação, mas que permita
uma disputa de preços entre os vários síStémas, variantés ou
modalidades ofertadas e satisfatórias para Os fins visados pela
Administração._
·
·
- D - A de Preço-Base
Aquele em que a Administração fixe um valor inicial
e estabeleça, em funçãO dele, limites ·mrriímo e mã:Ximo de
preç?s, especifiCados no Edital.
As que estiVerem nos limites-de preço admitidos, serão
julgados palas vantagens pertinentes previstas no Edital.
As que excederem aos limites do preçoMbase serão des___________ _
classificadas.
IV -CRITÉRIO UBJETIVO-ESTABELECIDÓ NO
EDITAL OU CARTA-CONVITE
(estabelecido por ocasião da elaboração do Edital ou Carta-Convite)
·
-É o métod<:> (modo) pelo qual as propostas serão avaliadas, em face do tipo dé: Licitação eleito pela Administração
e em função do fator ou fatóres de julgamento constantes
do Edital ou Carta-Convite, para fins de classificação e determinação da m~is vantajosa.
Não se pode fixar um critério únlco paTa o- jUlgamento
das propostas, visto que ?S interesses da Administração vãriam
em cada contratação. As vezes poderá ser o preço; noutra
a qualidade, noutra a qualidade ou o- re-ndimento, noutra,
ainda, a conjugaçãq Q.esses e de outros f~-1.0re~.
Exemplificando:
Não é admissível, na compra de tijolos comuns, indicar
· os fatores qualidade e rendimento optando pela licita-çãó de
melhor técnica e nem numa alienação eleger o critério-de
menor preço.
Exigências vinculadas à fase de julgamento
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zá-lo em conformidade. com <;>s tipos_ de LicitaçãO,- os critérioS
_previamente estabelecidos uo_ ~to Ql_n_vocat_óriO e de acordo
com os fatores exclusivamente nele referidos (art. 37)
-Serão desclassificadas:
I - as propostas que não atendam às exigências_ do Ato
C0ilv0Cãi6-rlo da Licita-ção;
I I - as propostas com preços excessivos oü manifestamente inexeqüíveis quando todas as propostas forem desclassi. ficadas, a Administração poderá fixã.f aos licitantes o prazo
de 8 (oito) dias úteis para apresentação de outras escoímadas
das causas re_feridas neste artigo (art. 38 e parágrafo U.liico)
-A Administração poderá revogar a Licitaçâõ por interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou
mediante provocação-de terceiros (art. 39)
-A~ anulação do procedimento licitatório, por motivo
de ilegalidade, não gera obrigação de indenizar, ressalvado
o disposto no parágrafo único do artigo 49 (ver parágrafo
1•, art. 39)
- A nulidade do procedimento licitátóriO induz a do contrato (parágrafo 2', art. 39)
-A AdministraÇão não poderá Celebrar o-- contrato, sob
pena de nulidade Com preterição da ordem de classificação
das propostas, ou com terceiros estranhos ao procedimento
licitatório (art. 40) ·

Simulação de Situação (mais c~um)
LicitaçãO: Técnica e Preço
-Fatores: Preço e Qualidade
Critério: Atribuição_de Pesos e Notas
Edital (Fase de Julgamento) dispõe que:_
. a) Preço ....
--Peso.6(seis)
Ao menor valor global será atribuída nota 10 (dez), sendo
as demais notas calculadas proporcionalmente.
b) Qualidade ............ , ... c . . . . . . . . . . . . c. . . . . -Peso 4 (quatro)
·Ao licitante que obtiver o maior Diímero de pontos será
atribuída nota 10 (dez), sendo as demais notas calculadas
proporcionalmente.
c .............................. _ ..........

1 - Os resultadOs parciais obtidos notas por cada licitante
em "A" e "B" serão multiplicados_ pelo peso indicado no
fato r e apresentados em matriz ponderada constante do relatóri~ de julgamento d~ propostas contendo o total de pontos
~~~ ~~s~ifi~ção ~nal das licita~tes. 2 -Será considerada vencedora a proposta que, segundo
a apuração dos resultados pela Comissão~ venha a ser considerada como a mais vantajosa -para o Órgão.
Aód8meido- da Licitação: (Exercício) -

Obtiveram habilitação as Empresas Puma; Método e Ka-Será obrigatória a justificação escrita Q_a_ Com_~são -julpaz. Procedeu-se, então, a abertura das propostas e determigadora ou do respon~~vel _pelo Convite, qU.ar!_do nã~ f?r esconou-se a realização dos testes de aferição da qualidade, sendo
lbida a proposta de menor preço (parágrafo 1', art. 36)
todas consideradas classificadas. No resultado dos testes de
-Não se considerará qualquer oferta de vantagem não __ quãlida-de verificou:.:se- que:
prevista no Edital ou no COnvite, nem: pre-çõ--ou vahfagem
-A Empresa Puma -obteve 6 pontos
baseada nas ofertas dos demais licitantes (parágrafõ~9 ;-ãrl:-·
-,--A
Empresa Método obteve 8 pontos
36)
.
- . . ..
··.
- .
__:_
- A Empresa Kapaz obteve 4 pontos.
-Não se admitirá proposta que apresente-preÇos unitãQuanto ao·fàtor preço constatou-se que:
rios simbólicos irriSórios ou de valor zero, ainda que o Ato
- - -A Empresa Puma rotou o preço uni:tário a Cr$150,00
O:mvocat6riõ-da licitação não tenha estabelecido limites míni~
- A:Empresa Método cotou o preço unitário a Cr$100,00
mos (parágrafo 3•, art. 36)
- -- ~--·· ~
- ·
-A Empresa Kapax cotou o preço unitário a Cr$200,00
-O julgamento das propostaS será objetiVo, --devendo
Proceder ao julgamento Utilizando a metodologia descrita
a ComísSlo de Licii3Çãó OU O-respOnsáVel pelo Convite, realinas letras a e b e itens 1 e 2, apresentando o resultado final.
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RESOLUÇ!O DA SIMULAÇ!O: (ExerC1C10)

PREÇO

QUALIDADE
MÉTODO
PUMA

E o,e pontos (nota 10)
= 06 pontos
nota (ctllculo)

MÉTODO c 100,00 (nota 10)
PUMA
= 150,00
nota (cálculo)
100,00 - lO
150,00 - X

08 - lO
06- X

x

c

x = 10xlOO = 6,6 (nota)
150

10x06 = 7,5 (nota)

os
KAPAZ

KAPAZ = 04 pontos
nota (cálculo)
08 - lO
04- X
x = 10x04

E

os

(Regra

~e

100,00 - lO
200,00 - X~
X= lOXlOO = 5 (nota)
200

5,0 (nota)
(Regra

três inversa)

Preço

Fatores

200,00
nota {cálculo)

~e

39,6

7,5

10,0

60,0

5,0

30,0

6,6

lltTOOO
KAPAZ

06

~ireta)

Resultado

Quali~acle

Empresas Nota Peso Not/Peso Nota Peso Nota X Peso

PUMA

três

Total Mé~ia Classif.
Pontos Pon.:l. Final

30,0

69,6

6,9

2•

10,0

40,0

100,00

10,0

l•

5,0

20,0

50,0

5,0

3•

04

As empresas licitantes se classificaram do seguinte modo:
lugar - l!tTooo com um total
cr$ lOO,OO;

~e

10

2• lugar
PUMA com um total
custo unitário ele cr$ 150,00 e,

~e

6,9 (seis virgula nove) pontos, com

1•
~e

(~ez)~

pontos, com custo unitário

3• lugar - KAPAZ com total ele 5 (cinco) pontos, com custo unitário .:!e
cr$ 200,00. Logo, a proposta mais vantajosa é da Empresa MÉTODO classificada em 1• lugar na Licitaçao a qual ••••••••••••••••••••
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CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O JULGAMENTO
1 - A classificação deve sempre constar de um quadro
comparativo .?.as _ofertas (mod.e~o) para possibilitar~ ~erifi
cação da legthmtdade do postciOnamento de cada licttante
e da escolha do vencedor.
__ _
2-Prop~st~ lnais vantajos~ não é sempre a. de men?r,
mas sim a que ma~ favorece o mteresse do servtço púbhco
e melhor atende a?s objeti vos da Administração expressos
.
no Edital ou n~ Ca~ a-ConVite.
3- Ata (relat<5po) deve indicar os fundamentos da dec~são a classi:ficaÇéld < rdinal dos licitantes, a escolh3:: _da mats

Pezembro <ie 1992 .

vantajosa e tudo o mais necessário para o confronto com
o Edital ou Carta-Convite e Normas Legais perfirientes.
4-A divisibilidade do_objeto do julgamento é possível
desde que o pedido no Edital conste de itens ou subiteos
distintos, admitindo mais de um vencedor e a proposta possa

ser aceita por partes.
5-O empate das propostas leva a Administração a decidir pelos fatores de preferência indicados no Edital. Até mesmoo sortet·o poderá ser u sado para o desempate
Mapa (quadro) comparativo de ofertas (preço)
Modelo de ata de julgamento = TP/CC

EMPRESAS
ITEM

i

i

I'
'

i

i

!
i

I

1
tação constatou que a exigência de pUbliCidade do Edital
TOMADA DE PREÇOS N' 13/89
.-foi inteiramente cumprida, conforme atestam os documentos
ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
anexados às fls. 23/29, que 8 (oito) empresas retiraram o EdiÀs 10 (dez) horas do dia 14·12-89, na sala de reuniões tal, mas apenas a UNIÃO TURISMO LTDA. apresentou
do Prodasen reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação documentação e proposta na data estabelecida no item 2 do
deste órgão, designada pelo Ato n' 111/89 do Senhor Diretor- Edital da tomada de preços. A seguir, a Comissão passou
Executivo, na forma do Ato n' 19n6 e Ato n' 31/87, ambos a análise de documentação subsidiária acostada ao processo"
da Comissão Dire.tora do Senado Federal, para proceder ao e que diz respeito a dois assuntos: 19 ) parecer acerca da projulgamento da proposta da única empresa habilitada à licita- posta emitida pelo Setor de Serviços Gerais e, 2~") esclarecição, UNIÃO TURISMO LTDA. realizada- em 12-12-89 e mento adicional sobre divergência existente entre o Anexo
que tem por objetivo a contratação de serviços de transpo~ III e Anexo IV - Parte II do Edital. Quando ao primeiro
administrativo. Inicialmente, a,ÇoÇt_iS$â.Q P~rm,anente deLta- ~_pecto, Cn~nd~ a Comissão q~e ~s ~~~~~~~s apresentadas
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s$.o válidas, entretanto, riãõ devem prevalecer por ·ocasiao
.do·julgam.ento, por entender que a principal exceção à garantia
de participação e contratação de licitante no-procedimento,
é da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com
o poder público, quando o litígio a isso diz respeito, além
dos demais impedimentos expressados no art. · 73 do Decreto
Lei n' 2.300/86, fato este que não ocorre com a empresa em
tela. Quanto ao segundo entende a Comissão, com b3se no
esclarecimento prestado, que o erro de transcrição entre os
Anexos III e IV não deve impedir a classificação a única
proposta apresentada, visto o primeiro ter sido meramerite
informativo e o segundo essencial pois contempla e expressa
as reais necessidades do serviço a ser contratado. Dando prosseguimento aos trabalhos, a Comissão passou a ·análise da
proposta classificada quanto às condições formais estabelecidas no item 2, do Anexo 11 do Edital, e verificou que a
mesma guarda conformidade com o que foi estabelecido. Em
seguida, julgando o fator qualidade, considerou a Comissão
que a empresa se dispõe a prestar os serviços no IlÍvel exigido
pelo Prodasen. Qnanto ao preço verificou a Comissão que
a empresa UNIAO TURISMO LTDA. se dispõe a prestar
os serviços ao valor mensal de NCz$80.131,24 (oitenta mil
cento e trinta e um cruzados novos e vinte e quatro centavos).
Assim decidiu a COmissão Permanente de Licitação -..ceitar
a proposta da émpresa UNIÃO TURISMO LTDA. recomendando que a ela seja adjudicado o serviço de transporte administrativo~ objeto da licitação ao_ Jfie't:o tnen:sal de
NCz$80.131,24 (oitenta mil cento e trinta e um cruZã.dos novos
e Vinte e quatro centavos) e anual estimado em
NCz$961.574,88 (novecentOs e sessenta um niil quinhentos
e setenta e quatro cruzados novos e oitenta e oito centavos)
sujeito a reajustes na forma estabelecida no Edital. Recomenda, ainda, a Comissão Permanente de Licitação, às árCas
administrativa e jurfdica do Prodaseo, após a homologação
do resultado, e antes da cele}lração do contrato o atendimento,
pela ordem, relativo a remessa da correspt>ridência descrita
em 5.1.1 Anexo II, além de solicitar o cumprimento das exigências contidas em 4.10, 4.12, 4.13 e 4.15 do Anexo I do
Edital. Ao concluir seus trabaUtos, lembra a Comissão Pern1anente de Licitação que a autoridade competente para homologar essa .licitação é o Excelentíssimo Senhor Presidente do
Conselho de Supervisão do Prodasen, a quem deverá ser submetido este processo, devidamente instruído com parecer do
Diretor-Executivo, conforme estabelece o Inciso ll, Artigo
90 do Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato n• 19n6
e alterações posteriores, todos da Comissão Diretora do Senado Fedei'àh Nada mais havendo lavrou--se a preseJite, Ata que
vai assinada pelo Presidente e demais membros da Comissão
Permanente de Licitação.
Carlos GDberto llarbooa, Presidente- James R. Meaezes
de Canralho, Membro - SUria R .. Abrques Magwlhies, Secre·
tária- Paulo F. doo SaatGo Malliz, Membro.
·

e

.
. CONVITE N• 23190
RELATÓRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
Ãs 10 (dez) horas do dia 3-9-90, na Sala de Reuniões
do Prodasen, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação
deste órgão, designada pelo Ato D' 111/89 da Diretoria Executiva, para proceder ao.,julgamento das propostas apresentadaS
pelas firmas que compareceram ao convite em epígrafe, reali.zado em 31-8-90, às 15:00 horas, para a aquisição de envelopes
destinados a reposição de estoque no Almoxarifado do Prodasen. Prelimioarmente a Comissão cotejou a _propostas com
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as especificações constantes do Anexo I do Edital e verificou .
que todas estavam de acordo com o solicitado. Analisadas
quaóto ãs condições formais estabelecidas no item 2, subitem
2.2 do Anexo II do Edital da Carta-Convite; veiificou-se que
todas guardaram conformidade com as condições ali contidas.
Dessa forma, decidiu a Comissão por classificar todas as propostas apresentadas. Em seguida a Comissão passou a anali- ·
sá-Ias de acordo com o critério de menor preço estabelecido
no Eidtal e quadro demonstrativo anexado às folhas 26, verificando o seguinte: para o fornecimento do item 1, o meii()r
preço foi oferecido pela Papelaria Rio Importação Comércio
e Indústria Ltda., ao custo unitário de Cr$1,48 (hum cruzeiro
e quarenta e oito centavos), e preço total de Cz$1.776,00
(bum mil, setecentos e setenta e seis cruzeiros) e para o item
2 o menor preço unitário foi oferecido pela Empresa Gráfica
Gutenberg Ltda., ao custo unitário de Cr$8,90 (oito cruzeiros
e noventa centavos) e preço total de Cr$55.180,00 (cinquenta'
e cptco mil, cento oitenta cruzeiros). Mediante solicitação
da Coordenação de Apoio Administrativo para que fosse aumentada a quantidade licitada no item 01, envelope carta,
tendo em vísta a existência de disponibilidade orçamentária
suficiente para atender a despesã adicional e, tendo em vista
que o Edital desta Licitação prevê em sua letra "a", item
9.1 do Anexo ll, aditamento da quantidade inicialmente licitada em até 25% (vinte e cinco por cento), decidiu a Comissão
por acatar a solicitação daquela Coordenação, propondo a
autoridade competente o aumento da quantidaPe ora a ser
adquirida para 1.500 (um mil e quinhentas) unidades de envelopes. Diante dessa análise dicidiu a Comissão Permanente
de Licitação considerar como vencedo-ras desta Licitação as
propostas apresentadas pelas Empresas Papelaria Rio Importação, Coniércio e Indústria Ltda.~ para fornecimento do item
-1, no valor total de Cr$ 2~220,00 (dois mil, duzentos e vinte
cruzeiros) e Empresa Gráfica Gutenberg Ltda., para fornecimento do item 2, no valor rotai de CI$ 55.180,00 (cinqüenta
e cinco mil cento, e oitenta cruzeiros), ·recomendando seja
adjudicada a essas Empresas a aquisição dos materiais. AO
concluir seu trabalho~ lembra a Comissão que a autoridade
competente para homologar essa Licitação é o Diretor~E
xecutivo, nos teonos do que dete~pa o inciso I, art. 90
do Regulamento deste órgão, aprovado pelo Ato n• 19n6
e alterações posteriores, todas da Comissão Diretora do Senado Federal.
Carlos GDberto Barbosa, Presidente - Paulo F. Sutoo
M_uniz, Membro - Ricardo Evaodro M. Viaa:nâ IDitecco,
Membro.
·

e

1

V-RESULTADO
Fase obrigatória e distinta, na qual:
-É divulgado e -afixado em local visível e de fácil acessó
(Quadro de Aviso)
-A Ata (relatório) de julgaDiento final da Licitaçlio
-Os interessados tomam conhecimento do desfecho da
Licitação
.
-Faculta, a partir daí, aapresentação de recurso (direito
de petição) nos prazos e termos da legislação vigente. · ·

VI -.DIREITO DE PETIÇÃO
A Legislação prevê três situaÇões:
l-Recurso
2 - Representação
3- Pedido.oie.reconsideração
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1 - Recurso no prãzo · de 5 (cinco) diá.s úteis a coniar
-Atestado
da intimação do Ato ou da lavratura da Ata, nos casos de:
-Aplicação de Multas e Glosas
-Rescisão
a) habilitação ou inabilitação do licitante;
b) julgamento das propostas;
-Suspensão
c) anulação ou revogação da Licitação;
~Declaração de Inidooeidade
~Pagamento
d) indeferimento do pedido de inscrição em Registro Cadastral; sua alteração ou cancelamento;
Anulação e Revogaçãoe) rescisão do .Contrato a que se refere o inciso I do
-AnulaÇão
é
a invalidação da Licitação ou do julgaartigo 69, aplicação das penas de advertência, suspensão tem-mento por motivo de ilegalidade.
porária ou de multa.
-Revogação é a invalidação da Licitação por interesse
Os efeitos dos recursos contra habilitação ou inabilitação
p6blico, embora regular o seu procedimento.
serão sempre suspensivos.
_
- anula~se o que é ilegítimo
A autoridade competente poderá, motivadamente e por
-revoga-se o que é legítimo, mas inoportuno ou inconvepresentes razões de interesse público~ atribuir ao recurso interniente ao interesse público.
posto eficácia sUspensiva, nos casos previstos nas alíneas b
Em ambos os casos, a invalidação do procedimento licitae e, do inciso I.
tório deve ser justificada para demonstrar a ocorrência do
A intimação dos atos referidos nas alíneas b, c e e excluímotivo e a lisura da Administração .
.dos os de adVertência e multa de' mora; e no incisO III será
feita mediante publicação no Diário Oficial da União.
UCITAÇÓES E CONTRATOS
Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitanw
MÓDULO V
tes, que poderão impugná-lo (contra-arrazoá-lo) no prazo de
O PAPEL DA COMISSÃO
5 (cinco) dias úteis
Decreto-Lei n' 2.300/86
O recurso será dil1gido à autoridade superior por interAtribuições -Ato n' 31187 -CD/ Senado Federal
médio da que praticou o ato ·recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no· prazo de S (cin_ço) dias úteiS ou, nesse
mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado. Neste
DECRETO-LEI N' 2.31)()/86
caso, a decisãt> deverá ser proferida dentro do prazo _de S
(Artigo 41)
(cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso.
- A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadasOs recursos serão manifestados, por escrito, perante a
tral, sua alteração ou cancelamento, e as propostas serão proComissão Permanente de Licitação, que registrará a data da
ces~das e julgadas por uma Comissão, Permanente ou Espeentrega mediante protocolo.
cial de, no mínimo, 3 (três) membros.
·
·
2-Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da
(Parágrafo 1')
intimação, da decisão relacionada com o objeto da Licitação
-No caso de Convite a ComissãQ Julgadora poderá ser
ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico.
3 -Ped_ido de reconsideração, de decisão do ··n• no caso substituída por servidor designado pela autoridade compede: (suspensão temporária de participação em Licitação e im- tente. ·
(Parágrafo 2')
pedimento de contratar com a Administração, por prazo não
::-A Comissão para julgamento dos pedidos de inscrição
superior a 2 anos), no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação
cm ~egist_ro Cadastral sua alteração ou cancelamento, será
do Ato.
integrada por profissionais legalmente habilitados, no caso
VII- HOMOLOGAÇÃO
~e_ Obras, Serviços ou aquisição de equipamentos.
É o Ato em que a autoridade superior confirma a classifi- (Parágrafo 3')
·
cação das propostas e a adjudicação do objeto de licitação
-Enquanto não nomeada a Comissão Julgadora, incumao proponente vencedor.
birá à autoridade que expediu o Edital prestar os esclarecimentos que forem solicitados.
VIII- ADJUDICAÇÃO
(Parágrafo 4•)
É o ato pelo qual se atribui ao vencedor o objeto da
- A investidura dos membros das Comissões Permanen-.
licitação para a subseqüente e(etivaç:lo do contrato adminis- tes não exce.deEá de um ano, vedada a recondução, para a
trativo.
mesma Com1ssao, n_9 pe_ríodo subseq~ente.
Caso do Prodascn (ver artigo 90)
ATO N' 31/87 DA
IX-CONTRATAÇÃO
COMISSÁO DIRETORA DO SENADO FEDERAL
Fase em que a Administràção:
.
-Exige o comprovante da garantia prestada (se exigida); (Artigo 65)
-O Senado Federal terá uma Comissão Permanente de
-Firma o compromisso (contrato) com o proponente
Licitação, composta com o mínimo de 3 (tr!s) membros, desig- ·
vencedor;
nados pelo Presidente, dentre servidores indicados -pelo Pri-Entrega a Nota de Empenho correspondente;
~iro Secretário.
'-Inicia a contagem do prazo de entrega ou exec:ú.ção;
-Providencia a publicação do Extrato. Contratual no . (Parágrafo 1•)
-A indicação deverá recàir, sempre que possível, em
Dlúio Olldlol da Unúto.
servidor com formação na área de administração de material.
X-GESTÃO
(Pará~')
.
Fase importantlssim8 relativa ao acompanhamento, con. - Os membros da Comissão Permanente de Licitaçio
."* e fi!cali•oçi~ que permite:
, lllo__poderão, decorrido do _perfpdo de sua inv~tiª"""a,_ q~ .
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não excederá a um ano, -se! teeonduzidos
qUente.
- --- - =(Parágrafo 3~")

tio

biê.lio subse-

. -::-·o Prodasen te_r_á uma ComjsSão Permanente de Licitac0nip0st3- pelo Diretor da DiviSão Administrativa e Fi-

- •çãO;

-Em casos especiais, considerada a naturezido objeto

nanceira, como Presidente, e por dois servidores do Óigão.
(Parágrafo 1')
c.
c c

da Ucitação-;-pOderão fazer parte da ComiSSão determinados - _ -Os membros da _Comissão Permanente de Licitação
servidores do Senado Fe~eta! __~, ainda, ·espeéiafist3.s ~nvi- serão designados pelo Diretor-Executivo, ad refereodum do

dados para esse fim.

(Artigo66)

-

c

_

_ _ ___

-CC

_~ _

~c

-·Consellto_de Supervisão.

c_

(Parágrafo2')
. c
c .c c
~ '--- Quarido conveniente, o Diretor-Executivo poderá de..
CC

-Excepcionalmente pOderão ser constirU{das CõmissõesEspeciais de UcitaÇãO~ obServado-s_ciS-re(JuíSitOse-al:ribulções
estabelecidos nesta Seção.
-- - · - __
_:: -

~sado

Parágrafo único

(Artigo 33r ·

Signar como·-m.embro ad hoc; um servidor do Órgão interesna _ aquisição de bens ou realização do serviço_sujeito
(Artigo 67) ~- ~ -~- ·-à Licitação_
.
._
_
-A Presidênci~ dasComissões de que trata est~:Seção
(Parágrafo 3<?) _ __ _ __ _
-será exercida~ em cada caso, pot um de seuS membros, tttew
-Nas Licitações serão observadas _as normas fixadas no
diante designação do Presidente do Senado Federal.
-o~ "f!~lç~Y -~este Regula,me~to.
_ __
_ __ _

·. .

___

c

•

_

_

-Cada Comissão terá um secretario cteSigriâctQ_peiOSeu
Presidente.
-~ ____

(Artigo 68)
- Compete a Comissão Pemianerité de LicitaçãO:
I -elaborar os Editais e deriiais Ai:os COD'võcató.riOS de
Licitação;
- ---- - -_ -__ _
II- decidir sobre a inscrição e~ ~êi~~çãó-~ncfR:egíStro
Cadastral;
- - -III- habilitai interessados rias LicitaçõeS;-- --IV -proceder à ab~r~ura, ~puração e análise daS pro--postas dos licitantes;
V -solicitar, qua·nt:t_~ julgar necessário, pareceres ou Iaudos técnicos ~Sobre prop~tas e -doéUitl~llta"Ção_;" · :_ ~ ·
VI- julgar as Propostãs dos licitantes; eitcamfnliando
o processo instru.ído Com t>S mã.}ja!f'demonstrativos-~ relatório
e parecer, para homologação pela autoridade competente;
VII - receber e instruir, para decisão da autoridade competente, os pedidos_de recursos intefpoStos pOr licitantes, decidindo aqueles que forem de sua competência;
VIII- justificar no d.espacho adjudicatório a preferêJJ,cia

por determinada proposta, sempre que não for a de menor
preço;
IX -fundamentar a inabilitação ·de interessado_ e a des-

classificação de proposta;

.. .

_

.

-A Comissão Permanente 4e Licitação compete:

1--:- apreciar os Editais e demais A tos COnvocàtórios· de
Licitação, elaborados pela Coordenação de Apoio Adminis-~ trativo;
~----=- proceder à abertura, apuração e_ análise daS pro-

postaTieferentes a Licitações realizadas pelo Prodasen;
···
julgar as Licitações, encaminhando o Processo, instruído com os mapas-demonstrativos, relatório e parecer, pãra
~-homologação e adjudicação pela autoridade competente;
IV - receber e instruir, parã decisão da autoridade com- peteote os
-- _
.-_-pedidos de' recursos interpostos por licitantes, decidindo a queles que forem de sua competência;
IV- elaborar relatório das Licitações e-Atas de suas
reuniões.
(Artigo 89)
_
- -O processam~nt~ das Lici~açóes será feito pela Divisão Administrativa Financéira, através da Coinissão Permanente
de Licitação, à q__ual deverãO Õs in~eressados apresentar as
suas propostas,- bem como toda a documentação relativa à

m-

e

habilitação.

·
A COMISSÃO
O EDITAL
AUCITAÇÃO
c

·c

X -manter a guarda das propos_tas e, até a fase de aber- _
tura, garantir_o sigilq _cOrrespondente;--- - Nesta etapa cada participante receberá
enVeroPe COOXI -prestar esclarecimentos aos interessados;
tendo 8 (oito) documentos n\).merados do seguinte modo:
XII- elaborar Relatórios e Atas de sUas reilriiões;- 1 - Matriz para Tóniádci de Preços
XIII- exercer outr~s _!~tiºl!_iÇóeS Correl~tas- que lhe se2-2 (duas) viás do Edital e anexo II, fora de ordem

um

jam cometidas. ·
c.-- · _ c
-3- Ata de Abertura
(Artigo 69)
4-Crederrclainento de habilitação e cada uma das 3
--As dúvidas que surgirem durante as reuni6es da_ Comis- · Empresas
·- -·c

são serão, a juízo do seu Presidente, por esta resolvidas na
presença dos licitantes ou deixadas para ulterior deliberação.

(Artigo 70)

.

·

··

_

·· _

5 - Prõposta das 3 Empresas
6 - Mapa comparativo de preços

7- Relatóiio (Ata) de Julgamento

.

-O membro da Comissão de Licitação ~ _0 servidor de
Com esses dados cada participante deverá:
sua Secretaria farão jus a remuheração. pela participação efeti• a) _Montai- o Edital da Toqtada de Preços, utilizandO os
va d~ reuniões, até o -~te de 8 (Q.ito) por mês.
documentos de n"' 1 e 2.
Parágrafo único
,
.
. - ___ "-" ,__ -~" _
d ,b) ElaboraraAtadeAbertura(n'3),comosdocumentos
-O Diretor-Geral, observado o limite 8 (oito) por mês,
en
poderá arbitrar, em relação a rem~neração de que trata 0
~) Preparar o mapa (n'? 6) e elaborar relatório (n'? 7) utilicaput deste artigo, valor equivalente a 70% e 50%_ para 0
zandoodocumento'den<?5.
-secretário e demais servidores, respectiVaiDeõte, peta partici --~- --~~~Ed!!~-. O ctescÜmprimento do dlPosto -neSte- item sujeita
pação nas reuniões aa Comissão~
=
-~-empresa fo~dora a ~rcar ÇGit! o_s prejillios que-·oCorREGULAMENTO l)Q PRODAsENc·rerem;· .
, -- 7 .1.2- A aceitação do -materiaf entregue somente será
8

(Artigo 34)

~fe!!~·!bl ~·ter sido ele e"amihado ejulgadoem condiçõeS;
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13.2 - As condições estabelecidas no presente edital e
sujeitarido-se a licitante, em caso contrário, às penlidades
e· responsabilidades previstas no Código de Defesa do Consu- --seu anexo único farão parte, independentemente de transcriçio, do instrumento que o oficializar (contrato, nota de empemidor, instituído pela Lei n' 8.078, de 11-9-90.
nho, etc.)
7.2- O não-cumprimento de qualquer obrigação pre13.3- As referências constantes das especificações dos
vista neste Edital ou, ainda, a inadimplência das prescrições
mate~is a serem ücitados servirão para efeito de cotação?
legais pertinentes aos contratos administrativos, acarretará panAo significando preferência tácita ou obrigação de aceitação
ra o Senado Federal o direito de rescindi-lo. Todavia, fica
pela Comissão Permanente de Licitaç;io.
estabelecido que este poderá rescindir o contrato,, indepen13.4- A apresentação da proposta implica a aceitação
dente de qualquer aviso extrajudicial ou interpelação judicial,
plena e total das condições deste edital e seu anexo único.
respeitado o direito de defesa, na ocorrência de qualquer
13.5- Em nenhuma hipótese, poderá a licitante vencedos casos enumerados no art. 68, iõcisos I a XIII, do Decredora veicular---publicidade acerca dos fornecimentos a que se
to-Lei n'i' 2.300/86, ou- D.o art. 121, incisos I a XIII,. do Ato
rcfer~! o presente edital e seu anexo único, salvo com expressa
o' 31/87, da Comissão Diretora do Senado Federal.
autor'zação do Senado Federal.
7 .2.1 - Ficam assegurados ao Senado Federal, no caso
13.6- Decairá do direito de impugnar os termos deste
de rescisão administrativa, os direitos previStos no art. 70
edital e sçu anexo único aquele que, tendo-os aceito sem
do Decreto-Lei n' 2.300, de 1986.
objeção, venha, após o julgamento desfavorável, apontar fa7.2.2---, Poderá também dar-se a rescisão contratual:
lhas ou irregularidad.e_~.
a) por ·acordo entre as partes, reduzido ao termo no prolS. 7- Os casos omissos, bem assim as dúvidas suscita-·
cesso respectivo, desde que haja conveniência para o Senado
das, serãeo resolvidos pela Comissão Pennanente de Licitação,
Federal;
no- 9' andar do Edifício Anexo I do Senado Federal, ou pelo
b) judicialmente, nos termos da legislação pertinente.
telefone {061)311,3833.
Capítulo vm - Dos Aditamentos
Brasflia-DF, 14 de agosto de 1992. - César August!>
8.1 - A licitante vencedora se obriga a aceitar, nas mes-- Gllbnaries, Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
mas condições contratuais, os aci'éscimos ou supreSSões de:
ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
fornecimentos, objeto do presente instrumento, que se façam
N• 10, DE 1992
necessários, -nos tennos do parágrafo prinieiro do art. 100,
O Primeiro Secretário do Senado Federal, no desemdo Ato o• 31/87 da Comissão Diretora do Senado Federal.
penho de suas atribuições regulamentares, em especial o disposto na parte final do art. 434 do Regulamento Adminis(;apítulo IX - Da Dotação
trativo do Senado Fed~al. resolve:
9.1- A despesa relativa ao objeto desta licitação correr4
Art. 1• O registro de freqüência previsto no art. 434
à conta da dotação orçamentária própria do Senado Federal
do Regulamento Administrativo do Senado Federal será efereferente ao exercíciO- de 1992.
tuado por meio do equipamento eletrônico instalado nas deCapítulo X - Do Pagamento
pendl!ncias da Casa para esse fim.
Art'. 2• No prazo de 30 (trinta) dias serão baixadas nor10.1 - O pagainenlo referente aos materiais objeto desta
licitação, entregues e aceitos J)elo Senado Federal, será efetua~ mas complementares para a execução da medida.
Art. 3• Este Ato entra em vigor na data de sua publido através de depósito em conta corrente da fornecedora,
mediante apresentação da fatura e nota fiscal correspondentes, cação.
ém 3 (três) vias, bem como de uma via da respectiva nota
Art. 4' Revogam-se as disposições em contrário.
de empenho. A agência bancária e o número da conta corrente
Senado Federal, 17 de dezembro de 1992. - Senador
deverão ser indicados para fins de emissão de nota de empe- Dirceu Cameiiv, Primeiro Secretário.
nho.
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
.
Capítulo XI - Do Reajuste
Elp&ie: Termo Aditivo n' ·3 ao contrato formado eritre
11.1 ._Os preços referentes ao objeto da presente licita~
o Centro Gráfico do Senado Federal e Sr. Francisco Isidoro
ção serão fixos e irreajustáveis.
·

Noise.

Capítulo Xll ~ Dos Recursos
12.1- Os recursos cabíveis contra quaisquer atas da administraÇão decorrentes desu, licitação reger-se-tio pelos artigos 128 do Ato n• 31/87, da; comissão Diretora do Senado
·· Federal, e 75 do Decreto-Lefn• 2.300/86.
Capítulo xm - Das Disposições Finais
13.1-Esta licitação será anulada se ocorrer ilegalidade
n~ s~u process~~ento ou julgamento e poderá ser revogada,
a JUIZO da adm.unstração, quando for considerada inoportuna
ou incronveniente-ao interesse público, sem que caiba As Iicitan..
tes qualquer direito a reclamação ou indenizaçio, no caso~
de anulação.
·
.
.
. ,
.. . .

Objeto: Locação de serviços.
Crédito: As despesas decorrentes da execução do presen~e termo aditivo correrão à Conta da Atividada
0100700232025-Manutenção do Centro Gráfico do Senado Federal, elemento de despesa 34903699 ~Serviço de Terceiro/
Pessoa Física, para o exercício de 1992 e nos exercícios futuros- à conta de despesa própria para atender a despesas da mesma
natureza.
Empenho: 92NE00871, de 22 de setembro de 1992.
Valor do Contrato: Cr$51.000.000,00 (cinqüenta e um
milhões de cruzeiros}, estimativamente.
.
Vl&fndll: 1•-12-92 a 30-11-93.
Atllutura: 1• dê"~ombro de 199Z.
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BRASÍLIA- DF

.-------·-SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal &provou, e eu., Mauro Benevides, Presidente, nos termos__do
art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
..
.
RESOLUÇÃO N• 91, DE 1992
Altera a redução de dispositivos do Regulamento aprovado pela Resolução n• 86,
de 1991, modificada pela Resolução n• 5, de 1992, do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. _1 9 Os parágrafos do art. 4• do Regulamento do Sistema Integrado de Saude -SIS,·aprovado
p~la Resoluçao n•. 86, de 1991, alterada pela Resolução n• 5, de 1992, do Senado Federal, passam a
vtgorar com a segumte redação:

"Art. 4 ······-···-··-··-···--··-···-··-········~··-··············· .. ······················-························
§ 1• Os pensionistas vitalícios ou temporários que auferirem ·pensões oriundas de
um ex~servidor senão considerados beneficiários titulares do PlanO de Assistência e cbiilponentes integrantes de um mesmo grupo familiar de pensionistas.
§ 2• Cada grupo faniíliar de pensionistas definido no § 1' deste artigo participará
com uma cota integral de contribuição de rateio, da seguinte forma:
- -a) cada pensionista integrante de um mesmo grupo familiar participará para a toia1i-.
dade da contribuição 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, conforme o previsto no
-art. 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 Plano de Assistência; cabendo aos demais integrantes do grupo Íamiliar 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 seguinte ·forma: ·
a) a cota-parte da contribuição de rateio relativa a pensionista temporário recéni-des-·
ligado do Plano de Assistência será transmiiida. ao(s) pensionista(s} vitalício(s), se houver;
.
b) a cota-parte da contribuição de rateio relativa a pensionista vitillício recém-desligado do Plano de Assistência será transmitida ao(s) pensionista(s) temporário(s), se houver;
c) inexistindo pensionista de classificação distinta do beneficiário recém-desligado,
sua cota-parte será partilhada igualmente entre o(s) pensionista(s) da mesma classificação,
se houver.
. ... ~~r4• Aõ pensiõnista somente será permitido o cadastramento de dependentes indiretos, previstos no art. fi' desta Resolução."
9
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁPICO Do' SENADO FEDERAL
\ MANOEL VILElA DE MAGALHÃES
Diretor-Geral do Senado Federal
, AGAC!EL DA SILVA MAIA
, Diretor E.Ecutivo
. CARWS HOMERO VIEIRA NINA
. Diretor Administrativo
LU!Z CARLOS BASI'OS
·Diretor Iadustrial
.PWRIAN AUGUSI'O COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjuto

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
lmpretao aob reapouabilldade da Meaa do Senado Federal

ASSINATURAS

Semestral ······~·······························~· .. --··--·~""'~ ......... _......... _.... _,_ .. _Cr$ 70.000,00
Tiragem 1.200 exemplares

Art. 2' Os iricisos II, III, IV, VI e VIII do art. 5' 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 vig<;>rar com a seguinte redação:
''Art. 59 •••••••••••••••••••••••••••••n•••••••••oo••••••••···•••••·•·•·•··••··•·•·•••··•••••••••'""'''•••
II- na falta do cônjuge, por morte ou separação judicial, a companheira ou companheiro designado que comprove união estável como entidade familiar;
III ~filhos, jnclusive adotivos, solteiros e menores de vinte e quatro anos, desde
que:

. a) seja dependente econômieo; e .
.
b) esteja cursando estabelecimento de ensino de primeiro; seglil!do ou terceiro grau;
VI·- irmãOS solteiros ~inválidos ou interditados por alienação mental que vivam sob
sua dependência económica e constem na declaração do Imposto de Renda;
V~II- pai oU padrastro, mãe ou madrasta, que, sem economia própria, vivam sob
sua dependência ecoriôinica e constem na declaração do Imposto de Renda."
Art. 3' O art. 8' do Regulamento do Sistema Il)tegr~;~do de Saúde- SIS, aprovado pela Resolução
n' 86, de 1991, alterad;l pela Resolução ·n' 5; de 1992, do Senado Federal, passam a vigorar com a seguinte
redação:
.,,
t'Art, 8"'.- '-~-~~1••••••••••••••-•••oooO'"'""•"~~•••••••oooooooooooooooooooooooo~oonoooooooo•ooooU•oooo••••oo
§ 1' O disposto no caput deste artigo aplica-se aos servidores admitidos no Senado

Federal após 1' de março de 1992, ..cpntando o prazo a partir de sua posse e exercício.
§ 2~ No caso de manifestação contrária ao ingresso no Siste~a Integrado de Saúde
- SIS, as contribuiçQ~s 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 Assistência .fará jus apenas ao.atendimento ambulatorial prestado pela Subsecretaria de Assistência Médica e Social - SSAMS."
Art. 4' Os arts. 248, 249·, 250 e 2$1, da Resolução n' 5, de 1992, passam a vigorar com a
seguinte redação:
· ' '" Art. 248: ·• A.'o serviço de Planejamento, Coriírole e Fiscalização do Sistema Integrado de Saúde - SIS compete realizàr a integração e interação administrativa das unidades
envolvidas no Sistemalntegrado de Saúde - SIS; implementar, sob a supervisão da Subsecretaria de Assistência Médica e Social - SSAMS, normas de fiscali:.;ação e controle sobre
a execução do Plano' de Assistência à Saqde; prestar assistência ao Conselho de Supervisão
na fo,ríriulação de diretrizes e ilOrÍI!as da poiftiea de ação' 'Sisfemà Intégrado de Saúde
- SIS, 'proporcionarifl,o o supor:te :técnico e serviços requeridos; submeter ao Consdho· de.
Supervisão, através da, .Subsecretaria de Assistência Médica e Social - SSAMS, propostas
de. celebração de. ~!wênios, ajustes e contratação de se_rviços necessários ao tratamento,

ao
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prevenção e recuperação 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 - SSAMS, a fisCalização de todos os atos da gestão
administrativa, financeira e operacional do Plano de Assistência à Saúde, propondo glosas
nas contas apresentadas e justificadas; manifestar~se previamente sobre o rateio das despesas
globais do Sistema Integrado de Saúde -SIS; e executar.outras tarefas correlatas.
Parágrafo único. São "órgãos do Serviço de Planejamento, Controle e Fiscalização
do Sistema Integrado de Saúde - SIS:
I -Seção de Planejamento e Controle;
II - Seção de Fiscalização;
III - Seção de Apoio Administrativo.
Art. 249. À Seção de Planejamento 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 operacionalizantes; manter arquiVO oom·as ocoriências relatadas, incluin-

do as detectadas pela Seção de Fiscalização; informar a conveniência da renovação dos contratos
e convênios, e da instauração de processos; planejar e implementar as atividades de análise,
acompanhamento e avaliação dos serviços prestados pelas entidadesconveniadas, e dos assuntos
relativos aos contratos e convênios; instruir processos sobre assuntos relativos aos contratos
e convênios; organizar e_. manter dados estatísticos referentes ao Sistema InteErado de Saúde
- SIS; e executar oritrâs tarefas correlatas.- -- ·--- . · - ·
Art. 250. À Seçâó de Fiscalização c:O"mpete executar a conferência dos pr_ocessos
de pagamento, bem como a análise das Íaturas relativas ao Sistema Integrado de Saúde·SIS; submeter processos que exijam verificação da perícia médica quando necessário, ao
Chefe do SPCF; planejar e implementar as atividades 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 servíço eventual incidência
de multa ou penalidade por infração cometi.da_pelo conveniado, ou pélo usuário, na prestação
de serviços; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 251. À Seção de Apoio Administrativo cómpete coordenar e executar as atividades administrativas internas e externas do serviço; solicitar, receber, controlar e distribuir
os materiais de cortsumo 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 servico; pres1àr serviços de apoio administrativo
necessários ao desempenho do Conselho de Supervisão; e executar outras tarefas correlatas."
Ar!. 5° O Conselho de Supervisão republicará o Regulamento do Sistema Integrado de Saúde
- SIS, com as alterações constantes desta Resolução.
Art. 6• Está Resolução eptra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7' Revogam-se as disposições em contrário.
.
Senado Federal, 21 de dezembro de 1992. - Senador Mauro Benevides, Presidente.

-SUMÁRIO
1- ATA DA 15• SESSÁO, EM 21 DE DEZEMBRO
DE 1992

1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 :... Aviso do Ministro da Agricultura, do Abasteoimento e da Reforma Agrária
- No 579192, encaminhando informações sobre os quesitos coristantes do Requerimento n~ 772/92~ de autoria

do Senador Magno Bacelar.

1.2.2- Of"fclos do Sr. 1• Seeretário da Câmara dos
Deputados
. - N' 328192, comunicando aprovação das emendas
do Senado ao Projeto de Lei da Cãmara n' 47192 (n'
2.628/92; na Casa ~e origem), que altera a composição

e a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho
da 12• Região, com sede em Florianópolis - SC, e dá
outras providências.

·

-

-

-

- N' 336/92, comunicando a aprovação, sem emen~
das, do. r.-ojeto __ ~ Decréto Legislativo n' 90, de 1992 (n•·
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229/92, naquela Casa), que fixa, nos terinós do disposto
no art. 49, inciso VIII? da ConstituiçãO -Federal, para o
exercício financeiro de 1993, a remuneraç'ão do Presidente
da República e dos Ministros de Estado.
Encam_inhando ã revisão do_ Senado _autóg~afos dos
seguintes projetas:.
·- ·
""=-Projeto de Lei da Câmara n•14U92.(ii• 3.398/92,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera dispositivos das Leis n9ll 8-.212- e 8.213, ·
de 24 de julho de 1991.
-Projeto de Lei da Câmara n' 143/92 (n' 3.104/92, na
casa de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que dispõe sobre a criação do Quadro de Pessoal da Fundação Universidade Federal do Amapá, e dá outras providências.
-

-Projeto de Lei da Câmara n' 144/92 (n' 2.907/92,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repú·
blica, que extingue a fração do cruzeiro, denominada centavo. e dá outras providências.
- Projeto de Lei da Câmara n' 145/92 (n' 3.355/92,
na Casa de origem), de iniciatiVa do Tiióurial SUperior
do Trabalho, que cria cai'gos eni -comissáó ria SeC[etarl3
do Tribunal Regional do Trabalho da 10• Região, com
sede em Brasília- DF, e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n• 146/92 (n' 3.354/92,
na Casa de origem), de iniefativ3 do Tribunal Superior
do Trabalho, que cria cargos em comissão na Secretaria
do Tribunal Regional do Trabalho da 2-• Região, com sede
em São Paulo - SP, e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n' 147/92 (n' 3.303/92,
na Casa de origem), de iniciativa do Superior Tribunal
Militar, que extingue a 1• Auditoria- de AerõiiáU.tica da
1• Circunscrição Judiciária Militar e a 3• Auditoria da 2'
Circunscrição Judiciária Militar; extingue cargo na carreira
da Magistratura e dá outras provi<;lências.
-Projeto de Lei da Câmara n• 148/92 (n• 3.397/92,
na Casa de origem), de iniciatívado Presidente da Repú·
blica, que altera as Leis n? 8.212 e 8.213, de 27 de julho
de 1991, e dá outras providências.
"·
1_2_3 _ Discursos do Expediente
SE NADO LOURIVAL BAPTISTA -Agradecimentos aos senadores subscritores do Projeto de Resolução
n9 54/92, de autoria de S. Ex•, que proibe o uso do fumo
e seus derivados no recinto do Plenário do Senado, aprovado recentemente pela Casa.
SENADOREbUARDO. SUPL!C:Y _ Considera-·
ções a respeito da viagem do Sr. PaUlo Césàr Farias e
o julgamento do Sr. Fernando Collor de Mello. Análise
da conjuntura económica brasileira, p"rincipalmeote sobre
o acordo da divida externa.
1.2.4- Requerimentos
- N•979/92, de autoria do Sr. Esperidião Amin, solicitando licença para afastar-se dos trabalho~ <la Casa no
dia 19 do corrente mês. Aprovado.
-N' 980/92, de autoria da Sr' Junia.Marise, sejam
consideradas como licença autorizadas ·as dàtas -meneionadas. Aprovado.
1.2.5- Discursos do Expediente (cont.)

Dezembro de 1992

SENADORALUÍZIO BEZERRA- Reajustes nos
preç-os dos medicamentos.
SENADORA JÚNIA MARISE -Apreensão de S.
Ex• com a redução dos recursos oriundos do Fundo de
ParticipaçãO dos Municípios.
SENADOR PEDRO SIMON ::..: Processo de impedimento. Comportamento do Vice~Presidente no exercício
da Presidência da República. Colocações sobre entrevistas
concedidas a óTgãos da imprensa pelo Presidente da República afastadO.

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES _ Conside' ·
rações sobre os horrores da guerra da Somália e a respeito
do artigo publicado no jornal O Estado de S. Paulo, edição
de 1~ de novembro último, sob o título "O mundo ignora·
à limpeza étnica na África".
SENADOR LAVOISIER MAIA_ Defesa do setor
ferroviário-do Rio Grande do Norte pela preocupação com
o funcionamento do trecho "Mossoró-Souza" e com a tentativa de leiloar a Vila Ferroviária de Natal.
SENADOI_:t NELSON WEDEKIN - Situação do.
funcionalismo público e, em especial, os de Santa Catarina.
SENADOR MARCO MACIEL - Inauguração do
Cindacta III, em Recife-PE.
SENADOR ALFREDO CAMPOS - Primeiro centenário de criação da Faculdade de Direito da Universidade
Federal de Minas Gerais.
1·2.6- Comunicação da Presidência
-Recebimento do Aviso n"' 1.032/92, de 18 do corrente, através do qual o Presidente do Tribunal de Contas
da União encaminha um exemplar com dois volumes, do
Relatório das Atividades daquele Tribunal, referente ao
19 Trimestre de 1992, acompanhado das atas das sessões
do mesmo período.
1.3 ~ORDEM DO DIA
Projeto de Decreto Legislativo n' 2, de 1986 (n' 97/85,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção de Viena sobre Responsabilidade Civil por Danos Nucleares,, concluída em Viena, a 21 de maio de 1963 .. Aprovado. A Comissão Diretora para redação final.
Projeto de Decreto Legislativo n' 85, de 1992 (n•.
104/91, -:na Câmara ·doS Deputados), que aprova o texto
do acordo de Seguridade Social ou segurança Social, ceieM
brado entre o Governo 'da RepúbliCa Portuguesa, assinado
. em ar!lsJiia, em 7 de maio de)991. Aprovado. À Comissão
Diretora para a redação final.
Projeto de Lei do Senado n' 79, de 1992, que dispõe
sobre a concessão de subvenção económica nas operações
de crédito rural realizadas com produtores rurais do semiárido do Nordeste. Aprovado com emenda, após parecer
de plenário. À Comissão Diretara parll redaÇãó final.
Redação final do Projeto de Lei do Senado n' 79,
de 1992. Aprovada. À Câmara dos Deputados.
·Projeto de Resolução_n9 94; de 1992, que autoriza
U ·
a mão a celebrar operação de crédito externo, visando
.o reescalonamento e. o refinancianientO da díVida externa
de médio e longo prazos junto a bancos comerciais, a conceder garantias, a assumir dívidas externas de entidades fede-
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rais e dissolvidas, e dá outras providências. AproVado, após

para a divulgação do horário eleitoral gratuito. (Trami-

parecer de plenário contrário às emendas, e os Srs. Eduar-

tando em conjunto com os Projetes de Lei

do Suplicy, Ronan Tito, Humberto Lucena e Marco Maciel
terem usado da palavra em sua discussão. À Comissão

e 291, de 1991). Prejudicado. Ao arquivo.

Redação final do Projeto de Resolução n' 94, de 1992.
Aprovada. À promulgação.
Projeto de Lei da Câmara n' 11, de 1991 - Complementar, (n' 69/89, na Casa de origem), que disp6e sobre
a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério
Público da União. Retirado da pauta nos' termos regimentais.

tutivo, após parecer de plenário contrário às emendas.

A

CDIR para redação do vencido.
Redação do vencido para o turno suplementar do
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n' 243, de 1991.
Apreclaçáo adiada, pelo deferimento do pedido de prazo
de 24 horas, pelo Sr. Relator da matéria, para apreciação
das emendas de plenário oferecidas ao Substitutivo.

Projeto de Lei do Senado n' 252, de 1991, que dispõe
sobre Sistema de Partidos Polfiicos, e dá outras providências. (Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei
do Senado n°s 243 e 291, de 1991, e 69, de 1992). Prejudic;!!dO. Ao arquivo.
·
·
Projeto de Lei do Senado n' 291, de 1991, que regulamenta os §§ 2' e 3' do art. 17 da Cmistiiuição Federal,
dispondo sobre o registrq dos estatutos partidários no Tri~
bunal Superior Eleitoral, os recursos do fundo partidário
e o acesso gratuito aos m_eíos de comunicação. (Tramitando
em conjunto com os Projetes de Lei do Senado n~ 243

e 252, de 1991 e 69, de 1992). Prejudicado. Ao arquivo.
Projeto de Lei do Senado n' 69, de 1992, que altera
o art. 118, da Lei Orgânica dos Partidos PolítiCos, acrescentando o § 2•, que dispõe sobre a faculdade d.o partido
político celebrar acordos co-m as redes de rádio e televisão

243, 252

Ofício n"' sn7, de 1992, através do qual o Governo
do Estado de Goiás sOlicita autorização para contratar operªç~o _de crédito extern.o, no valor de dezoito milhões,
setecentos e oitenta e dois mil e quinhentos e cinqüenta
dólares, destinada a financiar projeto de DesenvolVfriiento
TecnOJógico-pãrã Pequeno Produtor, em área de cerrado.
Retirado de pauta nos termos regimentais.
Proposta de Emenda à ConStituiÇão n"' 9, de 1992,

Diretora para redação final.

Projeto de Lei do Senado n' 243, de 1991, que altera
dispositivos da Lei n' 5.682, de 21 de junho de 1971 Lei Orgânica dos PartidOs PolíticoS.---(Tl-amitan-do em conjunto com os Projetes de Lei do Senado n"' 252 e 291,
de 1991, e 69, de 1992). Aprovado nos termos do Substi-

n9 5

que dá nova redação ao art. 3' do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. Eni dicussão. (3~ sessão).

1.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n" 2, de 1986, constante da Ordem do Dia da presente
sessão. Aprovada, nos termos do Requerimento n9 991/92.

À promulgação.
.
- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n"' 85, de 1992, constante- da Ordem do Dia da presente
sessão. Aprovada, nos termos do Requerimento n"' 992/92.
À promulgação.
..
.

1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessã,o

······IA-ENCERRAMENTO
2- ATOS DO PRESIDENTE
- N" 477 a 482/92
3- ATOS DO DIRETOlt~GERAL
-N" 9 e 10~92
4- CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL

.

- --In'exigibilidade de Li.citação (Processo n9

1.865/92-7)
5- ATAS DE COMISSÃO
6- MESA D1RETORA
'7- LÍDERES E VICE-LiDERES DE PARTIDOS
8- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES

·Ata da 15~ Sessão, em 21. de dezembro de 1992
.

s~

Sessão Legislativa Ex:traordinária, da 49• Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Rachid
· Saldanha Derzi

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

Albano Franco -

Beni V eras

-=

Carlos Patrocínio ~ Chagas Rodrigues -'-. Elcio· Alvares "'Flaviano Melo - Francisco Rollemberg - Gatibaldi Alves
-

Guilherme Palmeira --João França

~

João Rocha -

Josaphat Marinho -.José Paulo Biso! - Jutahy Magalhães
-Lavoisier Maia- Levy Dias - Lourival Baptista- Magno

Bacelar- Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Mauro
Be__!levj.4es- Meira Filho- Nabor Júnior- Nelson Carneiro

:-Nelson Wedekin- Ney Ml!fanhão- Odacir SoaresPedro Simon -,.., Rachid Saldanha Derzi - Ronaldo Aragão
.,....-_ W~son Martins.

.

O SR.

P~~IDENTE (Mim~o

Benevides) - A lista de

prese.nça acusa.. o ç:omparecimentO de 32 Srs. Senadores..
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.

O Sr. I' Séttétário procederá à leitura do Expediente.
..
..
É üdo o ~e,gg~nte
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II -nove representantes da sociedade civil, sen-

EXPEDIENTE

AVISO
DO MINISTRO DA AGRICULTURA,
DO ABASTECIMENTO E
DA REFORMA AGRÁRIA
Aviso n9 579/92, de 3 do corrente, encaminhando informações sobre os quesitos constantes do Requerimento o~' 772,
de 1992, de autoria do Senador Magno Bacelar.
As informaçóes foram anexadas ao requerimento,

que vai ao arquivo, e enà:úizinhadas cópias ao requerente.

OFÍCIOS
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS

N<:> 328/92, de 18 do corrente, comunicando a aprovação
das emendas do Senado ao Projeto de Lei d_a Câmara n9
47, de 1992 (n<:> 2.628!92, n3 Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição
e a organização interna do Tribunal Regional do .Trabalho
da 12~ Região, com sede em Florian6polis- SC, e dá outras
providências. (ProjetO enviado à sanção em 18 de dezembro
de 1992.)
·
NÇ> 33_6192, de 21 do corrente, comunicando a aprovação,
sem emendas, do Projeto de Decreto Legislativo n 9 90, de
1992 (n•229192, naquela Casa), que fiXa, nos termos do disposto no art. 49, inciso VIII, da Constituição Federal, para o
exercício financeiro -de 1gg-3~-a -ieinuneraçáo do Presidente
e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado.
A Presidência tomará as providinciaS necessárias
à promulgação do decreto legislatívo.
- (Projeto de Decreto Legislativo n' 90, de 1992)
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos:
PROJETO DE LEI DA. CÂMARA N' 142, DE 1992
(N• 3.398/92, na Casa de origem)

De inicíativa -do PresiâeDte- da República
Altera dispositivos das Leis nq~~ 8.212 e 8.213, de
24 de julho de 1991.
O Congresso Nacio-nal decreta.: .
_
_ _ _ .__-::
Art. I• O § 1• do ar\. 6• da Lei n• 8.212, de 24 de
julho de 1991, passa a vígoràr:com a SegUíiitê-·redação:
"Art. 6>?- ··~·~·~·-·~···········~..,. ••_...,..__. ___-~....... ~.~-·
§ 19 O ConSelho Nacional da Seguridade Social
terá dezessete membros e respectivos_ suplentes, sendo:
a) ·············-·----·--------······-·~-·,•·--····
b) ••••n••"'••••••••••»•••••••••··---'-••-·-···~---C) oito representantes da sode_dade civil, sendo

quatro trabalhadores, dos quais pelo menos dois aposentados, e quatro empresários; - -d) .....................-------··---··--···--·--~·-····

Art. 2' O arC3• da Lei n' 8.213, de 24 de julho de
1991, passa a vigorar -c-om a seguinte redação:
"Art. 3~ ··············---····~..-...·... ~~~-~--..""'--'--------~·~1- seis representantes do GoVerno :Fedàal;
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do:
a) três representantes dos aposentados e pensionistas;
b) três representantes dos trabalhadores em atividade;
c) três representantes dos empregadores.

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
MENSAGEM N• 780, DE 1992
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos_ do art. 61, da Constituição Federal, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado
de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado da
P~evidê.nci~ Social, o texto do projeto de lei que "Altera
dispositivos das Leis n,.s 8.212 e 8.213, de 24 de julho de
1991, e dá outras providências".
Brasília, 30 de novembro de 1992. EM/GM!N•44

Itamar Franco.

Em 30-11-92
Excelentíssimo Senhor Presidente da República;
Submeto _à consideração de Vossa Excelência o -anexO
projeto de lei, que dispõe sobre a alteração dos arts. 6~ e
39, respectivamente, das Leis n<:>~ 8.212 e &.213, de 24 de julho
de 1991.
2. A medida proposta visa, precipuamente, ao aumento
do número de vagas para a composição dos Conselhos Nacionãís de Seguridade Social - CNSS, e de Previdência Social
--CNPS, reivindicação da Sociedade Civil já há algum Tempo.
3. Para os CNSS, altera-se o núinero de quinze para
dezenove membros, sendo oito da Sociedade Civil, compreendendo quatro trabalhadores, dos quais pelo menos um aposentado, e quatro empresários, e três representantes dos Conselhos Setoriais e seis do Governo FedúaL
4. Com vistas à manutenção do equilíbrio entre o quantitativo da representação governamental federal, estadual e
municipal (oito) e da Sociedade Civil (oito), permanece sem
alteração o número de representantes dos Conselhos Setoriais
(três) e dos Governos Estadual (um) e Municipal (um).
S. Relativamente ao CNPS, propõe-se o aumento do
número de membros, de onze para quinze representantes,
-sendo seis do _Ooverno Federal e nove da Sociedade Civil,
dos quais três aposentados e três trabalhadores, permanencendo sem alteração a _composição referente à classe empresarial (três).
6. Neste caso, mantém-se o equilíbrio entre trabalhadores ativos (três) e inativos (três), a1,1mentando-se o ilúmero
de representantes do Governo Federal (seis), com objetivo
único de conservar a mesma diferença entre a repres-entação
do governo e da Sociedade Civil, exiStente atualmente (três).
7. Tenho a convicção, Senhor Presidente, que a aprovação do presente projeto, além de atender aos anseios das
classes empre~rial e_'dos trabal_hadores, dará ao_s_Co11selhos
rDaioi' flexíbilidade para consecução desses objetivos.
, :-;-,_,.-.Respeitosamente. -Antonio Britto, Ministro da Previdência Social.
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ANEXO À EXPOSIÇÃO DE. MOTIVOS DO MINISTÉRIO
DA PREVID~NCIA SOCIAL N' 44, DE 30-ll-92
1. Síntese do problema ou da situação que reclama provi~
dências:
A composição dos Conselhos Nacionais de Seguridade
Social e de Previdência Social deve ser reavaliada, visto ter-se
comprovado, na prática, a necessidade de aumentar o número
de seus membros.
2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na
medida proposta:
O projeto de lei propõe alterar o número de vagas, no
Conselho Nacional de Seguridade Social, de quinze para dezenove membros, aumentando-se em dois o número de representantes do Governo Federal e da Sociedade Civil.
Prevê a proposta, aindá, que 6 COnselho Nactonal de
Previdência Social tenha o número de seus membros aumen-

tandO de onze para

q~inze

representantes, com o acréscimo

de dois membros para o Governo Federal e em igual número
para a Sociedade Civil.
3. Alternativas existentes às medidas ou atos propostos:
A solução para as questões levantadas somente é possível
mediante edição de'lei que altere o texto das Leis n9$ 8.212
e 8.213, de 1991, no que diz respeito à composição dos Conselhos Nacionais de Seguridade Social e de PreVidência Social.
4. custos:
As medidas não envolvem custos- para a Seguridad~ Social, visto que as despesas porventura exigidas para comparecimento às reuniões constituem ônus das respectivas entidades
representadas.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 8,212- DE 24 DE JULHO DE 1991

·DO

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 saneioa seguinte Lei:

LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL
TITULO V
Da Organização da Seguridade Social
Art. 59 As ações nas áreas de Saúde, Previdência Social
e Assistência Social, conforme o disposto no Capítulo II do
Título VIII da Constituição Federal serão organizadas em
Sistema Nacional de Seguridap.e Social, na forma desta Lei.
Art. 69 Fica instituído O:Conselho Nacional da Seguridade Social, órgão superior de __ deliberação colegiada, com
a participação da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios e de representantes da sociedade civil.
§ 1' O Conselho Nacional da Seguridade Social terá
15 (quinze) membros e respectivos suplentes, sendo:
a) 4 (quatro) representantes do Governo Federal, dentre
os quais, 1 (um) da área de saúde, 1 (um) da área de previdência social e 1 (um) da área de assistência social;
b) 1 (um) representante dos governos estaduais e 1 (um)
das prefeituras municipais; -·c) 6 (seis) representantesdasociedadecivil, sendo.3 (três) ·
trabalhadores, dos quais pelo menos 1 (um) aposentado, e
3(três) empresários;
-- ·
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d) 3 (três) representantes dos conselhos setoriais, sendo
um de cada área da Seguridade Social, conforme disposto
no Regimento-do Conselho Nacional da Seguridade Social.

LEI N' 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre os Planos de Benefícios de Previdência
Social e dá outras providências.
O Presidente da Repúbiica,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO.!
Da Finalidade e dos PrincípJos Básicos
da Previdência Social
Art. 19 Á- Previdência Social, mediante coiitribuição,
tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção~ por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de_ quem dependiam
econotnicamente.
Art. 29 A Previdência Social rege-se pelos seguintes
·
princípios-e objetivos:I - universalidade de participação rios planos previden.:.
ciários;
II~ uniformidade e equivalêncià -dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;
III- seletividade e distributividade na prestação dos benefíCiOS;
-· --IV - cálculo dos benefíciOS considerando-se os saláriosde-contribuição corrigidos monetariamente;
V- irredutibilidade do valor dos benefícios de forma
a preservar-lhes o poder aquisitivo;
VI -_valor da renda mensal dos benefíciOS substitutos
do salário-de-contribuição ou do rendi111ento do ti-abalho do
seguradO nãci inferior ao do Salário mínimo;
·- - VII- previdência complementar facultativa, custeada
por contribuição adicional;
VIII - caráter democrático e descentralizado da gestão
administratiVa, com a participação do governo e da comunidade, em especial de trabalhadores em atividade, empregadores e aposentados.
Parágrafo único. A participação referida no inciso VIU
deste artigo será efetivada a nível federal, ·estadual e municipal.
Art. 3~' Fica instituído o Conselho Naciorial de Previdência Soci3J.- CNPS, órgão superiOr de deliberação colegiada, que terá como membros:
1-4 (quatro) representantes do Governo Federal;
II -7 (sete) representantes da sociedade civil, sendo:
a) 2 (dois) representantes dos aposentados e pensionistas;
b) 2 (dois) representantes dos trabalhadores em atividades;
c) 3 (três) representantes dos empregadores.

. (A Comissão de Assuntos Sociais.)
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PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 143,'DE 1992
(N• 3.104/92 na Casa de origem)
De iniciativa do Presidente da República
Dispõe sobre a criação do Qnadro de Pessoal da
Fundação Univesidade Federal do Amapá, e dá outras
providências.

O Córigressó NãclOnal

q~creta:

_o

-=--

_

_ _

Art. 1? Fica criado o Quadro de Pessoal da Fundação

Universidade Federal do Amapá, com os _Cargos J?fetivos,
os Cargos de DireçãO e as Funções Gratificados nos Anexos
I e II desta lei.
Art. 2"' O provimento dos Cargos de Direção e das Funw
ções Gratificadas de que trata o artigo anterioi dar-se-á na
forma da Lei n• 8.168, de 16 de janeiro de 1991.
Parágrafo único. A nomeação -de ocUpante dos Cargos
de Direção e Funções Gratificadas dar-se-á, gradativamente,
no período de 1992 a 1994, de acordo com as necessidades
da Instituição.
Art. 3'~ Os ciirgOS efetfVoS-a que se refere ó art. 1'~ desta
lei serão providos mediante a nomeação de candidatos habili~
tados em concurso público de provas ou provas e títulos,
nos termos da Lei n~ 8.112, de 11 de dezembro de 1990,.
e demais normas e regulamentos pertine,~tes.
Parágrafo único. A nomeação de servidores para os car~
gos efetivos ocorrerá, giadativamente, conforme especificado
no Anexo III desta Lei.
Art. 49 As despesas decorrentes da aplicação desta lei
serão atendidas à conta dos recursos orçamentários_ próprios
da União.
Art. s~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi~
cação.
Art. 6"" Revogam-Se as disposiÇões em contráriO.

Dezembro de 1992

ANEXO II
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
Quaelro Permanente do Pessoal Docente
e Tecnico-Admlnlstrativo
Dlscrimlnaçllo
I - Pessoal Docente Magistério Superior
II - Pessoal TécnicO-Admimstrativo
1.

Cargoe
130
129

Grupo: Nfvel Superior

26

cargos: Administrador
Assistente Social
Bibliotécário/Dacumentalista
Biólogo
Bioquímico
Comunicólogo
Contador
Economista
Enfermeiro
Médico
Odontólogo
Procurador
Técnico em Assuntos EdUcacionais
2.

4
2
2
1
1

1
1
1
2
2
1

2
6

Grupo: Nfvel Médio

67

cargos: Almoxarife
Assistente Administrativo
Auxiliar Administrativo
Datil(jgrafo
besenhista Técnico
Digitador
Motorista
Programador de Computador
Técnico em Arquivo
Técnico em Contabilidade
Técnico em Estatística
Técnico em Laboratório

ANEXO!
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
Quadro Distributivo - Cargos de Direçao - CD

1

14
10
10
2
"3

1
2
4
2
3
12

~Vigilante

Código
CD-1
CD-2
CD-3
CD-4
Total

Ntlmero de Cargos
1
1
3
12
17

Quadro Distributivo - FunçOes Gratificaelas - FG
Código
FG-1
FG-2
FG-3
FG-4
FG-5
FG-6
FG-7
FG-8
FG-9
Total

Ntlmero ele FunçOea
2

4
16
2

8
32

3.

Grupo: Nfvel de Apoio

36

cargos: Auxiliar de Laboratório
Auxiliar Operacional/Serviços Gerais
·Con:tfnuo
Copeiro
Desenhista Copista
Operador de Máquinas Copiadoras
Servente de Limpeza
Telefonista
·

2
3
2
2
1
3
20
3

ANEXOill
.
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
Cronograma de AdmlssAo ele Servidores -199'1/19!14
Ano
1992
1993
1994
Total

Docentes
93
16

21
130

Tec.Adm.
108
18
3
129

-

Total
201

34
24
259
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MENSAGEM N' 461, DE 1992
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição _Federal, submeto
à elevada deliberação de Vossas El!;celências, acompanhado
de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros da Edu~.&ão _
e do Trabalho e da Administração, o texto do_ projeto de
lei que "Dispõe sobre a· _criação do Quadro de Pessoal_ da
Fundação Universidade Federal do. Amapá, e dá outras providênciasn.
Brasília, 4 de agosto de 1992. -Fernando CoUor.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 8.168, DE 16 DE JANEIRO DEJ991
Dispõe sobre as funç&s de conrmnça a que se refere
a Lei n' 7 .596, de 10 de abril de 1987, e dá outras
providências.

O Presidente da Republica,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 19 As funções de confiança inte_grantes do Plano
Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos ·
a que se refere o ax:t. 2~' da Lei n~' 5.596, de _10 de abril de_
1987, são. transformados em Cargos de Direção - CD e em
Funções Gratificadas - FG.
§ 1"' O_s_ atuajs_Qc:upantes de funções de confiança :que
continuarem no exercício dos cargos de direção e das funções
gratificadas resultantes da transformação prevista neste artigo,
bem assim os que vierem a ser nomeados ou designados para
esses cargos ou funções, terão sua remuneração fixada nos
.termos dos Anexos I e II desta lei'.
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disciplinadas pelo Congresso Nacional, nos termos do disposto
no parágrafo único do art. 62 da Constituição.
Art. 6~> Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
·~
Art. 79 Revogam-se o art. 32 do Plano Unico de Qassificação e Retribuição de Cargos e Empregos, instituído pelo
Decreto n• 94.664, de 23 de julho de 1987, o Decreto n'
95.689, de 29 de janeiro de 1988, e demais disposições em
contrário.
_ _
_
Brasília, em 16 de janeiro de 1991; 170• da Independência
e 103• da Republica. - Fernando CoUor - José Luitgard
MOur-. de Figueiredo.
ANEXO I - LEI N' 8.168, DE 16 DE JANEIRO DE 1991

--------------------------CJDICO

HO.O:It,C:l

.ao. o.::: o.c o
lJD.OOO.CC

::1•.coo.c::

------------------------------------o~

un.

YALOit tiA
GMTIFICAc:Ao

... - '
- ,'
,. -- •
~· - '
rc - '
'
te- •
-•
rc

"-~e?,·s
~i.I:Jl.i::C

FC
47.C82,l7
§ ·2, O ocupante de Cargo de Direção pdderá· optar
l7.i5i.19
pela remuneração do CD o.u pelo seu salário acrescido de
:ll.lll,l:
verba de representação na proporção de cin_qüenta e cinco
FC
21.Ul,5l
por cento do valor do CD correspondente.
·
-~5.113,7:
§ 3~> Poderão ser nomeadas ou designadas para o exer, .77),1]
cíCio de Cargo de Direção-e Função Gratificada pessoas não
FC
1.720,14
pertencentes ao quadro pu tabela permanente da instituição
de ensino, até o máximo de dez por cento do total dos respec- '
LEI N' 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990
tivos cargos e funções.
___ ___ _
Dispõe sobre o regime jurídico dos Servidores Ptl§ 4~> Os valores referidos no § 1~' serão revisJos nas me~
bUcos Civis da Uoião, das autarquias e das fundações .
mas bases e épocas de reajustamento geral da remuneração
publicas rederais.
dos servidores públicos federais.
§ 59 Os ocupantes de Cargo de Direção e de Funções
O Presidente da República,
Gratificadas cumprirão, obrigatoriamente, o regime de tempo
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciointegral.
no a seguinte lei:
Art. 2"' O Poder Executivo fixará, mediante decreto;
TÍTULO I
no prazo de trinta dias contados da_ data da. publicação desta
CAPÍTULO ÚNICO
lei, com base em proposta das instituições federais de ensino
Das Disposições Preliminares
o quadro distributivo dos Cargos de Direção e d.as Funções
Gratificadas.
Art. 1~' Esta lei institUi o regime jUrídico dos servidores
Art. 3"' São vedados, nas instituições federais de ensino,
públicos civis da União, das autarquias,inclusive as em regime
a concessão e o pagamento_de qualquer gratificação" pela parti- especial, e das fundações públicas federais.
cipação em órgão de deliberação coletiva ou por serviços espeArt. 2~' Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa
ciais.
-legalmente investida em cargo público.
Art. 411 Os efeitos financeiros decorrentes do disposto
Art. 39 •. Cargo público é o conjunto de atribuições e
nos artigos precedentes vigorarão a partir do primeiro dia responsabilidades previstas na estrutura- organizacional que
do mês subseqüente ao da publicação do decreto a que se
devem ser cometidas a um servidor.
·refere o art. 2~". ·
Parágrafo único. Os cargos- públicos, acessíveis a todos
Art." 5• As relações jurídicas decorrentes das )'dedidas
os brasileiros, são_ criados por lei, coq~ denominação própria
ProviSórias n• 209, de 21 de agosto, n• 228, de 21 de setembro e vencimento pago pelos cofres. públicos, para provimento
ç:, n" 251, de 24_ de qutubro, toda~ do ano de 1990, se.rá.Q ..e_m caráter efe~"o ou em comisS:ão.
1
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Art. 4s> É proibida a prestação de serviços gratuitos,
salvo os casos previstos em lei.
TÍTULO II
Do Provimento, Vacância, Remoção,
Redistribuição e Substituição
CAPÍTULO!
Do Provimento
SEÇÃOf
Disposições Gerais
Art. 5"' São requisitos básicos para investidura em caso
público:
TI- a nacionalidade brasileira;
II - o gozo dos direitos políticos;
_ _
III- a quitação com as obrigações militares e eleitoral;
IV- o nível de escolaridade exigido para o -exercício
do cargo;
V - a idade mínima de dezoito anos;
VI - aptidão física e mental.
§ J!> A atribuições do cargo podem justificar a exígêrida
de outros requisitos estabelecidos em lei.
§ 2"' Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado
o direito de se inscrever em ~oncurso público para provimento
de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas
até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso.
Art. 6' O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada Poder.
Art. 7" A investidura em cargo público ocorrerá com
a posse.
Art. 8" São formaS de provimento de cargo público:
I - nolileação;
· ·
II -promoção;
III- ascensão;
IV- transferéncia;
V- readaptação;
VI- reversão;
VII- aproveitamento;
VIII- reintegração;
IX - recondução.
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SEÇÃOT!f
Do Concurso Público

Art. 11. O concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em duas etapas, conforme dispuserem a lei e o regimento-· do respectivo plano de carreira
Art. 12. O concurso público terá validade de até 2
(dOis) anos, podendo ser prorrogada uma unica vez, por igual
periodo.
§ r O prazo de validade do concurso e as condições
de sua realização serão fixados em edital, que será publicado
no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação.
.
§ 29 Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prãZo de validade
não expirado.

SEÇÃOIV
Da Posse e do Exercício
Art. 13. A posse dar-se-á pela assinaturã do respectivo
termo, no qual deverão constar as atribuiçõ~s, ?S deveres.
as responsabilidade e os direitos inerentes ao cargo ocupado,
- que não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer
das partes, ressalvados os atas de oficio-prevístos em lei.
_§ 1~ A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicaçã9 do ato de provimento, proi"râgável por
mais 30 (trinta) dias, a requerimento do interessado.§ 29 --Em se tratando de servidor em licença, ou afastado
por qualquer outro motivo legal, o prazo será contado do_
término do impedimento.
§ 3~ A posse poderá dar-se-a mediante procuração específica.
-,-§ 4" Só haverá posse nos casos de provimento de cargo
por nomeação, acesso e ·ascensão.
·
§ 59 No ato da posse, o servidor apresentará declaração
de bens e valores que constituem seu património e declaração
quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função
pública.

§ 69 Será tornado sem efeito o ato di: proyimento se
a posse não ocorrer.no prazo previsto no§ 1"' deste artigo.
-- -~::Art. 14. A. posse em cargo público dependerá de prévia
SEÇÃOII
inspeção médica oficial.
· ·
Da Nomeação
Parágrafo único~ _ Só poderá ser empossado aquele que
Art. 99 A nomeação far-se-á:
_
for jUlgado apto ffsicã -e mentalmente para o exercício do
I -em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado
cargo.
de provimento efetivo ou de carreira;
Art. 15. Exercício é o efetivo desempenho das atribui~
I I - em comissão, pata cargos de confiaitça, de livre exoçóes 'do ~~rgo.
·
·
neração.
~· § I' E de 30 (trinta) dias o prazo para o servidor entrar
Parágrafo rlnico. A desígnaçâo-por aceSso, para função
em exercício~ contados da data da posse.
de direção, chefia e assessoramento recairá, exclusivamente,
§ 2~ Será exonerado o servidor empossado que não enem servidor de carreira, satisfeitos os requisitos de que trata
trar em exercício nO ptazo previSto nO parágrafo ariterfàr.
o parágrafo único do art. 10.
.... § 3" A autoridade competente do órgão ou entidade
Art. 10. A nomeação para cargo de carreira ou cargo
pata Onde for designado o servidor compete dar-lhe exercício.
isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação
• Art. 16. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício
do exercício serão registrados no assentamento individual do
em concurso público de provas ou de provas e tftul9~L obedecidos a ordem de classificaçã-o e o prazo de sua -validade.
servidor.
- Parágrafo único-. Ao entrar em exercfci9, o sev'id-Or
Parágrafo único. Os demais requisitoS para o ingresso e o-desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoapresentará ao órgão competente os elementos neCesSários ·
ção, ascenção e acesso, serão estabelecidos pela lei que fixar
ao seu assentamento individual.
as diretrizes -do sistenn:cde carreira na adminiStração pública
Art. 17. A promoção ou a ascensão não interrompem
federal e seus regulamentos.
o tempo dC:: exercício, cjue é cotando no novo posicionamento
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na carreira a partir da data da publicação do ato que promover
ou ascender o servidor.
Art. 18. O serv_idor_t_ransferido, removido, redistribuído, requisitado o_u cedido, que deva ter exercício em outra
localidade, terá 30{tii.Iita) dias de prazo para entrar em exercício, induído nesse prazo o tempo necessário ao-deslocamento
para a nova sedeA_
Parágrafo único. Na hipóteSe de o servidor encontrar-se
afastado legalmente, o prazo a que se refere este artigo Será
contado a partir do térmiilo do afastamento.
Art. 19. O ocupante de cargo de provimento efetivo
fica sujeito a 40 (quarenta) horas seman~is de trabalho, salvo
quando a lei estabelecer duração diversa.
Parágrafo único. Além do cumprimento do estabelecido
neste artigo, o exercíciO- âe cargo em comissão exigká de
seu ocupante integral dedicação ao serviço, podendo o servidor ser convocado sempre que houver interesse da administração.
_
_
_
.
Art. 20. Ao entr .r em exercício, o servidor nomeado
para cargo de provimer ..o efetivo ficã.rã sujeito a eStãgio probatório por período_ de 24 (vinte e quatro) meses, durante o
qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação
para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatõre~:
I - assiduidade;
II -disciplina;
III- capacidade de iniciativa;
IV- produtividade;
V - responsabilidade.
§ 1~> QuatrO -meSes ariteS de findo o período do estágio
probatório, SerifsUbmetida à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada
de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento do
sistema de carreira, sem prejuízo da continuidade de apuração
dos fatores enumerados nos incis:os I a V deste ~igo.
§ 2~' O servidor não aprovado no estágio probatório será
exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente
ocupado, observado o disposto no parágrafo úmco- dO art.
29_

SEÇÃOV
Da Estabilidade
Art. 21. O: serYLdor h_abilit_a_do em concurso público e
empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 2 (dois) anos de efetivo
exercício.
. _ - -_
Art. 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado .ou de processo
administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla ·
defesa.
SEÇÃOVI
Da Transferência
Art. 23. Transferência é a: passagem do servidor estável
de cargo efetivo para outro de igual denominaçãO", pertencente
a quadro de pessoal diverso, de órgão _oU fustitUiçâ.o do mesmo
Poder. .
_
_. _ _ .
_
§ 1 A transferência ocorrerá de ofício ou a pedido de
servidor, atendido o interesse do serviço, mediante o preenchimento de vaga.
§ 29 Será admitida a transferência de servidor ocupante
de cargo de quadro em extinção para igual situação em quadro
de outro órgão ou entidade.
<.>
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SEÇÃO VII
Da Readaptação
Art. 24. Readaptação é a investidura do servidor em
cargo de atribuições e reponsabilidades compatíveis com a
limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental
verificada em inspeção médica.
§ 1' Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado.
§ 2 9 A readaptação será efetivada em cargo de atribui·
ções afins, respeitada a habilitação exigida.
SEÇÃO VIII
Da Reversão
Art. 25. Reversão é o retorno à- atividade de servidor
aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial,
forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria.
Art. 26. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no
cargo resultante de sua transformação.
Parágrafo único. Encólitrando-se provido o cargo, o
servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.
Art. 27. Não poderá reverter o aposentando que já tiver completado 70 (setenta) anos de idade.
SEÇÃOIX
Da Reintegração
Art. 28. A reintegraÇão é a reinvestidora do servidor
estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo_resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão
por decisão administrativa ou judicial, com ressarcim_ento de
todas as vantagens.
§ p Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor
ficará em disponibilidade, observado o disposto nos art. 30
e31.
§ 2" Econtrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido aO CãrgO de origem, se~ direito a
indenização ou aprovitado em outro cargo, ou, amda, posto
~m disponibilidade.
SEÇÃOX
Da Recondução
Art. 29. Recondução é retorno do servidor estável ao
cargo anteriormente ocupado e decorrerá de:
I - inabilitação em ~stágiO probatório relativo a outro
cargo;
I I - reintegração do anterior ocupante.
Parágrafo ünicO. Encontrando-se privado o cargo de
origem, o" servidor será aproveitado em outro, observado o
disposto no art. 10.
SEÇI.O XX

Oa tHsponlbilid•de • do
Ar~.

J•.I<I

Aprove1tam~nt:o

30. O retorno IIII ativ1dada de eervidor •• d1Spon1bil1at:rl-

,,u·-••·'*
iiilà1ant.a •provalta-nco ~;;~DrlqlltOrlo e11 caroo de
• veneu;utntoa CDap.-Cl.Vale eo11 o anc.erlorJIJence ocupado.

"'~·oc-•

-'rt. Jl. o órqào Cencral do Sisteaa de Pessoal CtVll de.-.-,111no~r6 o imedtato aorovettii.Jnent.o de eervtdor
e~:~
dtsponto.t.lido!.de
.. • .-.aq• que vter a ~;~correr nos orqaoa ou entu:Jad.aa da aaaunJ.•trlJ.Ço!.a

te~~~~ i2.
1

'.nlc•
Será tornado cea eteito o •provettamento e cassa.a dlapontb1l1dade •• o sarvlClor nDo entrar e!l eM-arc1c1à no prazo
-J•I, •••VO d~;;~ança comprovada por )Unta ••dlclt oCicia1.

~ ..
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CMOt'l'Ut.O I I

O& Vacancl.a

CAP%'1"ULO I

ut. JJ. A vo~c.6nc:ia elo carqo publico dotcorrara da:
! -- ~xcmcraç,ilo;
:I - oe•1asio:
! I I - p~io:

Art. 40. Vanci111tlnto é a retr1bu1ç•o pecuniária pelo
cicio da c:•rqo pUblico, c~ua valor th:ado ea .i.ai.

:v • aac:e.nali.o:
v - t:ranatar6nc:1a:
VI - raadaptaçâo;
VII - •poaantacloria;

PQ••• ••

'/III outro carqo J.nacuau.Laval:
:x - Calaclaent:o.
pedido
Az't. J4. A exonerao;Go da c:arqo onatlVO dar•sa•a
aar,udor, ou de ot1c1.o.
_
Paráqrafo un1e:o. A exonaraçao de oficio dar-aa-a:
I - quando náo a~tlafal.taa aa c:oncu.çoea ~ aat:.Aql.o
. , .. ,o:
II - quando, tendo COIItado poaae, o ••r-vidor não antrmr
no çn:·az:o •stabalecldO.
__
'
Art. 35. A ewonaraç:ao da caa:-qo •• co•laaoio djir·•a-a:
l - a JUlZ:O aa o~~ur.uc.a.U ....i........ --..;.~;
IX - a paaldO go pr-opr-10 ~cr:v.a.uut·.
Paráqrafo un1co. o ,dolat&llent.o ao serv1aor ae !unç.iQ
chefia e al!UI&aaora-nt.o dar-11&•4:
I • 11 pedidO:
II - llediant& diapanaa, ftQS CIICQII de:
a J pro.111oç:io:
bJ cu•pr.LIII&nt.o da prazo aJnqido p.ara rotativid11da

••

• Mo:
~-:-

.,. ••.t. •

c) por talta de exaç:.âo no axarCl.Cio de cuaa
resultad.o do processo da avali.aç:ao, ccntorn~e
r-•CJUla-nt.a:
d) atast&lll&nto da que trata o a.rt. 94.

atribuiçóas.,
est..11bll!iec1do

CAPiTULO II I

oa.

""

Re..oç:io

111

da Redistr-lbr.uçáo

Art. J6-, :ll.e.ac;:ão • o dosloca...nto ao servidor-, 11 pedido ou
·:o. no aiab1to ao WIIIISIIIO qulldro, com ou se• mudanc• da aeaa.
Pilr&qrato úntco. oar-s•-• a r-enoçào, a pedido, para outra
·-t~"•· indapcndent:e-ntet da vaqa, para acolflpllnhar
con)uqa ou
- ··••:ro, oll por- 111ot:ivo de !lauda do scrvldor, ,:;ml_U<;Je_, eompannei. .,..~n-1ente, condlciOnada à co11provaç.iio por- J•.mta medica.
~'

•

SEC.I.O II:

1~· bdiatr11:nai~io
Art..

J7. Jte41atr.1tnüçlo

e

Paragrato U.n.l.co. Hantl.~ aarv:uior rec:a"rá,
vanci-nto, 1:apo:r-Uncua 1ntar1or ao aal&rlo a1n1.ct.
Art. 41. Raaunaraçao " o ven<aaarn::o do carqo

o da&locamanto do aervidor,. co•

CAPlTULO I I

••>••

~~~~~~pro o 1nt.arease da aUinn1atraç:4o.
' 1•. A red1atrtbuiç:oào dar-aa-4 &IIC1UIItv•~~nta pall:'a _atu•"• 'l'l"draa d'"' p•saoal as ""'e"••'dadea dcs aarvlco• • .LftCl.UIIiõl~
•••••- oia reoll:'qllnl:taçao, a~ttl.nção ou C::t'l<IIÇ.::JO .d• órqao ou ant~-

• ••rvado

••

at'ativo,

acntac:Ldo daa vanc..agana pacun1.triaa pentanant:.ea eaeabeJ.e<:1d&ll aa
lei.
I 1•. A raauneraçio dei aarvidor invaatido ea tunçia ou
carqo •• coal&aio aora paq~a ,nilll !arma p%'OVlSta no art. 15.2.
t 2". O acrvlaor lftV&atido em C4rqo aa c~iaa.io da órqllo
ou entidade dlVIIr-aa da da sua lotaÇ'•O rececara a raaunaraç:io oa
acordo coa_o octaba.locldo no t 1" do art. !U.
f 3•. O venc1manto do carqo ofativo, acraacido daa vantaqena da carat:ar pet"lllanonta, ê 1t'E'&dUtlV01.
t 4", E IISSequr-ada a íaonoata de venci-ntoa para carqa.
da atritllliC'.ees 1qua1s ou •••••elhadaa do !lles.a Poàr, ou ent:r-e aarVldoras dOS trCs Podares, rossaivad;as a~; vantaq:ens da caraterl.ndl·~ldual o •• relat1v0111s & n<llt.u:r-eza ou ao J.o.eal de t:ratJaltlo.
OU't. 42. t.õennwa aarv1dor- podera per-ea.ber. ~•nsalaant•,
titulo da r-emuneraçao, llllporoco!incJ.a c;upar1or a soma doa valous pe:t"eebidos c:o.ao ra11uneracá.o, •• aspecia, a_ qualquer titulo~ no 6Uito
doa raapactivoa Podell:'es, paJ.oa -"lhlstros da Estado, por maJlbroa dO
Conq-E"asao H.ac1onal e Mtnlatroa do Supr-01110 Tril:lunal Federal •
P.aráqr.afo un1c:o. Excl.ua•·•• do tato da E"&-unaraç:&o as vantaqana pravlatas noa 1nc1aoa !I a IIII do art. 61 •
Ã..t•• .;~. ;; :...o.:.:i:' :-:.::.:::;:::::-:..;:!::: ~::::-!!::.:!:!.=. ::=t ==--;!:'~ ~=
~c
r•ira nio ser-a in.terl.ut' .. ~t40 {ua .:ruar-.anta .:~ovwc~ do ta"..:) fJ.(J r-amur..e~
raç6o fí)(ado no •rtlOO antor1or-.
Art. 44. o aarv1dor perdera:
I - a reaunaraç:io ctoa dlaa •• qu. !altar ao ••~içor
II • a parcela da
r-eaunaraç:io di,ria, proporcional aoa
atr-oa, ausllncias o saidaa antee.ipadaa, iquais ou aupar1o:r-•• a 60
{•••-nta) •inutoa;
•
III - m•t:ada da remunaraç:&o, na hipóteaa previata no t
.2•
do art. 1.30.
Art. 45. Salvo por l~npocJ.çào;o leqal. ou mandado judicial,
nenhu• daaconto inc1d.z.rã sobre a re•unaE"aç:;to ou provento.
Paráqra!o un.1.co. Meduonte autoru:aç:6o do aarv1dor, poder&
haver cons1qnaç:•o en folha de paqa-nto a favor do tai"Calroa, a crltlioE"io da adJUnlatrac.1o e co111 reposlça.o da custoa, na tor- dattnida
•• raqula-nto.
Art. 46. As rel)o•1çóaa a indenizacóaa ao erário ••r.to daact:~ntadaa •'"' parc:ol•• 111en11.a1a ni'io exeeaantea lrt dflc1•a parte da
ra•uneraçlo ou pr-ovent:o, em_valor-aa atuali:tados.
·
- -~ 41. O ser:vJ.dor eflll dllobito com o erario, que tor
dea.ttido, axonaraào, ou que tlvl!'r a cua 111posentlldOr1a. ou dlaponibil1dode
cassada, terâ o pr-az:o oa 60 \:oaa:santal dia11 para quit•r o dliobito.
Parãqra(o un1.co. A. nlao qua.aç:~o de débl.to no prftZ:O prevlato illplieD;rá &Uoll lftSCt'lÇ.iO IIII diVldlJ (ltl.Voll.
Ar-~. 48. o v•UICJ.mento, a re.,unera.ç:;io e o provant.P nlo
ser4o objeto de ot·resto, 5:equestro ou- pannora.. excat:o nos caaoe da
praat:.ação do alirne~t.os resultan:(. de dec::111.So judicial.

· ···~-:ott\nJ carqo, para quadro da paasoa.l ela outro Orqio ou anc.1da• •· _,..., Podar, cu'joa plano• <1• c:a-rqoa • venclmllrttoa
idlln-

·

axar-

Daa vantaqena:

Art. "'· Al•• do vanci-nt.o. poderio
oa ·aaquint•• vailtilqen11:

••.r:

p&~g- ao ••rv1dCJr

i:t-_l~~=~i~~~~~•:

l ~·. Nos casoa da e)(C.lnç:Oo da órqio ou ént1dado, os aarIII - adieion.,la.
' • ._ .... \'111!1& qua nAo puder.ar• ~~oar r-ed1str1bu1dOS 1 _nll !orna desta
I 1•, As indeni.taç:Oea n.tro •• incorpora• ao vanci-nto ou
, .
.. ..... ,.., enltJeados •• di.l!:pontbllidaUa, at.e se.u. _apr-ovelt':unanto_ • pro~v~~tC! _p;r~.~u:!q~~r-c.i~~;;~,;
e oa adlciona1a incorporaa-ee ao
'•• .,., art. lo.
---• ~.,
vencu!lento ou prpvl!!'nto, no111 c:asos a condiç:Oea 1nd1eadoa e• loi.
Art. 50. As v•nta.qens· pecuniãr1as não serão coaputadaa,
ne• acu~~o:ul.ad~ta._ p.,ra eteito de conceaaao de quaiaqu.E" outros acraaCAPl'mUl IV
c~~oa pec-unl&r-ioa ulterlores, aob o .,ea11o t..itu.Lo ou ld4ntico
funda-nto.
oa •ut.ttt:.utr;.lo

011

Art. JS. os aervtdoras inveatidoa •• tunção da diAç:io ou
.:netill a os ocupantes dll ca.r-qos e111 eo•1asão ter'o llu.batltutoa tnd1c.lldos no req1monto lfttet'TIO ou, no caso da 0111aaâo, 1-Pf&Vla-nta deslqnados pala .autor1dada competente.

i 1•. o aut1st1tuto •••U•.trâ auto•atica-n~- o exercício dt:~
c.arqo ou tllnç;to da dirocio ou cnatia boa araat.a-nCOS- ou- iiRpacUMnt:oa requllll!lenta.res ao ttt\!iar.
__
_
_
__
_ _
f 2•. o aubat.ltuto !~ar' ju111 • qraUtic•çio pelo awereicio
da t:unç:lo de d.LreçAo oll chatJ.a, paqa na proporçio doa dias de etectva aUbst.tt.Ulç:.ioo, obs..,rvanao-ao qtHIInt.o aoa catqos •• coa1saio o diaposto no f s• do are.. 62.
Art. 39. o disposto no artiqo ant•r-J.or aplica-• •o• titu!an!ll de un1dadas admlnlStE'OIIItlvaa or-qan1z:adlls •• n1ve1 da
ria.

a•••••o-

Art. Sl. Conat1tua111 indcni:llçóes ao :o;l'r"\'ldot":
I • •juda da c::ustor
II - dt.lrias:

III -

tranap.ot"t.O~

Art. '5::Z. oa v.llo!"~s: d.l:l: il'ldenu•ço... s, 'IS!I1111 C(llr.O u: ..:~·.•...-:~. ·
çóes po~ra a :sll" eonceaa:.'to, ser.iro e~tabe-lee1C;os <'~'~ raqutalll,.nto.
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SU!lSE~O

I

Art..

~J.

J.. •Jud:Ol de
e:•~·•.ndor

ter •xerct~u:•- "'"'nova

""'d.. ,

~us'to

destina-se a co111'0ensar ,.,

qu•, no

Lnt~!~~l!'~-

'lO sf'r':'•co.

dorspe:~

ç~s!'.u

,

eo11 nu.1011nça d<' <1o1111<'1l:~ ""~ ..-ru·i~~~·J'""'-

~ l". COl"t'llll p"'>r c::ont.a Q.:. - ;,oaufliitraei;:. ~~ _ dÓ~tj~s~~':.r8nSf10l"te do servl:;iOl" (' r1e ~ua t~:nlu., c:~mprcen.jcnl'lo F_,.:saaem. e.~

"llllnent.c.

qaq•• • bcnt< pesso.ats.
§

2•

A f11.1111lia do

~~:erv1do:r

que t1lecer r:.11

nov~

:ot~•.1e

~lo

'-•••<JUt"&dos &Ju_,., de custo e U"llnSoorte p11r11 11 loclllld;>~dc -1~ ori_q,..~.
denerG do prs:to de l (UIII) ano, contado do Ob~to.
_ ,
_
.

Art. S4. A .aiuda da custo

~

calcul.3d_<~

:;_r:~Ot"ll

"

contot'lllllt se dispusel;"

.o;u,,,...di; C"•"r''":dO""' POl" SC"I"VIdor.

:"c,.uner.llç&o

recru1a111onto. :-)ia ";iodotnrlo ..:. .. e~
Jor 11 Lclpor-.:4ne!.a eorres-pond•nte a ) rtr<is) 11\e:scu;·;
_
-_ _
_
Art.. ~5. tUo será eonceclt!;la a~ud.ll de cu:sto_ ao ael-vtclor- a:.~e
se afa:~Jt.ar do c.:~rqo, ou relUIIIUal•lo, e11 · Vlrtude de 11111n0ato e Let1vÕ.
Art. !.6. ser4 conced.icl• 1n!.1&• de custo aquele aue, ~afl
aendo llllr:Ytdor da Uniio, ~cr no~Nado para earqo 1111. eoatea•o; co111 auda~ de do•ieilio.
Par•qrato \lnico. No atast•rnnto ~revl_sto no li"IClSo
-:lo
ii), a aJuda d• eusto set"a -paq• pelo or-.ao c-eaatonarto,
-:;u .. ndo
-:abivel.
~~.rt. 57. o a•rvtdor ttC:~a oortq11d0 a restd:.utr_ a_ 1qucla dtf
custo crullndo, in)ust.tftcada!M!nt.e, 1"1-;.., se •pres-ent.ar na ftov• -aed• r.o
prazo de 30 {t.rtnu:n dt.a~.
.:!o ••rvldor,

, ~·· A qr'ati'fleacli.o pr.vtsta nPat~ art.tqo 1nCO'C"por'~- .. ~
do ,c~rvtdor • 11"\t.e<:lrl\ o prov .. nt:o da aposent:adorlll,
proporÇoJO , ... tt'5 ium quinto) 1=00r ano· c!o •••ren·tn na fune&o Ge d;r,.
c;:ao, C~\'"' i" o•• >s"l"!'•.,nran"!'nto, 11t~ o l(mlt.e de! felnco) qutnt.c~.
• , •• ('u.sndc:"l l"~ts d,. umfl funç-<"o houvf'r stdo dll''"'<'"'P'""'''.I•:
"lO ~r1c~e .,,. 1.1111 •n<", n 1"'?01""t4nel.1 a se-r tnco7rO!"""Ida tf'l".i o:-oJ"'~ t>-~··
:!.C cal<'"Ulr> "' fllnC'olO •verctds por ll'lltiOr t•mpo,
,- 4•, ocorrendo o exerclCIO de tur~elio de nJ.vet m11ls •1-=-~·_,
j,., por .,.,.,r-,noo dt! 12 /doze) ll!es•.-.:. apo'S a tf\eorpeoraçao da !r.l!0::::-:10 •;
5/5 (j:ll"!-r("l rtlllf\T"O~l. r!<">doitr-1"1 nnvr .. "' llt.uallzne.Seo proqre!l5lv;l l.l.:.s r>••
.:rt11t-r. ~.ii 11'1-'0r',.,..,t"'lliMS, OU5':'rv:H10 O dispn:o;t(l nn P-'IP"IIÇ'ri!.ÍC:O :v\t.eT"\C'~.
· ·
' o;•. Tr-1 t!SOf!r~f\c:., c~t:.\1:;',.\cc"r'ill " r-:-~·•ncr,,ç-llo <1.:.~ c.,nl"'
ell_é:OIÜ'IS:o\0 1."111! GUP. tr&tJI O lnClSO 11. dO art.. 9 _ ,'C:e!l'l CU1110: C~ "P"'~<'
-:'lOS de- li"I<."Orp<">C"llC"JIÕ- <13 Vl!.i-l"fll...;;'~ !"'~Vn·-t4- -.,,..--- p.-or.~qr-'1!0
r••unar~~:ç"\o

Oa ~Ajuda de CUsto

••• de lnst.al.JoÇA'O do

<!'ln

.,rt.

Su.st:ç.\0. II

_!WEI_ST.ÇAO _l_J
Cia Grilt.lf JCaç"o !C"t.al1na

\rt.: 1!>3, A 9rat1fie•c;:.io n.!ltlltlr.a corrPs;:oonde
~/12
lt~·
joJ:a a•Jocj >Jj r~muneraç.;o ii que o scrvtdor ti:z:<"lr •uo; nn mci'!l' do
~<'"f"'bro.- :--;or l"I!ÍS de f'lfl"'t"'C!ClO no re:!::;:>ecttvo ano.
____ · j>lir~ãr<~~.(o un"i.C:_o. A. !rilc6õo 1qua\ ou su(lr•rtor
l:i
iqutn7c 1
;!ia-r< "lt:'l",, Cef\"ldei~tdll -COII'IO •Cis 1nteqt"a1.
.-l.rt.. IS4. Jl. qrilti.ficaç ... o ~~-ra pmqa attt o-dia 20 rvint.l"'\
-me rlot d~_:telloro ~-f! cada llT"IO.
ParaaraCo Un1Co. (\o"<.TAOO).
AT"t,, ~~-. o, i!=O_t:VJ,dor eYoner_ado Perceber1.1 -.-:l.i<~~ t::~r•t.l f ic"c:··
tlatal1na, proPOreLonlllliiC:nti.- ~tos 11eSI!'!I de •xercieto. calculada !"r--nr!'
1 r-un•rac-ilo do ~~~~~~ da exoneraç-il.o.
•rt..-6G~ A._o-rHlftcaeOo nata1!nA n;jo c:~-..~, conslder"d.a ..,_,,_
:i leu to di"' """·"llt::~uer_ V;lr'!t11q-e• p ..eunli'Jria.
:it/BSE~AO

Dila OUl"1••

.Art. ss. o e•rviclot" qu•, a cerviço, 10e af.astar ela &ede e:1
e•:ráter eventual ou traT"Iatt.órío, para outro ponto do t."'rr1t.Õr1o ra:a.onlll, tará jus a piiSiliiCICns e citArias, -p.lr.. eobrlr a~ de-SJMtsa• de
.,ous•da• alissntaç-ão • loeowoç-Ao urbanll.
·c_
S t ... A d14ria se-rl!l c:o~~,..,,.,., ~~ :::.:. ;;;..; .;~,.t:•-nto .. sc::o:
.;:.;. ....... i:cia pala r.etade a:.~.,....-:lo o .. ""~~~Cll~nto _r..io "'>~lqu· p~r"o_1t0 fo-rõll
<i. •~~<~•·

s 2•. Nos ca111e-s •• que o d•sloca-nto da

11 ztql!neia ~en'II\T"I•,ta

do e•-rqo, o servtdor nao

!õiiTll

!ti

Wt.-: -fi:'; .~7:f-ll-d1el0-riãl por tellpo de serv.ico • deYtdo 11. r~~::z:Ao
da 1' {u.a por cento! por nno de srrv1eo pú:::<ltco oeotet:ivo,
toetdent~:
sotlr• o vor.nclaene;o ct.e que tt"llt.ll o art:. 40.
Parlllq-rato ·uraeo~ o t.ervido'C" f;arlll jus ao adle1onal a parttr
dCJ ata e• que coapteta_r o .anue, to.

:sede eonatttulr
;u:s a di.i-rlas.

Art. S'). o ••rvic!or que receber d\4r!as e nAo •• 11tutar
por qualquer aot:.ivo. !iea obrtqado 11 r~sr.ttul-~l'la lnt•ocn"lll- t e , n(O pr11ro di!! ~ (ctnr:'ol dias.
·
paráqrafo l.lnico. Na hipótllse de o all'-rv1dor -r.etot"fi.-,T I Jed•
- prazo seno:- do que o -previsto pa'C"a o sou at.,;:st:.a'llento. rellt:ltUlrá
as di4rl"s r•cebtdas e• excasao, no prar:o ~re-YlSto na Q.mGO.

cs.
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SUBSEç.lO IV

••<1•,

~

IT"Idanh:açAo da ftanapo't"ta

Art. GO. CoT"Ieeder-ae-4 lndanir:aç-Ao da transport• ao -r-vidor crua re~~tl!.:tar deapaaas coa a utll1r:aç._o de •alo própTtO de loc:~
a.oç'ci para • <'"xeeuç.it.o de Sllt"VlÇ'Oll externos, por força das ao;;rti::Ul.çOes pcópri<~~.s do e;arqo, eonforaa ce dispus•r •"' rcqulA-ntG.

SEÇIO I1
Das cratiticaç6as e A.:tict.onaia
A.rt-. Gl.
do vanci-T"ItO e das vantaqe_n. previstas "••ta t.i, ••rle~o de!aridos aos sarvidons •• ••quintes tJ"C'&t.ifieaçbes •
adlclonaia:
I - qrat1f1eaçio !Mlo axerc::tcio d• tunç-lo da d.lreçiG, che•
!la • •••eaac~ra.ento:
II -_qrstiticaçAG natalin•:
. III - ad_ie:1e~onsl por t.sJil)O de ••rviço:
IV -- adicional paolo e-rc1c1o de at.ivlc!adaa inaalubraa,

,\1,•

pediJOIIU

;u_~:-:-.,:.al pala pra-a~o de aerv1ÇO ~raordlnirlaJ
VI • adietcnal r~oturnot
·VII - 11dlcicmal da tlllirhsr
VIII - outros. ralatlV!M: ao local ou l n11tunza do trabe-

.llrt.' 68. Os servidores que tr .. b-alh•• co• hab1tu•t idade
locais in:Jil ..:.rfts ou ~• cantata per11111nente coS. Subst:i\nelaa t\'l><tC:-1!':.
'"adioat.i•Joao: ou coa r1seo de vida. ta:z:a11. jus a Ull 11dlclcnal ~.~bto
· .. nctr..,to do c-11rqo e(~ttvo.·
• 1•. O Sllt"VidOt" que fi:e-'C" 1us >tos adi.ei,.,T"Ian•
o1c
in~>tl"·
~ridad~t e ~'" per1eulosiaado dever" op\..ar' por 1:-:11 deles.
§ 2•. O d!.ral.to 110 Adleional da 1nsalUbr1dade 011 p•rlculo•
aida!Se cassa co• a "\irtinac:Ao d3t'l COT"Idiç6es ou dos t"tscos que ."ler<~.,
cau.a a •u• conceasao.
Art.. i!ioSI. Hav•ra peraanant.llll controle da >tttvidade da servt·
dona; •• ojioraçóes oU 1oea1s con~:tderildos_ f'PI\Osos, tnsalubres ou fl~riqosos • . ParáOCJt.'&t"Ô llntco. A ••l'Vidora q•st•nta
l.J.etantt! ser a
ataetada. •nqu&nt.o durar • qastaçio e a lat.:t•ção, dJIS oorrao:;-~e• c
lacaia prevl4t.oS nesta &rt.iao, cxPrcendo suas o'ltivtdade,. f!D loc>t1
~a:lubr• • ca serviÇO üó penoso • n-~o pel"iqcso.
-Ãrt::. 10; Ni concessao dos adiciona la ele atividade1'1 peon<"saa, ela: insalub-rid.ada • de p!llr1culosid011de-, s•rAo ol::i"~~trvad.u, a~ ,;1tueçóee estabelecidas aa laq1slaçào espttcl!icA.
Art. 71. O Adtcion•l de •tivid<~~.de ~enosa :!::erâ devtdo aos
aentdor.s e!l·•irareielo •• zonaa de front.airll ou en loealid<~~.des cuja• concUçó•c de viela o justifiquaa, nos termoa. con!:ltçó•s e lilllit.e$
fixados •• reo;ula-nto.
Art.. 72. os locais de trab.lllho e os 11ervidor-ea qua opera111
C01I aaia x ou suMtlncias t"adioAt1Yaa ceráo aantidos
aob COT"Itrolo
pa-.nen-ee. de aodo que as dos•s da radillçào tontzante f\oio ult:rap••~
ss• o níval . . . t._ praYieto na leqielaç.io própria.
Paráqrafo únlco. os s•rv1doras a que se rarere esta •rtiqo
suao sum..ttc!os a •••-• .-..leoa • Cada 6 (sei• I -•••·

ll>o.

-·

00 Ad1clane1 pn- &arwtço btraorcUnllr-J.o

Da cratiflcsçiG pelo

Exer-..~tcio

o seniço •xtraorcUnário ••TI nr.urlolrado cos
{cinqúanta por cantai •• ralaçle~o a hora nora.al der

.\l:t. 73.

SUUIÇlO I

acft.clao da
da

Fur~çlo

d•

D1nçlo. ÇMt1a ou Aa•e•sora-lltG

50t

trabalho.

J.zt. 74. so..nta -ra J:~~~nlitic1o ••rviÇO ex.traordin4rio para lltender • &lt.u.açóu •x.capeionaia • teapor4riaa, respeitado o liUx.t..o de .z {dia_ I hora• por jornada.

ai~

~~ ll:t. AG servtdGr lnvast.ido aa tun~o de direçlo,
etl.a•
f'la ou aesaaaora-nto IIII d11vida lPia qr11t.1tlcaçlo palo aau •••~iclO.

5 P. oa pareentcaia da qratitic•ÇIG earlo aat:ablll~~tctrtc
•• lei, e111 e~ordea dec-"C"aseent.e:, a partir dCia 11•itas -tabelso::tdos
art. 42.

Do Adicional l'fot.urno

__ . __ Art. 75. O servS:ço noturne~o, prestado
dido ent..ra ~2 ~Yil!'te • duas) horair;" c:1a u• dia •

•"11
o:;

horário
(:::-tncol

coll-pre•nhoras do
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.ua aequJ.nta, t.en o val~:~r-hara aarw.e1.• de :as• (vinte • c:Lno& por
ca.put&ndo-aa cada ho- ca- Clftlll'l•ftU •
dota a.!ft\lt:Oa a

c.nto),

~ri nu aequndoa.
Par4qral!'a .mico. h •• tratande ct. aarvtco e:an:.raordin4rto,
o acnaei- da que trat.a aata arti90 1nc1dirj aoora a r . .UJ'Ie.r:açao
prav:Lata no art. 7J~

Da Licença por Ilativo da

Atuta-nto do C0n1uqa
coneac:llid• llcença ao earvidor para
aco.p.anllar c6njuqe ou ~llp&nhatr·o que to!. dealoeoadO para outro ponto
do :arrltório n•ctona!, p•ra o a.~~:t.arlor ou para o axere1cio da aandato alativo doa Pod•res !:xacut:tvo a Leqtc.La't.ivo.
Art. 14. Paderlli sar

Do Acllcional d& P4riQ
Art. 715. Indapend&nta. .nta H

aolicitaç:&o. aará pago ao
?arvldor, por OC'IIsiio da::a t•rtaa, ua adicional corraspc:~ndanea a 1/3
(Ulll tarço) c:ta raaun&l:'açao c:to JMrl.oclo c:taa tart-.
Par4(Jra1:o úrüc:o .. No c::.&o c:t• o urvtc:tor axaretor I!'UTlçlo da
dinç.Ao, c:ha!'ia au aaaasaora-nt.o, ou oc:vpar c::a~ •• CO&Iaaao, a
r"aapect.:Lva vantaq•• aarf. eon.taeracta no alculo do adicional da qua
trata

••~

al:'tiqo.

SEI;AO IV

CAP:t'l'Uto III
Art. 77. o aarv:Ldor tar4 1ua • 30 (trinta) diaÍJ - c:Ona.cutivoa da f'l"i&&, que po~• aer ac;:uauladaa, ate o . . x1ao da
2
{doia I
par1odoa, no caao da nacaaal.d<lda do aaJ:"Yic;:O, ra-alv•daa •• rtlpót.a••• •• que baja laqial•çto ••JMciflea.
1 1". Para o pr.z.-iro per:l.odo aquiaitiVC da f41E'i- ••r~
axiqidoa 12 (do:t:a) -••• da axare:l.ciO·
1 :z•. :t vedado lavar • conta R t41r1•• qualqu.:r falta aCJ
aarv1ço.
Art. 71. o P&qa-nto da. re.._ra~o das tfriaa aaPII. •fat.!lado atá: .2 (doia) dias ant.aa do 1n1cio do raapact:l.vo
parlodo, ol:!sar'"'ando-aa o diapoaoeo no t 1• daata artitrcJ.
1 1•. E facultado ao aarvtdor corw•rtar l/3 (U. tarçot das
:lli!r1•• elO! abono peeunt&rto, daada oua o requa1r~ coa pele- r.~enoa 60
· 5eSaton't.a) dias de anoc•e•t:~•neta.
s 2•, Ho e.6 Lculo de al:)Ono pacuni41rio aer.6 eonaidarado .. v.:~~
lor do adicional de t41riaa.
Art. 79, o sarvtdor qut1 o~r• di rata • par-.anente.,"t:t cor
:Jaioa X ou aubst.aneoi.aa r.ad\Oativas: qo~ara 20 (vinte} c1~afl co"act<:~~-:.z.~
voa de !1!-r.z.aa, p<H' seJ~~aatre de a't.lVldllda protiaaum.ll, proibi':!• ""
ntalquer hipót.••e a ac•Jno.:Úoçilo.
Paráqrato un.z.co. o t:acv1dor retarlclo ~••<:.e art:ioo nl'lr: t.u·:\
JUS ao ahono pecuni.'lrlO ele que t:rat:a o artiGid ant:•r1cr.
Art. ao. AS ttrla:ll so-nt:" pc:=teril.o lll'r int'arrol:lp:td,;..~ pc>r:aot:ivo rht cala~~'>id~d• puOlico~~, coiiOÇ'io tnt:ri:Tia, convocacAco parn ·)o\:-.z.
s•rviç~ 111Utar ou ·L~i.toral ou po·~ r.ot:ivco d• aupl'rlor h1t:er•~ ..... ~·
l'>Lfco_.

tia Lica~a par"' ., S.rvic::o Mllttar
Are. IS. Ao servidor c.onvocado para o aarviço •iltt:ar ••r'
~~~~=~ lic~ça, na Coras • c:o"diÇ6a• prevtst:aa na .t.aq1•l•ç•CJ eaPat"liqrafo \tn.lco. Concluido o serviço

aarvidor

~ z•. 11 f'"'t"'t.t:' dn reqi~tro d~ r•l'•ildo~r.ura • at.d o 1~·
(d6•
cil-- ~li:ft..,) •.Ha •e9u1nt: .. ~~~da aleiç~·:.o, o a•rv~d~r ~•r* jU:II •
11~nea COIII'' """ •" .~ ... ····; ctY..,reíct-, .. ~t:tv•·s~. co:ca"
ra•nJ!I(t"C-C!Ioo de
'i"~

't.l"~-t-1

., ::.-e.

SE.;/.0 Vt

por

:.~-tc~~._~td&~a

inint,.rnlrl"o ca. to-'C'c'!e-1o, o
••rtir:lor f~rl!l 1~~ 11 .• t':r<.t:) ••-r:•a dG li:;:~;o!l, • t1tuJ.a c"e r-:Atlla
Jl"r r.sa!c!l.:ic:l.,l!'"!, C?~ 11 r,.,..,.,.,. ..,,ç,.o dO •.: .... 'fe" rf"'tiv.:l.
Art. 17.

·=·

S 1•.
~ :Z'.

Diapoaiç6es carab

a1.

o

Art. 116. o serv1do1· t•r~t dira!to a licença, 10 aa re~~t~nera
ç.in, durante o p~rtr..J:l .que rrediar e"tre • sua escolha e• conv.. nc.ao
parttd.. rt:,:. Cf)I!IC c.~nC't'11Sto a cilrqo ahtt:tvo • ., a v~ ..':'c:ora cl-:t reqia~ro
<t:t_~ua co~~n•Jir1>tura P"'l"llnte 111 Ju•t.1Ç"II !:lelt:or'!l.
I 1•. O •1!'1'\'ldor ca"dldato .., can:.o ell!'tivo na
Jocallda:c!e
""de c!••••!'*~h-t: suas _C:Jn-t:C"'s I!' que 1!!Yerç;J c::~rqo de clirao;:io, c!'latia,
a,.sesaot'll~e:to, •H're-::a:•oç-..o ou fl:~caJ!.:ca::iio, <!'!!la ••rt
afavta::to,
p'lrtlr d•; d~., ll!lert•.,<:.o .lo do rac;rtstro >:l .. sua c•"dido~tura po:?ri"'nte •
~~!;:~~ ll••tor11l, '~"'..., l!i• {d~r111o ··•~•.,~;o}
:H:J aequln" ... 1"1<> do

"'! ... l.l':~~..·.--Pr~~tio

Art.

.Ui tar.

::r:.~:. 30 (trinta) d.i11• ••• reaun~ração para r.asawu.r 0 •••releio

Co"ced•r-•-• ao aarvldor li-=ança;

I - por IIO't.ivo da doença,. .. ~•so• da fll•lli.ll~
:I - por •otlYO d• ataat:a-nto dO cón,uqe ou coro~Mntte1ror

I I I - para o sarv1ço •tlitar:
IV - i'ar• at:ividade politica:
V - pr6•1o 1)01' aaaiduidada:
vt - p.-.ra tratar da int:ar••••• ~icularaas
n:r ..- para cSto•••iMinho da aandatu ela••ia't.a.
I 1•. A 11eança previe't.& "o iltci•a I ••rlli pritcadid.1 de axa" por ••cuco ou junt:lll ~diel'l oUcid.
s :z•, o aarviclor nio pouertr; per•anecar elt licanca da -•••
eapécie l'Qr poriodo auiMOrior a 24 (vlnta • quatro) ••• ... aa.Lvo no•
eaaoa dOs incisoa li, III, IV a VII.
1 J•. IE vedado o exareicio da at:lvid•de ra1111narada durante
o per!odo da licença p.raviata no ir"lC':I.IIIo 1 da•t• artlqa.
Art. a:z.• A licença concedida dtontro <I* 60 (-••-"tal
dias
do t~ndno de CJut:ra da - • - "pac:ia aara eo-idarada c'cuao p~:orro9:t
ç.to.

_,

llr~· c~<d:t quinçu~tnt~

(V!"T~T"'J.

(\'r:T!.TJ'.'l ,

ll!"'t. 111 • .,;._ '
o,;nnco·.:~~;.•~ lier.-r:~·=-1":-~::ol" "'"
s•,..·t~:o:~"•
ro.:o F·.:r:i::do &!'luls:iti.";:
I - aofret pen;:,;Lidldo dh:c:itllil:li'E' d•; llt.:~?C:M.,4o;
1% - e.tasc •~:-• de C:llrqo •• vir':.Udf" d~:
•J Uc~n<;lll o?- l!l':'t.ivo de doGnça !:til p•U'-'"" da ::o::oiJ.la,
r••unaraç.t.o;
b) licanco p•ra t:r•trr dr. il'lter.. ~"Je:o:: part.ieulnre.:.:
c) c:onder."o;:~u ft pene priv<~~t.iva o;le
Ubet"d<llde p~r
acnten.;i'l
d!atin1t1va:
d) araat.amanto par;~~ •:oçanh;~~r eO"j\..ôf• ot.: c:o•pantJri!"'.
Par,qrafo ll"lco. Aa !alto~.• 1n)us't.it1r.adaa ao aarv1ço ratardaria a concauão da licença previat<t ne~t.• •r't.iqo. na propor~4CJ de
l CUII) 11111' para cadB !alta.
A.rt. 19. o "ú•~cc dr- aol'rVidr'lr""• e."o qo:t(> e.ieult.lneo ue
1ic::ança-pÃ11lD "So p~.::let'.! ~:er e.upow-'t'101:' ii l / l (UI" terço) d~ l,t:.,ç:O.oo d"
rcSpo~"C'!:iva unidad·· adalniatr~ttva do órq,.o ou ttnttdada.
Art..

•o· cvt·r11.no1.

S~AO

d• Int,.l"eaaaa

VII

Part:!cttlllt"e~

Art. 'Jl. 11. c:rit#rir, d.ll ad.JiinifltraçAn, pode:r.6. aar conc:.dlda
ao Ht"Vidor a11tavel licenç!l p.1ra o trato da aaauntoa partieularaa,
pelo
pra~o
do at:a 2 (do h:) anaa conaac:utivo•, ••• n~m.~naraçio.
r.. LJ.c.nc:a por Rotho u ooanqa
f 1•. A Uccnç11 pocler.1
in~crroll"pid&, & qu.a;lquer
"::eaFQ,
pedido
du
aervldcr 0\1 no intaresa• d(' s•rvtço.
a
....... da ra•Uia
1 2•. H3.J ·~ con~dar6 nova l!ce"ça •"t•• de dacotrid"!!:
{doia) ano•..1 clu WrMin,., d.o. •ntericr.
~ J • • K.lo a a conet"o:l•r~ r licanç-11 a -rvidora• no-odo• • rCI'Art. IJ. Poda-rá:
eonoadlda lica~ - ••rviclor por - t i •
-.cnoJd~:ta,
rad1•tr1buíC!o2 ....T t:ra"•ff't"ldr.n•o;, "'nt•" de co.~latl'lr•ra 2
vo da doença do cb"'uqa o•J co..,.nnatro, ~(Jt"llato. ou ..ctrast:a, aaeendente, deecandante, enteado ~ co.L•t•r•l con.JtnGUl•õCO ou arits ata: C' (doi.~! .,.~.-. r'ia "!~·,......1.-:::.~.
a•~undo qrau ctvil, ~tediante co.,rov•c;'Ao J'Qt' 1unt:a lllllti!ea ot.i.cl.nt.
S!'Ç'AO VJ IT
I 1•. 1t lic""ç., so-nta sel":tr~ datar ida - • ••si•tt.,ei~ dirata do sarvldor tor 1r.o::hspcn:~~av•J. e n•o pw.Mr ••r praatAU.I •l•..;!tat 1 t.;~cnç,. P.,.i'a e O• -:a~11nno
nee-nt:" co111 o •w•rc.z.cio uo carqo.'
f a•. A Ucanç111 ••r• concedida .... praju.ho cta re11t.1naraÇjo
o;l• Ha11dato claa~~;i•ta
do carq~ eta't.ivo, atá 90 (novenca) dias, podondo
p~rr~•d•
por
ate 90 {"ovant:al di'ls, 1Md1a"t:a p11racar de Junta "o:l.i:ca, o, •K<:f'cl.,nArt. ~u. t ac••roo:ruraclo ea aarvtdor o Clire.ito a l.Lc.aroca pua
' <lo •st.as pra:r.:oa , c&-• r••lllu-raçolllo.
d:1e~no da •~n·f.2t·) .;III c.u.nt•darac~o.
!c-:lerac&o. ••aoeiaçllo de

••r

••r

".r

Dezembra de 1992

ela. . . de IU.ito nacional. aindlcatct ~raaentat.ivo da cataqoria ou
ant.idada tlacalil:adora da protiaato, coa a raaunaraçio do c.arqo atat.ivo~
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e~baar"Yado

o dtapoat.o no art. 10%, inciso VIII, aUnaa c.
f 1•. :!lo-nta poderio aar licancladoa aarvldoraa alaitoa

pan carqoll da diraçAo ou rapraaant.açao naa ra!artdaa antid.adaa, ata
o . . ..t..o da l ftrtal, por antldada.
I a •. A l i c anca tara duraçlo 1~.1. l do 1111nctato, poden~c
••r pn~r:roqada, no caao da realalç&.o, a par u:.a unic:a vai..

Art. ' ' . Ao aarvtdar estudante qua audar d• aeda no Jnterei. . da adainlatraçAio IIII aaaequrada, n111 loealid&da da nova raaidln-.
e ia ou na aaia pt'OXl&a, llllltrleula •• inatituiç;!o d• ena1no eonq•n•·
re, aa qualquer epoe11. 1ndependant~H~ente de vaqa.
Par•qra(o unteo. O diepoa~ nesta ar:tlqo eatand•-• ao eón•
jUIJII ou eoapanne1ro. aoa filhoa, ou antaadoa de aarv1c1or qua vivaa
na eua c:ca~anraa, bea co-a aoa -nore111 aoo aua 91Jarda, eoa autorizaçlo judicial.
CAPt'I'ULO VII

Taapo de serviço
Art. 100. f: dn,tado para todos oa efaitoa o taapo de -rviço pl.lblico federal, utc:luaiva o pt"estado li• Forç- Ara;~daa.
Art:. 101. A •pura~;~o do tam1:10 da aarviço aat"a !alta ••
dias. qua aario convertidos •• anos, eons1darado o ano coao da trazantol a ••••anta a c.tneo diaa.
Parlqrafo llnlco. feita a convera.io, oa dià1 restantes, .ate
canto • oitenta a dc1a, nio ••rio cor.putllldoS, &rradondando·•• pl'lra
'JII ano quando axcedaraa esta n\.1-:r:o, para a! ai to da a~osantado~:1••
Art:. 102. Al"a daa auHneias ac aerv1ço pravl'ltaa no art.
97, slo consida!"adoa eo11o de efettvo exerelcio cs arasta-nt:oa
virtude da:
I - f6riaa1
~

Do Afaata•nto il•ra aarvir ,. outro

órqAo ou Ent.idada
pocMI'i aar cedido pau ter axarctcio &11
outra 6rqlo 011 anltldada doa Podaras oa Un11o, dos Estados, ou do
01atr1to radaral a d~ Jll.unici.ptoa, naa aaquintaa tupóteaaat
I - para axerei.cio da C&l"CJO aa coataaio ou (unçao da eontiançaJ
n: - •• casos Pi:'avistoa •• laia aspeeiticas.
t 1•. Na blpótaaa do utciao I daat.• artiqo, o ónua da ra•unaraç&a aarf. do ór;lo ou entidade c:aaaionária.
t z•. A eaaaio rar-••""' •ecl1anta Portaria publicada "" DiAria Oficial da tJnilo.
t :J•. Kadlianta autorh:açlo axprtta~aa do Presidenta d.a llapU•
!:lllea, o servidor do Podar Exac:ut1vo podara tar axare1.e1o 11111 out.ro
órq&o da Adainiatraçto Fadaral dinu qua n;io tanna quadro própr1o
da pessoal, para fia dataraJ.nado a a praao eer'l:o.
Art. 93.

o -rvidor

sr:çto xx
Do Ataata-.eo para hare:f.eio

de ,..ndato llatl'"'

Art. ••• Ao aarvidor inVSS~tido aa -ndato alativo

aplica•aaquintaa diapoaiçóaar
z - tratando-•• da aandato fadara!, aataliual ou diatrit"al,
ficara afastado do carQO;
I:I - invaatido no -ndato da Prefeito, sart 11!aatado do
•• u

-·~- •·"":!~!!'o~ !l!':''t!!t.::!!'lo::!~ -:"~".:!!:!:' ;:-=-!!!: ~~ ::::-.:::::::::;!·::

::! - !=tves~i~= ::~ =~nd:!..J :::a vc:.ra.:&dor:
., havendo COlllpU:ii:IU!dada da horãrio, parcabar• aa

vanta-

b• nlo havendo co•p•t:.1tJ111Ciada d• hor,rio, aara afalltado do
carqo,. aendo-l!HI !•c:ult.do optar pala aua reiiiUJler.acão.
'JIIfta da aau carqo, ••• praju:l.zo da ra.unaraçlo do <::lllt"'CJO r.-lat.iVol

I 1•. No ca•o da aCa•ta-nto do earqo, o sarvidor eontril:lu1r6 para a aaquridada aoc1al co110 •• •• •••reieio eativr.saa.
t 2•. O servidor invaatido •• aanr:iato elactvo ou claasiata
nlo poderi sar reaovido 011 l"''lldlat:.rll:luido da ofieio p111r11 lccali~"-:ilft
divers11 daquela onda
o 11andaeo.

•••rce

IJ:Çle III

ou M:f.alo no Eletarior
Art. '''" O satvidor nAo podar& ausentar-se do Pais para astudo ou: aiaaio oficial. ••• autor.uaçáo do Pr-identa da Rlt'pUbliea.

Presidenta doa órq!oa do Podar t.qialativo • Prasidant.e do supre...,
Tribunal Federal.
t 1•. A-4uatncia nlo axcaderá a 4 (quatral anoa. a finda a
at.. . o ou eatudo, so-nta daeorr1do iCJu.al per1odo 0 ••ra pcraitlda
nova auatncta.
t z•. ~o servidor ban.Ueiado palo dlaposto nasta arttq~o
n&o aar& COlllcadida exanara~ao ou lican~a para tratar da intaraaa"
particular antas da decorrido per iodo i qual ao do afasta-nu. reaaaJ.nda a hipóta!lla da twaaan:i-nto da daapaaa havida c:ca aau aCaataMnto.
I
o :!!:;x=t= r--=::: .:..-t.tqo na;:; -~ •p.Uw iiW ••i'Vi.dgna
da carreira d1ploaática.
Art. t6,. O ataata-nto de sanldor para aarvit' •• orqania•
in.tllrnec:ictn~~l da aua a anail putieipa ou ca. o qual coopera "d.ar..-6 DOa pacdll tqtal «- ~nQM.

J•.

.ln. t7. ••• qqal.-ar

~jatao,

! ,. r=; i. (.-) ciia. para

podarj

dcHiç6o lh

II - axarcic!.o da carqo •• coaiaalo ou aquivalant:e, ••

6r-

qlo eu entidade dos Poderaa da Uniio, dos Eatadoa. Kunicipioa a Dia-

t.r1to ractaral:
III - exarcicio da caii'CJ(t ou func;:io da qovarno ou ad•iniat.rac:&o, •• qu111.Lquar part:a do t.arr1t.ór1u nacional, por no-a~1o de
Praa1dant.e dlll RepuDl ic:a1
:v - part1c.tpac;:io aa pc-oqraaa da tra1ne-nto reqularaanlte
1nat:1tu:l.do:
v - daaa•pant\o da •andat.o eiativo federal. aat:adual. !llunicipal ou do Distrito Federai. ~xca~o para pro11oç•a por r~~tree.l-nt.o;
VI - j11E'1 a out:ros aarv1ços obr1qat6rio• por la!.:
vt:a: - •tea.lo ou estudo no exterior. quando autorizado o
af . . e.a-ntoJ
VIII - Ueança:
•I III ;e•tant:a, .11 adotanta • a pat:ennd&da:
bl para trat:lll-nto da propr1a aaude, at.llli .a (doial .. ano•:
c) para o da•aapanho de mand.ato ciaaa1ata, excato para
<~~feito da pro~ão por -reci-nto:
d} pol' activo da ac1dent.a •• ••rviço ou doença profi•alo:tall
a) p"dllio per aa•iduidade;
&:I ..,..., ....,,,,..,.. • .,...., ..,.,. U ... ,,.i..,o eiili:.llirr
IX - de•loc:;a-nto p111ra a neva s .. a. aa que trata o art. llt
X - participação •• ealllpattç.\o daaport:iva nac1onal ou
eonvoc:aç&o para .ínteqra.r ra'Pra-nt:aç::io dasport.lVII naeiaflllll, no Pai• ou
:to axteriar. eanf"oraa dispost:o e• lai espec-i:t1ca.
Art. 103. C"ontar-se-á arHtnaa para aCait:o do a~nt.&dor!.a •
diaponibilidadl!t
l - o te111po da serviço pUblico· prestado ao:~: Est.dos, Hunicipi9 a Distrita FedaralJ
II - o licença paro:~ tr.ata~~~ento de saUda de pessoa da ta111i·
lia do aerv1"':)r, coa r•IIIUfttrac:io:
UI - a licença para at1.v1dada poiitica, no c11so do .art.

••· t z•:
.
IV - o te•lM' eorraspondenta ao deseepenho de e."tnda~ elati•
va :fada'ral. est.adUIIi, 1:1Unleipa.L.au;d.lltr1tal, anter1or 11.0 lnqraa!lO

Do Afasta-.to para Estudo

tar-e. tiO aarvtços

e,.

o

aantdor

au.au-

INftqtMIJ

II - por Z (l!oia, dlaa. para •• aUatar c - alaitor:
UI • por I (oilto, llliaa c:onsecueivoa . . taaio da~ aJ casa.-ntor
bJ falacl-nto do c:&n1uqe, COJIPIIMwoira. p~ia, , aadraata ou
~to .. tll~. antaadO&, ....ar aor. cruarda !OU tuula • u·flli.~~.
Art. ti. &arlt concecU.do bar•rl.o a•peeial ao aarv1dor catu•
dali•• quando coapravada a .a.ncoapai:J,biUdalla; entre o har4rLO- aeeolar
• • . . h~l:.içlo., Ma pretuiao do axarcie1o do carqo.
Padcrrato llnlco. Pat"a ataito do dlapoato neete •rttqo, aanl
axtqlda • coapanaaeio de horário na rapartiçlo. rae,.itada a duraç&a
• •aaaul do trabalho.

na aarviço ptlbtieo federai;
V - o taapo da eervlC:O e.• a~~:ividada privada., vinculada
PraYicltneia SOC:ial:
VI - o taapo da serviço relativo a tiro da quarra.
! t•. o ta1ap0 •• qua o aervid.or estava apo11ant:ado aer4 eontado.apanaa_ _pal"'a nolla apoaentadoti.-.
f .a•. S•r• -~nt.ado •• dobro o t-e•po da aervio;o prealtado ""
Forças Araadaa a11 oparaçóas de IIJUarra.
f J•. t vedada a eontaqa• CUIIIUl•tiva de taa.,., de earvtço
praetado c:onco111itoanteaente ~t• ".,is da ua carqo ou tunçAo da ór;Ao ou
•n.t:1dad. . dos Podares da Unilo. t~t:ado. Distrito Federal a Municipio, autarquia, tu.ndaçlo pútiUea,. sociedade da aconoaia •lata • ••pra:n pUbUea.
----~.YUI

Do Dlntto d• Pattçto

Art. 104. t' auequrado ao ••rvidor o direito da raquarer
a • Jrodena Pllbllc:oa. •• defesa da d_iraito ou intanaM laqltiao.
Art. lOS. o raquariaento ••.r& diriqido .11 autoridade eo~
tana pua dacidt-lo ~ anc:aainhado por intantadio daqaala a que aatlwr i.adiataaante aUDOn:1inado o :r-equa:rante.
AEt. 10•. C:..ba paliido da raccna1d•raçlo t
autortdad• qua
hollfttr alqMd.Ldo o ato ou proferido a ~ri-1.ra dacialo, n.lo pOdando

... r.ne.ado.

·
Paragrafo dnteo. o req.ri. .nto • o pedido de raeonalderaçle de qUe trata• ..oa artiqoa ancariont8 dav•r&o ••r deap.c:ttadoa r.o
~·ao de 5 (ci~J .dia• • clac!.did~ dentro de JO (trintaJ dlaa.
Art. 107. C"abftrá recurao:
I.- ~-tnctaferiaento do pad~do da reconsidarllf;Aor
póa~.
n - dll~ "di1Cia6es aobra os recuraot~ •uc•••iva•nte intar-

f 1•. o t"acurso ••r& dlriqido .11 aueoridada i . .dlataNnta
auperi.or 6 que t!Var •JC'P'Idido o at.o ou proferido a decida, a, au•
eauivaMnta, as "llilicala llll:ean.anu, 4s da ..aia autoridades.
I z•. O ·r-.curao aan ancaaanttado por inear!llh':llo c&a autar1dade a qua aatJ.ver il':•diat:a-nt:a auDOE'din•do o raquerenca •
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1 1•.

nçAo'

oa

potrccr.tuala J1•1

Dezembro de 1992
q"nn;it".~c.~çat~

~ara,.,

... at..~t;•'lwclllO,.,

. . lei, f'fll orde• decra!lcentot, a p11rtir do• li•it:f!'ll f'IJtabelr.:ido:ao no
ollt't. 4:t.
1 2•. -" qratiflcaço!o pr•vista n111stf!' artigo incorporl!l-!lf' a
t'f'llluneraç'lo do !l.,.rvidor e inteqrl\ o provll'nt:o da apose:ntadori>!l,
n.'\
Art. ~U._C"onlõtltuem indcniz.nç-óes ao ~<-rvidor:
proporç-.to r:l ... 1/'5 tufl'. quinto) por ano de •xercl.4~in n11 funç-Ao df' dlt"1 - ajude de custo;
_çoio, ch.. "i'!' o•J I'S~"!'"'"Iorar:~"'nto, 1.1t~ o limit.,. de ~ (cinco) q1.unt.c:OJ.
I t - dl4rhs:
~ J•. ou11nd<' Mais d.,. um11 runçito houvrr
sido:. dc:-em]:k"rlh..ld'l.
III - tr.o~naporte.
no ~ricdo "'" u'm anti, a impol't.&ne-111 a ser ine<.:~~ r·or1l.d4 t"r:\ eor.o ~"·"
de e.ilC'Ul,... 11 flmc;".lo e'!~rcida por _.alor tPmpo.
Art, S2. oa V3letres d3::> indenlzaçõea, ftflsir. como a:: c:ni"'•.:l.
' ••. ocorrendo o ('lU~rciclo d~ !unçiio de nivet 1r111i11 el:::v>tçóes para a !!UI\ concesslio, ser.'!io e:!ltcbeolec.lllos .,..,. requla~nto.
do, por ~ .. lodo d., 1::! (dO:t"e) rneQe!:l, llp>?s a ineor~raçao da !raç!lo <.I"!
~/5 fcin<"'.:> <'lllintos), rx>der~ toa•,...-. .. " "'tu<'llí:~:aç.!oC' proq:reo:fõiVõ'l das P·H·
eel~tt: i;, in.•orl""ral!l\&, obs~rv:oor:lo o dispn~to no P>~l'•l9f'll{O õ\flteoi'•Or.
SmlS!ÇAO I
•
' o;•. T.el es~f"~flc;\ c~t,.brlcc~r.6 a r<:-!"'ll'ICr.lo;:ilo <toso ca~ç<">ea coll\Us<'lo ele que tl'atOJ o inelso If, q.o ar_t. ~
beoe CUIIIO cso r:ritr·
Da :.Ajuda de custo
rios de im:orpnraç.llo da vantll"''•'ll' f!rt'Vl!'t.a n.:; P"'"·"qrii!O !<.OIJUIIrl•',
Art. 5J. A ajudi! de custo destina-se a coap<l'nsar "'" desp.:!- qu;,T>do r.":.~r-l['lor, por servidor.
••• de .in10tal~çi') do a:ervldo:r que, no intere,;s;~ do zn•rviço, pa!ll'"·llr ,
ter exer-C"ü:-iet ~~~~nova ""d'!, co.. lllud>~nç.::. d<" dond<".ílJo <"I"' co~~r"t"r P"'TDae Ino:!enizaç6&os

almentc.

f l". Cot'rea pr'lr conta da

•dauni•trAçio

ar:

despesar:

Art. S7.

SU~F.ÇAO

d.,.

transporta dCI servi:lor e t'lc .!'Uil ,.,,.ili.tt, comprcen;icnrlo p:..o:;so~~gelll, t:a9•9o• e bento pe:~s:oA1s.
_
li 2•. ,_, fttmilia do l'l'erv.idor q.u- fllecer na nova sct.lc c:lo
•._•1r9uraljoe aju,.,,, de custo e t:J:"II:nsporte p~tr!l 11 loc;'llÜii'!de ';!~ oriq'"'l':l,
Cl~ntro do pnaro de 1 (1.1111} ono, cont!ldo do óbito.
Art. 54. A ajuda de custo: 4 calcul3do\ :::obre .1 rti'IIIUneraç,\"
do -rvido~:, conforme se dispuser-~m requl.l1:oento, n.'io pode-noio ,.,..ce.S.r a importAncia CcJ:"r~sp<:~ndent.ct 01 3 (trt!H:s) rnesl"so.
Art.. 55. N.io actrii concedida :~~juda de cus.to ao servidor que
•• atasta-r do cargo~ ou reea•u•i-lo, am virtude de aandoto lil!lat.ivo.
Art. 56. SerA concedidll ajuda do CUBõto lquele q11e,
não
-ndo servidor da Uniio, ror noJ~C~ado para cu·qo •• co11iaa6o, eo• au.dança de do•icilio.
Pa-rii'Jl:'llfo único. tro araat11111ento previsto no inciso r do
=iv!~: a .t~juda de cus~o 11er.6 p11q11 pelo 61'9!o ce:.sion.6rio,
quando·

•'rt:. 5l. A qratiriC.dlç.io "!ltalina corr"'sronde a l/12 (un
doJ:e avot:) da rii'IIUneraç.io a qu~ o servidor tlz<:>l' lus nn ~~~~!> do ,..,....
l"t'lfthro, r:;rr 111ês de ("lto;orciclo :~o_ re-~pe(:tivt. 11no.
Pllráqrafo Unico. A fraçào iqual ou sup.•rior
(qufnl':e)
di;~~!' !!.cri\ c:cm'lõiderlldll eo110 •f= j ntcrg-ral •
A.rt.. 64. A fJratiricaç.1o 5P.rã paq.:~ ~t6 n dia .20 (vint"l rl,..
1111tl:a d~J- d'!':r:e111bro c:'e cada ano.
P.111r.69f'IIÍO Unieo. (VETI>DO).
Art. 65, O ~:ervidor eY.onerado percebera sua gratiflcaç-~r;
natalina~ proporcionalmenta aos llt!5t-, de •xercielo, Clllculadõl
t~obre
a re11nn•raçio do 111~s da exoneraç6:o.
,.rt. 615. A qratiricação natalina nlo "~rio consider~tda r..n··
i:ál<"ulo d~ '1•1alquer" vant11ge111 pecuniArh1.

o servidor ticar.6 obriqado a reatituir a ajuda de

custo quando, injuatiflcõldzunente, não se aprcraentar na nova aede
pra&o de JO (trinta] dias.

U

Oa Gratiflcaç>to Hntatina

SOBSEÇAO HI

no

Dt:o Adicional por Tel!lpo de Serviço

SOSSEÇAO , I I
Das OUrias
Art. 511. o aervidor que, a serviço, se arastar do. 111ede ••
ear4tar eventual ou transitório, par.a outro ponto do t!'rritório nacional, rar6 jus a paS!'IIIql"nS • dlã-rias, para cobrir a~ despcosas de
pousada, t~lillentaç-iio e loco.oç-lio urbo~~na.
!Ji 1-". 1t dil.ria sará col"'r:""'""- 7'='~ :!.!-:::: ~• .r.... '"a-nco, s<!'n,::.;. .;.vicia pela ..ett'lde a~,.rol1o o _.!"r:to:-ee~nto o..l~ "'".i9ir ~rnoitc for;o~
.:S. ••óe.
f 2•. tros cast"s e• 'que o desloc:>~..ento .:1a sode constituir
e:xi9'nch. ~rl"'l\nll'ntc- do ~arqo~ o =~rvldor nlo fari!i ju~ a di.tries.

Art. 67. O adicionlll por t.e.apo de aerviço • devido a razl.o
da
(ua por canto) por ano de 'scrvico p\l.::Olico efetivo,
inc:identco
•obre, o venci-nto de que trata o art. 40.
Parii!Jra!o Unico. O •ervidor farâ jus ao adicional a partir
do .ta •• que coepletsr o anuolnio.

1'

SUBSEI';AO IV

AJ:'t. (iii. Os servidores que trab11Jhe• co• h.111bituslid.lilde

lOC'i!lia inf',OJl ... ~~~~~~~ ou

Art. 5,. O servidor qua J:"oceber diárir.s e não •• afaatar
da
por qualquer activo, rica obrigado a re!Stitul-las inteqt"al-nte, nc- prazo do 5 [cinr.:o) dio.s.
_
Par.tqraro 11nico. Na hipótaaa de o' se-rvio:loJ:" retornar & Jõeda
pr11zo •ena!" do que o previsto pat"a o acu •Ca~ta,.,nto, rc!<tituir6
•• di4ri>u: rll!ceb!.das e111 excusso~ no prezo previ:e~.CI no S<PJ!Slt·

••t!•,

SUBSEçAo III

Art. 60. conceder-••-' indenizaçlo de trr.nsporte ao servi~
dor que t"e'\llz•r de~~:peaali coa a utilização ele aeio próprio de loco11 o;oxecuçio ele s.,rviços externo.:;, por força
das atrH:uiç6ea próprias do carqo, c::onfor- .:;e dispuser em rC"qulo'l~~~ent.o.

eoçlo para

SEÇlO II

Daa Gratiticaç6es e Adicioru1b

e!:'

cont•to CX"rtllanente co" s•1bst.Aneias tóxic.'\ ... ,
ra:ze11 jus a Ulll_ ol'ld)cio_"al ::O:)bre t"
~·~ncimento do e""rqo efetivo.
1 1•. o ••rvldor quo íi:eJ:" j11!!1 110$ ::ldiei<>nai!l dç
inn~tl••"
brid~tde e ~" po:ricutosidiiC:e de\rerii op~ar por t:lll deles.
to 2•. o direito 110 adicional de insalubridade ou peJ:"ieuloaidade eessa coa a ftli111inaçt.o dit~ condições ou dos risco• que (lero~~rn
causa a llõUil concessao.
ltrt. 459. Havará peraanente controle da ,.t!vidade de aervidoi:"IIS 11'111 operações ou locai• c::on~iderados pr-noso11, insalubres ou perigosos.
Parãqrafo .Unico. A servidora qestante ou lactante •erà
afastada~ •ru:juanto durar a c;est~~:çiio e a la~taç.!o,
da~
oorraç-Des e
lOC'aia previ,;to:a neste .111rtiqo~ CXII'rc~ndo suas_ at.lvldzu:iellõ
loc,.l
salul:lre e ea t:erviço nio penoii.Q e n~o periqoso.
_
_
-Ãrt. 70. Ka con~ss;iio dos adicionai~: d~ atividade!'õ pent:lde ins!llUbJ:"idade e, de p!l!riculosidade, ~erlo obr."!'rv.sd.1s. ac. RitlUlçOas estabt'lecid&s ea lo11!1Ji.~lação ec.pecifica.
Art. 71. O adicional de <~~tivid11de peno~a :o::er6. dev1do aos
servidores e111 ex--=rciclo e11 zonas de fronteira ou e~ lo~alid.lild~a cuo:jaa condiç-Qes de vida o j\Ultirirtu~nr., nos tentos, condições e lhdte:s
<-WI

r"adioo~~ti-:a" ou- eos. risco de vid~:~,

••-=,

Art. 61. Alfa do venci-nto e das vantaqens pr•vistas n'!':!l- fi:lradoa emA~~:;;~~;-oiocab de trabalho e 05 servidores que opera111
defePidos .IIIOS servidores as sequintes qratiricaç6es e coa Raioc X ou ~Jubs;t.&ncias rad!.o.111tivas seri!oo •antidos sob controle
I - qratificaç.So po~tlo exercício de funçao de direção, che- per111anente, de eodo que as doses de radiação ioni211nte niio ultrapas:f!. • aaaeeaoraaanto;
_
_
sea o nivel máxi~MJ previ~Jto na leqie:laç:Ao própria.
II - qratitieosçlo nato.Una;
P11rii9r;,:fo- ánico. oa 11ervidores • que se refere este artiq.,
:III. - 4ldiciono.l por tellpo de serviço;
~::erlo sub~r.etidos a exawoea .edicoG a ~::ada 6 (seis)
Iv - Adicional pelo exerc.icio tle o.tividades inaalubreiS,
p.riiJOIIIIS ou p.noaaai
Y - acrtcional pela praataçl.o da sarviço axtr~~:ordin6.rio;
Do Mieional pol:' serviço EXtnordlnário
VI - 11:dleional n..,tur~o:
'VII - ad:Jcional de r•riau
ltrt. 7l. O serviço extraoJ:'din,rio aerá ~•un~rado
VIII - outroa, relativos ao loc:al ou l natUJ:"aza do tr;,:ba- acrisci.a de 50t (cinqUent.a por cento) em relaçAo 1!1 hora nor-.al ~·
lbo.
trablllho.
Art. 74. SO••nt• ser'6 ~re.itido ••rviço extraoJ:"din6rio para at•nder a aituaçóes excl!lpc:lonais e t.,.porárias, respeitado o li~
SUBS!(j;O I
aite a4xi•o de :r (dua•) horas por jornada.

=~~!~~~1:;llo

••

Os Gratif1cat;.&o pelo Exercicio de Funç!o de
SUBS.tÇ.lO VI
Do Adicional Noturno

Art. 7!!.. o aerviço noturno~ pl:'~~tado e111 hor6:iic.
clido entra 22 (vint• e duac} bor;,:& d• UlQ dia e
(cinco)

coçrecrnhoras do
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if'a•atd:OUIIII~ 1\Q~t.u.lr

n: - apUca.;-ao d• penalidai!MI da &d"t•rt•ficia ou •uapat1a&o

IV ... iJqnOttlda.S. att..Lniatrativar

V - ineont:.inAncia pllb.l!c:a a conduta -candaloaa, n.
vt - inaubordlnaçao qrave •• aarviçor
VII - otanaa ttaica, •• ••~tço, a aar:vtdor ou a
lar, aalvo •• taq~it1 . . detaaa própria ou da out.taar
VIII - ap11c:açlo 1rT&'fUl&t' da dinhalt"oa pUblicoar

:r.par-

l)Artieu-

IX - revalaçao da aaqrado do qual •• apropriou •• rarA.o
carqar

X - laal.o aoa c:otr.a pUbllcoa a cUlapldaç!o
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do

do

patriaOnio

nacional r

•U JO (trinta) dha'

III - tnat&UI:'"aQI.a da proeaaae diacil'linar.
PaHqreto llnlco. c pra~o per• concluaao da aindtctncia r
axcadar.t JO _{trinta) dla.a, podando aar 11rorroqado por tqual partod
a eriUrlo da aut:ortdada •u9&r1ol:'".
A.rt. lU•• Saapra qu• o i licito praticado 'P•lo servido~:"" e
eaj•r a l11poss.çao de pena lidada de sua1)11!1SIO t:oor .,ala da lO{trint
di&a, da deaiasao, caaaaçlo .:za opoa•ntadoria ou dlsponibilidadu,
deat.il:uiçAo de earqo •• eoaisa4o, &l!lr4 obriqatélria a inatauraçlo
pracaeao disciplinai:'".

XI • corn:p:l.or
XII - &C\Willaçlo Uaqal da carqoa, ar.praqoa

CAP1TOLO II

blica.J

XIII - t.ranaqr.a&lo dc:~a incho• rx a XVI do art. 117.
Art:. lll. Varitlc:ada •• proeaaao dtac:iplinar ac:uaulaçU!
proibida a provada a boa-ttli, o aarv1dor optará por UJII doa c•rqo:a.
1 1•. Provada a a-ttli, ,.rdar' tamtH&,. t:1 carqo que. exarc1a
hi . . ta ta-.po a raatituira o qua tiver p.rcllbido l,ndavtda-nta.
1 2:•. Mil h.ipóta•• da paraqrato ant•rioz:", ••ndo Ulll doa
cu·qN, a-vraqo ou tunç-Ao •••rcido •• outra órqla ou antidillda, a deaiado lha aara cozunieada.
.ut. 134. Sara cassada a apoa.nt.adcrls ou a dhponibilidada
do lrtat:ivo qua hoUver praticado, na at:1v1dada, tal ta puntval c:oa a
daai&&lg.
Art. 135. A daat:ituiçto da car-qo •• coaiaato exercido por
nao oc:up.nta da carqo atativo aara aplicillda nca caao• da l.ntraçlo
auja!":& •• panalid•daa da auapansao e da d•nlaaao.
Paráq:rato U.nico. constatada a hipótese de que trata eat:•
art.iqo., a axonaraçto eratuad& noa t:a~a do art. ':'1'5 aera ccnvartida
- daatituiçtg da carqo •• coaiaato.
.
•
~. 136. A daaiaaao ou a deatttutçao de carqo •• c:c111aaao,
1'1011 caaa. doa tnciaos IV, VIII, X a XI dO art. 132, il!lplica • 1ndiaponib11idada doa bena a o r••••rci-nt:.o ao araria, ••• pra,uizo da
açAo penal C.::J~ival •
.ut. 137. A da•iaa&o, ou a deatituiç-Ao da carqo e::a coaiaa.to
por 1ntr1nqf.ncia do art. 117, incisos IX a XI, incompatibllh:a o
--rvidor p3ra nova 1nvaat:1dura •• carqo plibllco federal, polo
praso da 5 (clneo) anoa.
Par;iqrato 11nico. MIO t:oo.Jar.t J:"etornar ao e&J:"Viço fll1bl1co taderali,O a&J:"Vidor qua ror de11itido ou dasritu14o do carqo •• coaiac:io
per 1:ntri:nq:tnc1a do art. ll2. inc.111:oa r. IV. Vlti. X e XI.
Art.. 1.38. Confiqurll allandono da euqo a auaancia 1ntenc1anlll do aarvtlior ao aarvi~ flOr' ~aia da trint.l. dia• c:onaaeut:.ivoa.
Art.. lll. ~tand•-• opor inasatduidada habitual a talta o.o
. .n1.ço, a•• c:.auaa 1uat:.lticada, por aeaaenta dl••• lntarpo.tadar.'!nte,
4\ir'Utt. a pariodo d• doze -•••·
Art:. 1'0. O ftto da iapoaiÇ'~O d.a cenalidada J~eneionera F~•~
pN o tunda-n't.c. 1a~al a a c.auaa da aançla dtac!J:J11nar.
Art. l<ll. Aa J:l•n•l1dadaa d1&Ct!;!l1nares ae':'ão aplicllod<~~.::::
I - pelo Preaidanta dlt Ref.ollllllic.t., pala& Prto"J:identas c!a~ C~
· - do Poder t.~ialativa a doa Tl:'H:u.naia t~:!=rats ~ pelo P'l."oc•· .. ado:r-GIIral da ltep'lbliea, quando ae tr.:~.tar da d••iacto • c:11saaç.to ·la
apa.antador1a ou diapon1btli4.ada ~· 11ervidor vlncuhdo ao raapactivo
.Podar. órqlo, ou antidadtt:
II - pala& autoridadaa ~dlllfnhu· .. '!:'::!~·.:;::; .::.;. iüararqU1a t-diate-"''::-=: !::!.;;-l..,r aqua1aa -nct...,.."!.,..,":' no incl.so •ncer1or quando '"'
u.t:ar ::1e au..1i"'naio aupar1or a JO (trinta) dias:
III - pe.lo eh•f• da rapart:iç:lo • outras autoridade& na ror ..
u da. -•pactlvoa reqi...-:.ntoa ou requla111antoa, noa caso" da ;ufvartAncia ou da auap&nill&o da at• lO (trinca) dhar
IV- pala autoridade que houver !'lto"' noi'!I"IIÇA.,, quando se
b:'"atllr da daatituiçto de c•rqo •• co•l•sla.
Art. 1•&<1. A oç:áo di&ciplinar pr•:r~cr<::,.,r.t:
!: - n !5 (cinco) anoa, quanto ta in!raçóas punfveia co• d•llia&o, caaaaç:Ao de apoaentac!oria ou diaÇIOnibilldad.. I(' deat:itutç4o
de earq:o •• cr.~•iaalo '
I!: - - 2 {doia) anO&I, quanto t aua-penaior
!:II - •• 1&0 (cento a oitant:al dlas, quanto t advartAncta.
f 1•. O praza da pr•aeriç:lo cosaiiiQa a corr.r da do.ta e• que
a rata •• torr:ou eonbaeido.
1 2:•. Oa ~razoa da pre.cric;:Jio pravhtoa na lei penal aplic - - ... intraçóaa diaclplinaraa capituladas ta~• co110 crime.
1 l•. A abartu:;ra da 1111ndic!ncia ou a in•tauraç:!o de precesao diaeiplinar interrolõlpa a prescrição, •t• • tiecu.io tlnl\1 prott!rida por autoridade competente.
I 4•. lnterro•pido o curso da p'l:'eaeriçia, o pl:'"ezo co-.çar.t
a correr a p,artir do dia • .._ que c••••r a int.aJ:"rupçao.

TmiLO v

01apoa1ç6ea Gerai•

u:r. i·

autorida&a qta. t1v.r cilncta 4a J.rr•9Qlarida&l
ftl» ..nt.ç:o p.UJUco t6 obr1'fada a ~r a
aua apuraçto i-d1et.a,
. . .lant. aindic:tncia ou p~ae adalniatratlvo dlaciplinar, aaeaqur ... ao aCU8ado a.ytla defesa.
~. 144. Ali dan\1nc1- &obre lrreq:ularidadeta
aarto ob1ato
6a ~o, daade que cone.eru.a. a idant:.U'icaçl.o a o ar.dareço do daINIIC.l&nte •
farauladaa par ..ar1to, confirsada a aut:anticldado.
Parjqrafo 11n1CG. Quando a tal:o narrada nio confiqurar avl....U intr~lo diacipllnar ou i licito panal, a dar\Uneia &aJ:"a arqui.,....., par f'•lt.a da ob1at:.o.
Azt. 145. Da aindldncia podar• resultar:
I - arqt.~lva~l:.o dO proceaaot
Art.

••1••

A:rt. 147. Co&Q .adido cautelar • a tia ela que o servido
nto venl'la a tnrlutr n11 apu.raç&o da irraqularidada, a autoridade 1m1
tauradora do proceaao diaetpllnar pod•r.t dat•r.ainar o aou ataata111011n
to do exerctcio do cat'9o, pala prazo d• at:" 6Q_(•eaaanl:&l diaa, 6<'
prejuho d;~ ranunaraçla.
Par4q:rato Unico. o ar••l:a-nto lXJCfar4 ser prÕrTOqado po1qual pr~no, !indo o qual c:as&al:'"iO oa aeua ataitoa, ainda que
conclutdo o proceaao.

"''

CAP:t:TULO III
Do Procaaao Diacip1inar
l.rt. 141. O procaaao diacipUnar 1.t o inatru-nto daat:1nadc
apurar z:"asponaabilidada da ~•rvidor por tntraç:.lo prat te ada nc

.a
a:ll'&rc:l.cio da "ll&!ll atr-1huiçõ.e, ou qua tenh-. J:"alaçio coa •• etz'"ibut.çOea do earqo ea que •• encontra investido.
Art. 1<19. o proc-•o diac1pl1nal:'" ••r• conduzido por ca&~ia
a6o ccmpoat:a de 3 (tr••l -J:"Vidoraa aat..tvaia daaiqnadoa ,ala eutoridada CQlap&tante, qua 1ndicart, dontl:'"& alaa, a •eu prasld&nta.
·
f 1•. A Co11iaaio ter' coao ••cretarto aaJ:"Vtdor daai.:m"do:)
pelo aeu prealdfmt:.a, podando a 1ndicaç-ão reeail:'" •• ua da aaua Jloa~

·~·

f l•. NAo pod&l:'".t part1c:1par da coaiaa.to da aindicAneia ou
da 1nqu,.r1to, cón"juqa, coapanhaolro ou parant• do •c.usado, con:~:anqui~
nao ou atia, em linba l:'"et.a ou colateral, at' o terceiro q:rau.
_
Art.' 150. A Cn•ias.lo exercer.t sw.a atividadea co111
lnde~n
dtncia • imparcialio:Sada, a.aa~ado o aiqilo necaasarto a aluctdaçio
do fato ou exiqido pelo interesse dill adn~iniatraçlllo.
Par.tqrato Unico. A& reun1óaa • aa audif.nei•• d•• coa1ac6aS
t•::""ão earàtar reaal:"Vada •
Art. 151. o procaaao disciplinar s• d&ISamrolve naa
saq:uintaa taaaa:
I - inatauraç:to, coa a pubUcaç.lo do •t:.o que conat;&.\.uir
cO!liasao,
II - inqu•rito ad111in1strat1vo, qu• coap-end• 1nat:ruç6o,
dafasa • ral•tório:
III - ~ui~,.~!:=.
Art:. 1'52:~ O pr.::a~ p.ora a conclusão do procasao diaeipUnal:'"
náo axcadarã ISO {.:essant:a) dias, cont:ados da data da publicaçi.o do
ato qua conatltuir a coaiasio, ad111itida a sua prcrroqaçto por lquel
pra~o, qu.ndo aa ctrcunat:.tnciaa o axiqirea.
1 1•. Se•pra qu• neeesaár1o. a collli&s.to dadicar4 t~'r'lpo inta:qral aos ••u• trabalho&, 'icando ••u• lftelllbra. dh:pc:msadoa rlo ponto, aU e antl:'"e~ do relatório final.
1 2". Jl.a reun1ó•s da com1•sio ••rlio reqistr.O.dlla e111 atas ~
da-rao det:slhar as delibar:aç6aa adot.-.daa.

sEÇA.o t

oo

Inql.ll.trito

Art:. 153. O inqu•rito adainiatral:ivo oboadecarll ao pl:'"1nctp1o

do eontzoadit6z:"io, aa,egurad.a ao acuaado illlll.pla dafl!'&.ll, co• a utilizaç!a dos •aias • reCQJ:"soa ad1111tidoa •• diretto.
Art. 154. Os •uto!ll da sindic.tncia int•qrarlo
p"'e.~csa
di&Cl'Plinar, co,._, peç.:a inton~~.:~.tiva da instrução.
-,.
Par.tqrato Unic:o. Ha hlpOtase dPI o ralat:Orio t;la aindiclncU
concluir qu• • tn(r.iitçS.a astá capttutada col'lo ilicito panal, a •ut.oridade COl:l?etente enc••innar.t cOpia dos 111uto• ao Miniat:4rio PUblico,
indapandente•ente da t111ediat.a inat•ur•çào do processo dtaciplinar.
Art. l!5'5A N.a taaa do 1nqU"1:'"1to,. 3. co•iscS.o proiiOYara & to.ada d• dapoi•entoa, acanaç6aa, inveat.iq•c;:ó•• •
diliq6nciaa cabive111, objativando a co.l.el:a da prova, recoJ:"rando, qrl'lnclo n•caaa4rlo,
a UenicO&I • P4'r'itoa, da .ado a perattir a c!»!pl•t• etucJ.daçl.o doa
fato&.
Art:~ l'sti. t asaaqurado ao &el:"Vidol:'" o diratta da
aco.-pannar
o proceaao paaaoal-nt• Gu por lntan~ddlo da procurador, arrolar a
r•1nquirtr taataaunl'la•. proct11zir provaa • contraprova& • · tonNlar
~itoa, quando •• tratar da prova pericial.
1 1•. O praaidante da co•iasoio podar6 daneqar pedido• conaJ.daradoa; iapoartinantea, -r•-nt• prot.elatória., ou da ft11nhua intera. . . pera a aaclaraciaento doa fatos.
t 2:•. Sel:'-4 indatarido o pedido de pr~a pericial·. quanclo a
COIIprOVaÇto do rata lndapoand•r da conheciaant:.o espacial da peril:o •
Art4 157. Aa l:aal:aaunh•• aarto inti.adaa a
dal)Or ..ctlanl:a
-nd•do &lrpedldo_ pelo 'Pr&aldanta d• co::alaa.ao, d•-n4o a aequnda via,
co. o oi-ta do int.aresaado, aar anaxad• aos avc:oa.
.
Parl.q:rato tlnico. se a l:lllllt&•lllll'la ror ••rvidor P'ibllco, •
axpactit;I.O 'a •andado aarj i1Mdi•ta-nl:e coaunic&da ao chata da rapartiçto anda aerva, co• a indlc•çio do dia • hora •arcado& plllra inqutriçto.
__
_
Are. 1!54. O dapai-nto ser4 praal:edo oral-nt:• • reduzido a
t.~. nla ••ndo licito ~ taat&Minha l:ra~•-10 por aacrito.
1 1•. A& toaate.unb.aa ••r•a inquirida• aeperada. .nte.
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l.nft~.

~ ~· ... .::... iti~ ... &:psi

~ditdrt- -

:

cru- -

JII"DC'Wddlr-s•-t • .eo•re-..;llo ant:..- d~eae.
.
tnqqtriclo daa ~·u-aa.. a ~·
.._ ~n o inttttT~:~qaltóJ:io do --..o, oe.e~ - pnK!aCU.-Art. 1''· Coi'Clutda •

toe sn--lata• na. a..u. 157 a t5a.
f 1•. No caso da
da 'IIII. acu.•do, cada ua dalaa aa\'111 ou-

-t•

Vido'aapt~rad•-nta, a ••~r• qua d:ivanJtraa •• auaa d•claraçóaa

aoan'tre elaa.

bra t•toa ou cJrcunat•nctaa, sara l!I:'U_.,tda a •caf"Cta~6o
I :t•. O prOC11t'III:Sor <!o •cuaado ~arllfl aaal.atir ao 1nt.arroqatório, ~- eo.a a tr'lqutrt('io daa t-lta-baa, -ndo-U'I• Ylfttado lntartarir naa pe:rqunt.aa • rf!'a,-ua, f.aal~lt., porn, ratnfl\l:l.rl-laa, por 1n'tar.6dlo do preat~ .S. -'~Art. 16C. Quanda M~r d.Wtca.

&cuaado,.a coaiaa.to

t:~ropora

a autoridadll

-br•
• -ntcbM
eoap.t.nea qua

aW...ttdÕ • •••- l!O'C' 'urn:.• Mdtca oticial, da qu•l

...e:al

ala

par:t:ici~

A'1"1:.

!$11!L

aarll r•-t1do
par. julq. . .nt:.o.

.:: processo disciplinar, cae o rel:t.t:6r1o da eo.taaut:.or 1d.ada que datandnou a aua ~natata~io,

0

Rhzt==••

::lntcc.

Art:. 1.73. J:a!r'llo

a..~llU

34.

a a.J.V.ut..~ 41-

o ato ..n

~ ~1~ ..., , . ,

~tdo -

~1•-.~t

••~adoa: ~~ e dillrf.a•:

I - aa •a!'ll'tdor COft'lrGCado para pr.atar d:e~XJI-n'to fora
aada d• aua -'Parttço.t.o, na concUçlo da taate.anha, danunctado ou
dictadot
I 'I - aoa -..tlraa da ca.taalto • ao aeerwtllrfo, quando obr
qadaa a - d-locara• da aada claa tr.sbalboa -p.11ra a real1zaç:lto
•lado aeaal'lC1al ao -clarecta.nto doa rato..

J:IIÇ1o UI
O.aa..t.aodo~

Art:..- 174. o ~ao disciplinar podar• aar ravtato,
qualquer t:.eepa, a pedido ou de o r i c to, quusdo - aduatnrc ta~ novoa ou c1reunstA.nc1011a euacettveia da 'juattf'iear a :lnoclncia do opunt~
do cu a ina~açao da p!lnalidada a'P11c&da.
i 1• Ee caao de !alact-nto, auM:ncfa OG d-aparact-nt:.o do
aarvtctor, qualquer Pft-- da !aail1a podar.lli r.qu.r-r a l'ltvia6o r:to
procaaao.
1 :t• No easo de t.ncapacidada ••ntal do •el"'f"1dor, a t"aVi•io
3ar6 r.quar1da pelo raapactivo curador.
Art:~ 17!5. NQ p:roc-•o raviatonal, o 6n- da prova
cabe aa
requar:enta.
Art- 175. A alaplaa &laqaçio da lnj~iça da ptn,.Udada nao
o:vnatft:DJ r~to !para a r:evtalto, que raqoar ela-ntoa novoa,
1:nd• n.llio- am"eC'i.,._ no pnJCeeao oriqtnarto.
Art. 177. o ~t-nto de revtslo do procaaao s•r4 dlr1q1do ,10 Klntstro da P.:st..aCO OQ au~r1d&d01 aqutvata:n1:.&, que, •• au1:or1zar a ravta&o, encaw:lnha:nll o ~do ao r:Urt~nt. CIG ltnJ&o ou entidade onda •• oriqinoa o p~ dlt-=iD11:tar.
ParllCJr&fa único. Oetartd.a a ""'ttc.io, • -arrf....,. ~
o:.a pravt.danci,.r.lll a eonat:ttuicao ele coaJ.aaiO"o ne t'cn:wa: cB ~. ::.c•.
Art .. 17&. A r-avtaio corrar6 &porMO acr ~·o
ot""tcrirdrio.
Par6arato lintco. M'a J:~etlçlo tnf-.:::lal. o raquer.nta padlrt
dia e hora para a Ft'Oduçtllo da provaa •
inqut.rlçio daa teot"li!NMaa
q~ arrolar.
Art. 179. A co.taaaa ravtsora 't:ar6 1150 (.....,tal diaa ,..n
concla•lto dos trab'llho,.

Art. 180. Aplicaa-•• aoa trat..l,.,_ da c::cm.laaAo r.vtsora, no
qua couber. •• noraa• e- pr-ocadt-fttoa 'Pf'ltprloa da c~1aaao do proceaao diac.lpllnar.
Art. l.U. o julq,.-.ta cabarlli l autoridade CfU8 aplicou
panalidada, noa ta~ do art:. 141.
Par.lliqrato antco. o pra:::o para julq&-nto ••"" ':!e ::: {vinte I
cliaa. cofttado• do rec•billlanto dn ~=-==:;-..u, "" C'U'I:'10., "~=' !i'".õal a auto-

ridade j"~:-=i~:~~~~.::t::~o!:~!n;;l:~:~;~:i~. ••~ declarada • efeito a panalldada apl1ceda, re•tabalacendo-aa,todaa o• d1rw1toa do
sarvtdor, azcato •• relação llo dl!et.tt.ulçlto de earqo - coataaao. ~:~ua
-r6 convertida •• azanaf'11ç.io.
Pariqra'to llnico. Da ravialto do prceaaao n6.o poderll raaultar
.aqrava-nto de panali-:!1!10::...
TíTULO VI

')I

Art~ 170 .. ltxtlnt:a a punibilldaóa pala prase-ricto. a aut:oridade julq111dor-a da"t;aralnal"'l o ret;tistra do. fato aaaent.~toa
t.ndlvtduats do aar"'''idor.
Art. 171~ 0\l.ando e tnt~ ..t..t- CI'I"(;;U:alada ~ ert•~
o proeesao d:iscif)linar utt ~tdD..-Jtc:a ,_.. Jna,tauraç&o d.a aç&o patu•l. tlcartcf6. tl"*S.I...-do n. Ul!adçt•e.
Art. 172. O aorvidar que rwapondar a
~·d.iactpltnar
•ó podará - r axon•rado a prt!IS\®, ou •PHantado volunta'rtlll-n"ta,
a conctu•.\o do procr.,.~o a o cut:pt"t-nto da penalidade, acaao
.aplicada.

•p6•

ror o-=--·

do

On Julqa-nto
Art. 167. No prazo de 20 {vint..l dlaa, contacla• 4G
r•c.bt..,t.o do proceaao. a autot'ldacl:• 'julqaCSOra protarir.lli,a •u• daelalto.
f 1•. Sa a pana lidada a ••r aplicada exceder a alçada ~•
autoridade instauradora do proeeaao, ••~ aanll encaatnhado l autoridade eaapeunt.a, que dec1dir;fr, ea t.qual prat'o.
t 2•. HIIYoPndo aa1•. de u. inctt.etaclo •
div.ratdada d• sanw
ç6ea, o julqa-nto C,iberll & autor1dada C::O!Ip!lhnta par•
i.-poatç&o
dlll pe.na aata qt"ava.
i l•. So • penalldadtr ~ts't:a t'or a d'!laiaalto ou caaaaç•o
de aposentadoria ou dlsponibl.l.ldada, o julq-nto cabar6 •• lll•ltortdadaa de: qua trata a tnci•o t do art:. 141.
Art. l'G.a. O 'julqa-nto aeataT6 a relat.6r1o da eoaf.a'llo,
aalvo quando contrario ba prova& doa autoa.
PartqTa!'o Unlco. Quando o ralat.ódo da coaf.as.Ao contrariar
aa proves doa autos, a autol'idade julqadoaa poder6, .at1vada-nta,
:~~qr:av11r a penalidade pt"oposta, aorancU-la ou isentar o
sarvtdor de
respon:'labllidada.
Art. 16'9. Veri!lcad• ,. ewtattneia da vicio lnaaMval, a .autorldacla julqadora declarar.lli a nulidade total ou p.arciat do proceaao
• ordenar6 a constituiçlto da autra coaisalto, para tnstauraç.lllo da novo procaSIIO,
I 1•. o julq. . .nto tora do pnao leqal nao hrpllca nuUdaCe
do procaaao.
•
f 2•.~A autarf.dada julqadora que der eauaa III preacrtç.ao cfe
= t~~t: o'1'~~ l;;: I :z•, aa:n:r..ponaabilf._... na tora.a do capi-

0

-

••1•

S!!ÇIO XX

0

~ro

qrar. •taa, inet•o t do art:.

~lo

-aaa w. Mdico t~•1qutatr•P•r.lllqrato Un1co. o tnctdenta 4e aa:nidade -ntal aan prac . . .ado •• auto ap,.n:~ado a apenao ao procea.o-pr1nc1pal • •,.,_ !I ...pedl~lo do laudo pericial.
Art. 161. 1'1?1U.::ada a i:nrr•~o d!scJpU:nar. aari tonnrlada
• f.n4lct•ç.tc do ael"Yld:or, c~ a as'P!If!lflcaçto doa tatoll a ala Japutadoa 11 daa t'I!S\"~Ctlv:~~s ~·
.
1 1•. o 1:ndlciado - n citado -por wand:~~do •~ido pelo
pre.f.dllf\lta cl:a ca-1aslto p•r• apt"eaantar chtfaas e.crlta, no 'prazo tia
10 (dazl dl.aa, aa..aunndo-sa-lha vtata do Pt'OC:••ao na rapan:tçlto.
§ z•. K;av•ndo dais ou ftata Lnd:lc:ladoa, o prazo aara co~ a
d2 20 (vintal dias.
1 J•. o praza da dataaa pacl:ar6 aar prorroqado pelo dobro,
para cl:iliq•nctas roputad;aa 1ndtspen•A~ta.
1 4•. No caao de reeusa do lndlc:lado •• apor o -cianot:a na
cópia da cltaclto, o prazo para dt!'faq cont.r--• da dat:~~ declarada,
- tar.o Pt'OPrlo, pela -.tira da c::a.ta~ que tez a c1tach. coa a
asa!.,atura de 2 (duas I testl!:!ftDIIIaa.
,
Art:.. 162. o indlcl•do que .udar da lf"R8id41r1C'f.a rica otlr:lq4do
a COWIURicar l c:aatss4o o luq,1r onda podart ser eneantrado.
Art. 16l. Achando-se o tndletado •• Juqar incerto a nlto aabldo, aerll citado por •dtt,.l, pUblf.c,.do no Olltrio Oficial da Unllto •
•• jornal da qranda etreulaçlo n11 localidade do últl.o doalcillo conhact.do, para aprasantar dafasa •.
Par.lllqrato llnlco. Ha tllpóteae desta artlqo, o prazo para d•raaa ·aerá da t!'> (quiru:•l diaa a partlt' da lllti- publ!.c.açio do adi•
tal.
A~. 1.6"· C'onalMrar-•a-il r.v.tl o· indiciado
que, reqular-nta citado,-~: ... .opr~antar dat-a no prazo leq-al.
I 1•. A revelia a:rr• declarada, PQ:I" ta~. :oa- a111:a11 cl:o
proeaaao e devolver6 o pra=-:o p11ra a der-a.
I :t•. P&ra deten<Wr o indiciado l't~Val, e .aut.l:rt'id•de in~&1JI
:c.dora do procoraso l!eslqnar& wa sarorldor C'OSO def'e-J'PSor ffattV1:t, oc:up&nta da carqa da ntval i!Jillll ou aucertor ,10 do indiciado.
Art. 16!'>. Apract,.da a dafeaa, a CMii~<ttilo elaborar'
relatesrio alnucloao, ontJa r•au.u·'l6 •• paç.a pri"MC1p3ia doa autoa e Dan-:-lonar.lli aa provas &III que •• b.ts.ao para rore.r a sua eonvtt-çlto.
.
1 1•. o relatório s•rlli aeapra conclusivo quant:o l lnocllncia
ou • responsabllldada do servtdor.
1 2•. Re'contlecida a rallponsabilidada do servidor, a coat.a..,o indlcar.t o dlspoaltho leqal ou requla-.nt,~r transq:reàido, ~
ca.o as eircunst!nclaa aqravantaa ou atanuan~""!!:.
ai:~.
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DIÁRIO DO CONGRESSO -NACIONAL (Seção II)

~?Uridada

t:ocial do Servidor

DlapoalçrSaa <f4raia
Art. lU. A D'ni4o eantari Plané de Sequrtdalle SOc:f.al pare o
aarvldor e sua raa:f.lta.
~- 11U. O Plano de Sequr1dada Sl)ctal v:laa a da!" cobertura
aoa rtseoa a qaa estio su1e!.tos o aarvldor a aua faai1ia, e coa9~:Wanda Ull cer.ju!':tl'l <1'11 ~re! l=loa • açóes que atand.aa
.la sequinta•
!lnalidadea:
l - qar:1n1:ir au.:;!.'l .._. a~lar..\ncia noa avantoa de doença,
invalidez, Veltlica, ,ICldant:.- .,.I"Ytço, 1nat1Vidaode, talaci-nt.o a
raclu.ltar
II - protaçlo • aatarnidada. • acloçlto • a pa.t:.rn:f.dadar
III - aaalat•ncta b aaúde.
P•raqraro llnioo. o. ~Uc:t- IM:I'Ao coneecltdoa nos tereoa
a condiçóaa daflnldoa - f'~l...anur, ~1!&:11 - cU.a:poalçóaa doaw
ta ta1.
.ut. 115. oa bci-te-rtcica dU Plano da SMJU"l.s.cla $0elal do
aan"tdor c~nriawt
I - qaant:o ao aal"''"idar:

•J apDII'sntr'oriar
bJ. aux1lia-.taltdadat
e) aal,rlo-raatUa;

dl llcança para trata-nto cia ealidet
•J Ucança • qeatant:.a, a •dotant.a • li~ttlade'
t) llc.nça, por act~ ..r9'1t;~Ctt
CJ) . . •1•Uncta • aalldat
ti.) qaranUa da condl~ tnd1...,1duda • ft&lbl...tat.• dao er.-lbo aat.iatatóriaar
II - quanto_ •o de~ndt!'nta~
a) pans.llio vlt'alicia tt tl'laf'Cinlirtat
b) awcUio•funeTal;
c) &11)(111o-r.clusllo:
d) •••1at6ncta • cao.lde .

DIÁRIO Db CÓNHRESSO NACIONAL (SeçÍio I\)

Dezembro de 1992

f 1•. ""' a~wot;a<lu.:i..u• <ii ~n.O.• ••~•<:J <:cnw;:.aJ,da• • ••ntl.d.- .-Lo. ól:'qaoa ou antidadaa aos qua1a •• •neontroa vu,cuJ.ad.oa oa

aelr'Y.I.dorea, observado o cHapgato no• arca. 139 • .I.HI.
1 a•. o racaoJ..-nto in~vldo de Mnet1c1oa hiiV1do::~a 1'01:'
trauc:la, dolo ou . . ' ' , J.Jipiicara davoluc;:ao ao arar lo do totaJ. IIUt'aril:lo, ••• praJui~:o d• ,.çAo penal caDJ.vei.

CAJt1TUtD I I

ooa a.neticioa
,..,.. 1
O.

A~antador1a

Art. 1116. O servidor ael:'a aposentado:

I - por J.nval1cle: penananta, aenao oa proventos Ulteqrata
quando decorrente d• acidenta e• aentço, .aoialltlo\ pt"ottaatonal ou
do.nç~~ 9rave, contacuoaa ou J.ncuraval, ••~lCJ.co~~d.a •• ia1.
propgtciona&a noa daaaia c•aoa:
II - ca.pulsorl&aant.a, aoa aatanta anoa de tdact., coa provaneoa proporcionaa.s ao teapo de ••rvtçc:~;
I I I ~ voluntariallente:
a) ao• J!S (trinta • ctnco) ano• de ••rvico. •• no-•, • ao•
30 (trinta) •• au.Lher, coa provento• tnte<U:'.IIi•:
b) ao• lO (trintat anos de etac1vo axerctcio •• tuncóell
da
-.iaUrio, sa pr:oteaaor, a zs (vinte a cinco) •• pro(•a•ora, coa
. provaneoa intaqraia:
_ __ _
___ _
c) aoe 30 (trinta) anos. da aaJ:Vl.ço, •• homaa, a o.oa .Z'5
(vinte • cinco) ea IIUlher, co• pt'Ov•n'tos proporctonala a e-s•• cemco:
d) aoa 65 (seasanta a cinco)
de 1d111da, 11ft no-..aa, • 111011
' 0 ( . . .llanta) IIII auiber, COlll proventoll
prcporcton&111
1:.111111)0
.-niç.o.
I 1•, C'oneider•- do.nçae crraYaa. cont•qioaaa .. u 1ncura~
Wla, a que •• rere- e inci" I deate artiqo, tubercu.t.o•a at1Ya,
alianaç&o -ntal, · aac.t.aro.a aultipla, naoplallia llali!Jl"'a, caque1ra
poetertor ao inqr.aao na aarvtco publico. hsn•anlaaa, cardlo;.at.la
9'1'..,., doença da Part;inaan, para.l.1•1a irraYat"SlYal e J.ncapac.ttante.
aeponcUloar'tro.a anq!ltloeen~. ne~ropatta t~rave, estados avançado•
c1o aal da Paqalt (oatalte dafonlanta), Sindr-o- aa !mun..aeticlilllncla
Adliuirlda ~ AIDS, e outr- qu• a lei indicar, C08I ba- no:~ llled1C1na

•no•

a~~P~~Ctalizada.

f 2•. Noa c••- de axan:ic:Lo ela atividaclea con•idaradaa inou periqo.ae, btta coliiO naa n!I)Ot:al- prevlataa no ar"C. 71, 4
da qua trata o 1nciao li I, "11• a ..c", oDServara o ctla~
poc1to • • lai eape.c.t!lca.
Art • .117. A apoaant:adoria co~qn~laória aarâ autoNtica,
cS.alaracla por ato, coa viq,nc-:La a part1r do cHa liHdiato .!l.quela ••
que o ..erv.tdor atinqir & ldacta-lia.l.ta da Plrlllllll•nc:1a no ••rv1ço atiaal~•

apoo~antaclor:La

..,._

~

Art. ltt. A

apo~~antadoria

volunt.6ria 011 por invalida• viqor~ a partir da data ~Ui publicação do t"ospectivo ato.
ti 1•. A aDOaentadari& por invalida:c aerá pracaa.&.da da
li~
~a ~~~• tr'l"a-~.o da aaüd.a, por parlOCIO nao axcaaant.a a .t• t V lnte • quatro) -•••·
t z•. Eçirado o pariod.o de llcança a nio estando •• condi~ de reaaauair o carqo ou ela ••r readaptado, o aarvidor
apa•
MAtado.

..

Po~:raqr<;ro unic:o. COJWiõe!'aa•ta ,J.~:J~K;.;~:.t·.g .:;~~11·. ........ ~~
,.ara
ateito de pet"C''pçioo de ~taloilorio~ta•tlu·:
! ~ o cOnJuqa ou co~nnatro a os flltwa, lncluatva oa enteado• at4 21 (vtnta e ua1 anoa de !dada ou. •• estudante, 11.t.' .z•
(vinta • qull.t.rot anoa ou, •• invalido, da qu&lquar tdade:
II - o manar da 21 (vtnt.a • "'•I ano• que. 1'1ed111nta auto:r.t.~
zaç&o judicial, vtvar n• c:oç~~;nnt• a aa aloCpanaaa do ~ervtdor, ou dO
inativo:
III - a a6• • o pai ••• ec:onoaia prOpria.
Art. 191. N;loo •• ~ntiqura 11. depenctanc1• ec .. nól'ltCa quando o
benafici.irio do sal.ir1o•taa1Ua pe-l:'ceber t'enau1ent:o do tr..,bo~~lho ou
da qualquer out.ra tont.e, :tncluatve pens.-o "t.l provento da aposent.sdor1•, •• va.lol:' 1qual ou aupar1or 1110 s111Ur1o ainiao.
Art. 19'). Quando po111 • aaa !orea llervtdo"t"ea publico• a vi.•
verea •• coaua, o allllário-taailla aera paqo a ua dalea: quando aapa't'ado•, oUII:'Á po~~qo a '-11 a outro, da acordo co• a dlatrtbu:u;:ão doa ~~
penctentas.

Par,q"raf" dn:Lco. Ao pai a a aA• equipara•-•• o padra•to, 11
uu:l:ra•t• a, n• tatta de•t.••· oa rep"ra•an'tlllntaa leqillla dos 1nca!)azaa.
AJ:t. 200. O aalilllr:t.o~taallla n.i.o aa't4 au)a:tto a qua1quar
tributo, ne• aerv1rã de base p111re qualquer eont;r1bt.11çio, inclusive
para a Pravidilllncia Soe.laJ..
Art. 201. O afastamento do c:arqo atativo, aea "t"eaunaraçilo,
:\Ao acarrata • ~uapana.to do Pilll9a-nto do aal4r.Lo~ta•tlllll.
1

S!ÇAO IV

_oa Lic•nc;:• para Trata-nto de sadcla
Arl:. ~lu. sara concedida 1110 a.arvido:r 1icenc;:a para tl:'ata-nto da eaucte, a pedido ou da otic-.&.o, coe baae •• per1cla aadica,
ae•
praJui:E" da reaun•l!"aÇ"•o a que .ti:~:er 1"'"'•
Art. 20l. Para lic:anca at;a :to (trinta) dias. a lRSPIIo;.iO aa~
:-t taita por Hd1CO do aetor da aaalatlncla do ór-q;io de peaaoal e.
se por prazo auper1or, por junta I'IC!d.lColl oficia.l.
' 1•. Seapra que nacassar1o, o11 1nspaçao •adlca ser& rl!'a.li;::lllda na raa.l.dilllnc:La do aervtdor ou no ast•beolacl-nto ncscplt.a.lar onda
s:e encontrar tnternado.
t 2•. IneXl:llt.l.ndo -dico do órq.io ou entidade no local onct•
•• encontra o sarv1dor, ser• aca1to o:~t.aatado pasaaCio por "'dlCO par-:.ic:ula.r.
1 J•. Mo caao do par4qrat:o antarior, o atestado aO proctuzi::-.6. afeit.oa depo.1.a da boa10.Loqado paio setor lllltdico do respc~C:It1VO or·J40 ou ent.Ld•ãe.
Art. 204. f'indo o prazo da licanca, o aerv1dor ,ar4 sub-'.:ido a nova .i.n:s-peçlio lllédic•, que conc.luua pela voLta ao :sarv1ço,
,.la prorroqaç;io da licanc;:a ou pala aposentadoria .
.\rt • .205 •• 0 ataatado e o laudo da )unta 1<edi.ca n4Q ae rate:-1r&o ao noaa ou natu -.za da do.nça, ~alvo quando se tratar de la~
a61a produ:ddaa por acidenta ea sarv1c;:o. doança protissional ou
qualquer daa doanc;:as aapeciticadaa no '!u·t. 186, 1 1•.
,.ervtdor oue o~a:rasan't&r indic:los de la11óaa <:~r
;lnic3• c-1.1 fune1onai~ :-:~T'I osub:!attda a tnspoe-çilo 14trliea.

•rt. '""'··o

••r•

-

lapeo da 'ta~ coapraandide~ entre o t"r1111ino da li~ • a publlcacia do ato da apoaantadoru sará
conal.darado coao
da pt'Otroqaç.io da llcança.
Art. 111. o ~nto da apoaentadorla s•r• calculado coa
obaarv,ncia do diepoato no f J• do ar.:. 41, a revisto na -••• data
a P"'POrç4o, ~••pra qua •• IIOdi.tlcar a t'II!IWliii:'IIÇ:tO doa s"'rvldora~ ea
aUvldada.
Par,qrat'o ~nioo. Slo eatandidoa ao• lna.:ivoa quaiac;u.r ~
nalt1c:1oa ou vantagana ~tar1orwanta concltdldas •oa aerv1doraa ea
atiY1dac1e, inclua.tva quanc10 dacorrantaa de tranatoraaçâo ou reclaaaU'!cação do carqo ou t'u.'lçio ea que •• deu a apoeentadoria.
Art. 190. o aarv:Ldor apoaentado coa provento proporcional
- u-pa da aarviço, •• 4COIIatido da qualquer daa IKIUoetiaa 1Sl)IC1f'1cacta. no art • .116, l 1•, passar' a parcabar prov'ltnto integral.
Are. 1,1. Quando propon:.lonal ao ta..,o da aerv.1.ça, o prove~~~to
nlo Hr& interior a 1/l (ua tarçol da re~~U.M~r.ac'o d& ativida~
_

t 3•. o

An:. 112. (vzt'ADOJ.
Art:. lU. (VE'l'ADOI.

Art. 1'4. Ao nrv:l.dor apo-ntado aer6 paga
qratit'icaçio
aataU.na. a~ o d.la vint:lt do . . . da da•eabro, a• valor eqqkalenu
ao ~pactivo prov.nto, d.adU•ido o ad1an1:a-nt:o recalllid..,.
Jort• 115. Ao --couatanta qua tenba afat.t.va-nc. participado. de opera~ Wlicaa, d.urantoe a Sequnda C:uerra l'luncli&l.,
na.
u~ da ~1 n• s.llS, da 12 da -tellbro da
19•"·
concedida
&pa~~antado:c"ia co• provento intaqral., aoa 2S ( Yint:a • cinco J ano.
da
,_.,iço at'ativo.
aiÇIO I I

••r•

SEÇIO V

,_ Licença l Gestante, l Adot:anta
a ela Licanc;::a-Paternidacte
Art • .207. Sar' concedida licença •

aervidora qeatanta por
co~;Jtlvoa,. ll'ea praJ..alZO d• reaunaração.
f 1•. A licença pod.•r• ter uucio no pr1111a1ro ct1a do nono
Mia da qaat:açio, ,;;alvo •ntiiC.l.Pacio por prascr1çio aódicll.
1 z•. Mo caao da n•sc1aent.o praaaturo, a l.&.cença tara irücio a ;~artir do parto.
1 J•. Ko caso da n•tiaorto, .:acorridos lO f't:rint.) dlaa do
•vento. a aervidora ••r• euDaat..lda a ax<~~- HdJ.c:O, e •• }Ulqada apta, raaaauaa1r& o a.111are1cio.
I 4•. No c-aso da aborto ateatado por•acld.ico .. ticial, a aervloSora tan dira.tto a lo (trinta) ctiaa da ~:epouao rellilunar•do.
-t.rt. 201. Pelo nallcl.-nto ou aoiOÇ"io de filhos, o saJ:Vidor
tari dirait;o a licença~pa~rnldade de 5 (ClnCO) dias con. .o::ut..iYoa •
Art. 20'1. Para a•a-ntar o próprio filho, au, a idade cta
aaia ••••• a aarvidora lactante t.ará di:ra1to. duranca a 'ornada d•
trabalho. a uaa nora de deJJcanao, qua poder' ••r parcctlada e111 do111
pariodoa de -~· nora.
o\rt-• .no. A aaJ:Vidora que adot..ar ou obtiver quarda judicial
de criança at• 1 (WII ano ele idad.a, •er.ilo concadldoa 90 (noventa)
di . . de licença re-racta.
Par,qrato WI':Lco. No caaa da adoçlo 011 quarda judicial da
criança ca.
de 1. (ua) ano da 1ctada, o pra:co da que trata aate
artiqo aer' da lO (trinta) di-.
120 (canco a vJ.nta) cli . .

-1•

szç.<o YI

oa

Do Audl1ct-lfatalir.IMI.

Ano U6.(,

o ,awd.U-•talidada

t1ve da n..ac1Mn.to dil. filM, a• q'lllfttia

~

• devido .ti eerYidora por .,_
~ivalante ao aenoc"
venci-

do -rviça ptlblicio, inclua!- no caso de nati.orto.
l -1•= -M!l !!1'1!-óteee -de P=-"'t= :-.llt..l.~l~.
v:.:.~

=

IOt (cinquenta. por centol, por naaa.twro.
1 a•. o aWI:il!o . .r.t. .-.. H G6n'JQ91t 0111
clctr pibUca, quando a palrt.UZ"ianc. n&o ~or aan-idon.

•

••r. iiçn..:;J.Qa
~

. .n1-

UÇIO III
Do hllrio-Pa•Uia

Att. 117. o aaU.rio-taaU1a • devido H
aà tnau. . , por tlaPiftdenca acon6atco.
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Licença por -.cidant• . . S.rviço

Art~ Ul. sara Ucenci•do, coa r•.uneraç&o int.qra1. o earvidoz' acidentado •• aeniÇCt.
Art:. lJ..2:~ cºnf!qyre es!deet:
=:iii'"Viça-o---dano -tht~o ou
..ntal aotrido pala aervidor. que " r•lac:iona, IMCI.iat.a. ou 1-oiat:.a.Mnt., c!Jil •• atribuiçóea do carqo e.111arc.l.do.
Par41qrat'o lln.tco. Equtpar•-• ao aeidante a• nn-iça o dano:
I - dacornnt• de aqnsa.io aotrida a nio provoc::ada pala
MrYidor no exarc.:íc1o do carqc,
vice-.ara:!~ - -at'rido no pareurao 9 reaid,neia pa;ra o trabalho •

==

:r:::"::

·Are. 21:2. o -:rvidor acidantado •• . . rviço que nac.aaite de

••rYidar

at:Lvo

ou

~=:~!:!i:::i=~d aar tratado •• f.n..t.ttuieilo

privada,

l'U'ta:i4'i'~·('-

'•"·

l.~

·

t"WC:Crill4i'fi~ .. c.i~ pOl' i"nt..l WlflCt'
•wc:ac;•o • aoMflnta ••r& Adala&lYaL q\1&110<11

'·' Õ:\"lllt4.1'1GtctO

ott.ct.at c:onat1t1U h'•lilda de
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1JM:ariat11'•• ae1oa • recuraoa lldaquadoa e.a lft&tlt.ulç&o publica.
Art.. 214. A prova do ac:ldante a•t-• feita no pr-aco
(d&al diaa, prorroqaval quando •• Clrcunatancnaa o a:~~tqu·••·

de

10

lzt:AO nr

II .. d.:. p.tr.~(Ju tJ-,)O:tlt'.u jU\'111- ,),} :J•t.a<t'i. '.•~!.~, ii:!: '".
na
talta daataa, para o M1'iaf11:1,}1'1•1 •SI ~no611 "~.ta11c!<~.
Art. 214. As '>•ntO<Ja sai''O nut.o~~ \~l·l. . nta
at.u•llzadaa
-••• data a n• 11aa•a l'II'Oporç~o c.lo>J \'e•1~,,.~...
vencta•nt<'la Qoa
carvldoraa, ap11cando-•• o d1apoato no parilloqrafo Un1co do art. 1S9.
Art. 225 • .Fteaaalvaáo o d1ratto de opçaa, a vedada a pe~rcep•
çAo cunlattva ae aaia de duas panllóall.

''"'l

Da ..11 . . 0
Art. 21S. Por -ru do aarvldor, oa 4a~ndantaa taaaa 1ua a
Mnaal da valor' c:ot"raapondanta ao da r••pec:t\va reaUMra~
;&o ou provanto, a partir da data do Otl.l.to, observado o liaita aat.a•
b41lecldo no art. 4Z.
Art. 21'· Aa penaRa dlat1nquaa•aa, quanto •
nawra~:a,
••
vitaU.c:iaa a t.aapararha.
t 1•, A penaao Vlt&licJ.a ' c:omDGata da cota ou cotas p4-raa•
nantea, qua ao~aenta aa ••tlnquaa ou reve~r~:•• co• a .arte de aaua be ..
neticU.rtos.
t 2•, A pendo ta"PQrh·ia ã COI!IIpoata da cota ou cotas que
pode• •• extinquir ou raverter po~r •ottvo de aorta, caaaa.;Ao da in ..
valide~: ou •a~ooridad.e do beneficUrio-.
Art. 217, Solo tlon•Uct.utoa daa penaóea1
I • "YltaUclar
a) o c6n1uqat
b) a p.aaoa desquitada, separada 1Udlcial. . nt• ou dtvarc:.uda, coa pen:apç•o de pensão a1iaantlcia:
c) o coapannatro ou coapanna:~.ra dasurnado qua co..,I'QVe
unUio eatãvel co.a antht.ade ha:~.Uar:
d) a .ta e e pa1 que coS1Jrov•• dapenct'nch acon6alca do
••rYidort
a) a paaaoa daaiqnada, aator da •o faaa . . ntal anoa • a peaaoa IIOI'Udora de deUciencta, que v:&.vaa 11011 a d.epencl6ncta ~onMt.c.
a HI'Yidorr
I I .. teaparãrlat
a) oa fllhoa, ou enteados, at' Z1 (vinte • ua) ano• da idada, ou, •• 1nvã11dos, enquanto durar a 1nva1idear
b) o . .nor aab quarda ou tutela ata l1 (vinte • wl anoa de

sEÇAo vnr

lUla . . nato

c) o lnio órtlo, ate :n fvlnta e u•l anos, • o lnv,lldo,
a tnvatidaz, que co.,provaa dai)'Snd6ncta acon6al.ca óo

e~nto dl.ll'&t'

servidorr

d) a peaaoa daaiqnada que viva na dapend6ncta •con6a1ca óo
aeii'Vidor, ata 21 Cvinta • ua 1 anoa. ou, •• invalida, anqu•nto durar
a tnvaUdaz.
1 1•. A concaaa.io da pena.lo vttaltcia aos banefleUrios da
que trata• •• alin••• ••• • •c• do tne1ao r desta ~rtiqo axctui daa- .. tH.f.t: :::. .!~;..-.~. ;.....,.~.iciarlOS ratarldoll "~" 11\f.,,.,.., ·~· • •a•.
·s 2•. A cam.-.sa•o da ~ana.llo te111poro~~rt.a aoil t..natic&lrioa de
~ trat. . •• alin•a• ••• a •b• do 1nc1ao
I I desta e1:1:tqo ••clul
, _ . . 41lra1to oa da . . ia benafir:i&rloa referidos nas alinaaa •e• •

Art. 226. o auw1llo•C<:~naral I devido • taailh do aarv1dor
falecido na •tlvldade ou apoaantado .... valor •qutvalenta • ua •••
.::la rawneraç•o ou provento,
f p, Mo c••o de •cu•lil•ç•o leqal da e~orqoa, o auwíllo aara

paqo ao-nta ea razAo do CanJO da ••~oo~r re•unaraçllllo.
f J•. (VI:TADOI.
f J•. o aux1Uo aara l'•qo no prazo de •• (qQarenta •
altO)
noras, por -lo da procediMnt.o auaariaal.a, a. pa. .oa da faatlia que
houver cuateado o Cunaral.
M-t. 221. se o tunaral ror euata•do l)Or tarcairo, esta aar.t
ind•nlaaóo, ottsarvada o diapoato no artt~o entarlor.
.\r't. 22•. ta caso de ralactaanto da aaf'Vtdo~r •• aei.'Vtço fora do locai da trabalho, lnCIU!1111Va no •xterior, as despe••• de
transporta do carga corrarao .. conta de ~recuraoa da Uni.ia, &ut.arqula
ou tundaçllo publlca.
S!ÇAO IX
00 Jundllo-ltecluHo

.\rt. 2zt • .\ taatUa do -rvtGor attvo • deYido o awdllo ..
realuato, noa ••cruintaa valoraa:
X - dota ta1rçoa da rataunaraeto, quando ara•tado por aot1vo
da prialo, •• flaqranta ou v~revanttva. dataninada pala autoridade
coapet.anta, enquanto perdurar • prtalo:
:r - ••~:•d• cta r••unaraç;f!o, durante o ataataaento, •• v 1rtude da condanaç•o. por aentanc:a definitiva, a pana qua n4o dat.antna a pard.J, da carqo.
f 1•. Ho• caaoa l'teVtatoa no tnctao r daate artlqo, o ••r~!=~ tarl dl~raito .11 tn~:aqraiizaçilloo da reaunaraçllllo, desde que abaolf J•, o pa"a-nt.o do 11""''' •~-~!:=:!:.::=!..:. ...... ara • partir <to
.:.:.• .i...-ieto •c:ruel• •• qmt ., .... >"V'!.~:: ~o:. po:~at.o •• 1.1.-l'dada, a.l.nda
<cue conatctona1.

·d·.

CAJil'nltD UI

Art. :na • .\ penato sara concedida tntaiJI'al . .nta ao titular
ela ,..,..,., vltallcla, axcato se ••latir'•• banaflctãrlOS da pensto

t•IIPOZ'Itia.
1 1•. ocorrendo habllltaçlo da ''Arlo. tttuiara•
penate
vitalicia, o aeu valor aar.t. dhtnbuido aa !NI'taa iquata entra os
~Mf teU rica nabi 11 tadoa.
1 z•. l'>c:orrando habULtaclo •• panaóea vitaUcia a taaport ..
ria, . .tada do valor cabart ao tltular ou titularas da pana.io vttal1c:La. aendo a outra aatade rateada •• parta• iqu.ala, entra oa titu ..
la:r-a da pana6o taa.,.,rar:La.
1 l•. ocorrendo llabUltaclo •a-nta .. pen••o t•IIPOrlria, o
valor inteqral da pana•o ••R rateadO, 111 poii'Ua iq\la1a, entra os
que " ftabllitarea.
~~~. 21t • .\ panato pode-rt ••r requerida a
qual~r
ta-.o.
P~l'aVendo tlo-ao-nte as praataç6ea euqlvala ht . . 1a CC. '5
(Clnco) ai'IOS.

Paraqnto 1.\nico. concedida a panaAD. qualqualr prova posterior au hab11itaç4a tardia q..- i•"P~iqua a~rclua4a da ba'nwt"ic;ilirJ.o ou
r"'"-ao da panato aó produzira afeito• a p•rt.ir da data •• qua for
ot•rectda.
Mt. 220. N.lo taz jus l panaao o ban.ticUrto condenado , ...
la •rltica de c~r1M doloso da qH tanna resultadO a aorte dO sen-1-

do••

b t . 221. Será conaedldal penato pnviaOrla por

•rt• pn••·

alü do ••n-idor, nos aaquJ;nt.a caaoes
I .. daclaraçto d• aua•nct.a, pt~la autaridade 'udlaltria ea.-

11 .. d . .a.,.raci-nto •• deaabeaento, Lnundaçlo, inc:lndto ou
ao1Mnt.e nto caracterizado coao aa aarv1c::or
•
Ul • d•aaparecl . .nto no daaa-s-nbo na atribuiq61J• do car-o
90 eu •• aiiiÃo de aeqv.ranQA.
PaNqnro lln.t.co'. ,_ pendo prov:LMrla HN tra.,.r~tnae~a . .
vitaUota ou 'teapo~rarta, conrocw. • c .... ct.oonicloe. 6 (Clllcol aftae
de aua •t.q41ne1a, raaaalvackt o aVafttual :raapoiracriHftto do &ai'Yider,
blp6taae •• que o beneUclo aer.t. auc.atlc••nte canc.lado.
Art. zn. Acarreta .,..,.. llla qualldHe u MneUcl.t.rlot
I • o ••• talaci-ntor
n: .. a anulaçlo do caaa. . nto, quan41a a deoldo eaornr apM
a concr. . .to da pana6o - c6nj~l
111 - a ceaaaçto da invaUdaa, •• " tratando de !Mnetlcitrto lnvlltdor

IV .. a -iorldada da filha, lrrdo drtlo ou paaaoa de•i'"aõ , .... :U (vinte a uat anoa de tdadar
V .. • ac:uaut.çto da pana6o na torwa dO art. JJSr
VI .. ·• Hndncia axpreeaa.
Art. Z2l. Por .ana ou paNa 111a quaUdacle de IMnetlcrllorto,
a raapactt.va cota ravartartt
r - u .,....ao vtt.allaia para n naa....aantn da•t• pen. . .
ow •an oa '!:ltulana da panaao taapor•rla, u No bcruver penetont•ta
hMnaiiC.ftta da IMUUIIO Vtta11c1ar

Da A•a:Latlncta • Sallda

Al:t. 2JI.I, A aaaiat6neia a aaUda do aarvtdor, ativo ou 1n11•
tlvo, • da •ua taaiUa. co•!'raande •••1at6nc1a Mdlca, noarJltalar,
odonto14qica, patcol6cJiea • raraac6ut1c.:a, prestada pelo S1ataaa uni ..
eo da Saúc&a ou dirata-nta pelo ôralo ou ant1dada ao qual eatlvar
vtnculado o aarvido~r, ou. ainda, aadtante convanio, na (orr~a aaube ..
l.otda - raq\lla-nto.

CAI1:'1'VLO IV
Do C\lat•:Lo
Art:. 2Jl, O Phno da Saqurldada SociaL do aervldor ••rã
<:uataado coa a pi"'dut.a da err..:ad•ç:ao oa cor~tr1bUIÇ(M,a aoctaia obr1 ..
911t6rtaa doa aervtdoraa doa trea Podares da Unl.io, daa autarqutae a
du Cundaç6aa pVblicea.
I J.e • .\ contr.ibuiçl.o do •an-ldor, dlta~ranet.ad• •• tunçAo da
ra~~Unançto Mnaal, bea coeo doa 6rqaoa a ant1dad••,
t ixacla ••
lal.

••r•

I

J•.

1VftADO) •

Da Conuataçto 'l'a.aporar:La

. . .bcepa1onal

!ftter•••• NDUco

.An. 212. Pare atender a nec-a.aldadaa "taepor,riaa 4a a-..cl_.l intaruae ,..auco, poder6o ••r atet;uadaa cont.raue&aa Ga paa ..
=~ por teepo datarwtnaoo, M41iante contrato da loceçlo de
aa-1Art. ZJ:'I. C'-ldara•,.. co• de rwca~a•ldada ta.,.,rarta da
a•OSfiCionat lnterat~ae publico •• conuataçba• que vt••• ar
r .. collbatar aurtoa apldt•tcoa•
r: .. te1er racana••--tol
III .. atendar a att~e da calaatd'aM pQbUcaJ
lnclualw. r:.;r:=~!!~lr protaaaor ou acbl1t1r p~otaaaor viaitut•.

Y • par.tt.lr a ••ecveU de eervtço por PTotta•ton,.l da no ...
tdorla aapeciallza.;lllo, lneluatM aatranairo, naa ar••• d• paaqvlaa
ctentttlca a tecno&óOiC•I
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a

Hte arti90 terH daUqao

e.qt.Unt.aa praaoa1
do. t.nc1eoa [, III a VI, aa1a

--•r

tt -na bipOt.aaa d!~ 1netao u, doa:• -•••1
Ut - naa DipOta•- dOII i.ncuoa IV • v, ate qun·anu • oitO

t 2•. o. p~aroa da ~ t·nt.a o pariqrato antarlor :do 1•pnrroq6nia.
I l•. o rac:nn:. ... nto aan falto aadt.anlta procasao aalativo
a~Uticado, au,a1t.o a aapla dlvulq•ç:.io •• Jornal da qranda
cu·cu1~, .ac.to Ma htpõt.aaaa do& incuoa UI a

-

VL

Are. 23". t veclado o daavto da tunc;•o ..ta ~aaoa cont.r•t.ada
•ona .:S.ata t.ttulo, btle .:o. aua reeont.rataç4o, aoD pana da nuh-

...,.. do cont.rato- a raaponaaollidada &daln1atrat1va a C1V11 d,.

ridade ccntratanca,
&rt. 2lS. • ~ ~ M

auto-

oonu.~

por ta..,o dat.-nnnado, aarlio ob.,.ne1-.~ do. ptana. ae earreu·a
do ó!"aillo
. . ~.1.~ OQI!U&t.n~;a, e:1ee11:0 na blpóte•• dO .t.ne:Lao 11 do ol!"t. :JJ,
.-.a -na OC...rvad~ oa ••lena do -rcado da traba.Lho.
TtiVtO 't'Ill

CAPtnJlD ONICO

oaa

ol..,..a.~

carau

.ut. :nl. o Dia do lel"'''l.dol' Pllblico ser& ~-r•do • vlnta
• ol.to dia outut'ro.
__ _
k t . 3)7. P~rlo ••r .tn•c.t.tu.idos. no
&l'lb1c.o doa Podar••
a.e.tlvo. taqialattvo • Judici&rto, oa aaq•nn'taa tne.n'tivoa tune.t.o•
n.la. al•• claq~.~a.tea 1• prev1atoe naa reaJ'&Ct:Lvoa plano• da carren·a:
t • pr•atoa PI .La apnaenc.aç•o de tdi6J.aa, 1nvenr.oa ou 'traba•
U.. '1\1& :ravoraçaa o au.eato de •roclutlvidade • a radi.IÇ&a doa c:utoa
op&r"aCa.ana:l.a:
li - t:OftOeaa&o da aactalh&a, tUpl01111S. de bctnra •o Mdto.
CIGnllleoorao;ao • el~so,
.ut. 2J8. oa prazo• prevtatos n••t• .r..s aerlo eont:&CICM ••
cUaa corrldcN. allC'lu.lndo-ae o c:Ua do co-ço a tnelu,t.ndo•sa o do ven•
c1Mnto, tlc.ndo prorrocrado, p.:~ra o pr.t.-tro dia utll sequtnt.e, o
prazo vencido •• dia •• Qu.o~a nlo l\a1a ax,_dtente.
Art;.. 2J't. For wottvo de cren-::a rellqtoaa
ou de conv1ee•o
tllu6t:Lea ou po11t.1.ea, o aervtacu· n.ilo poaer• ear prtv•ao de q~:ullil•
qu•r dos aeua direi toa, aotrer diacr1a1naçilo •11 sua Vldlll ~_!ln!=1~"""t,
nea e~:.t.•ir-•• do eul'llprt•anto de seus daverac.
Art. 240. Ao -rvtdor p~;~bllc:o e1vll • ••••qurado, nos
tC'I"" ·
-.oe da ectnatitulc:lo Federal, o d1ra1ta a t lvr-e •••ocaaç.lo S1nd1e:~a1 e
oa aequtnt.aa dlreitoa, a:ttra out.roa, <.lata dao;:et!"rcnr.es:
&I d• aer repr.aant.ado ~lo &lnd1Cato, tncJ.ustva co!RCI auDS•
tltuto proceuua.L;
b) da inaiiOV1bltldada do diriqente sindical,
at• "" '"'tet
apds o rtnal do •~ondat.o, ••cet:o •• a padtdor

ada•c;'Je.,. asa•MDl•h
~! ';73~~~~~~~ ;r:~~~;~~~;~~~~-=~~~ ~=:;~,~r i~::::;~ : ~~::~;:
da c:ac..qoru:
!':)"!;,.

CJf>1'&1

Br••Uia, •• 11 de
102• da ltepubl&ea •

Jc:&CI!Ibt'O

":!e 1990:

tlt• da Indcpand•nc:la •

FERNANDO COLUllt
./arblls l'a.narmh"

(À Comissão de Consiitu_ição, Justiça e Cidadania.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 144, DE 1992
(N• 2.907192, na Casa de Origem)
(De iniCiátiva do Presidente da República)
Extingue a fração do cruzeiro, denominada centavo, e dá outras providências.

(VETADO I.
a) (VETAOO),

ri)

Art. %4.1.. C'onstder••·•• da faflilia do servidor, al•• do
e6ftjuqe • tilboa. qual.aquar peaaCMa qua v1vaa •• auaa ••penaaa •
do seu asaanta-nto lndtvtdual.
Par•qrato Wnieo. Equ&para•se ao e6n'luq:e a ea-.anhatra nu
co-.enheiro. que co . .rova unll\o aauvel co- ant.:l.dade (,ulllur.
.\l't. ~.::. P.ara os U:.a daata tal. conatdaira ... a eade I) auni•
ctpla oncMo a r•~Mrt.lç•a eat.:t.ver Instalada e onde o Hrvusor t.l,.r
anraicio. ea car•t.ar peraananta.

conau•

.........
CUft'l:l'tD 'OlfJ:CO

t.••

.

1 :1•. A.a run~ ..........~to .superior .. - ru, .. xan:1•
._...., __.idln' tn~ntt. '" quadro ou tabela de peno• L
t1c:ae
~
~'l':l•

~·.'"

•I 4••u
• •i---=.a.• -.ca .t.!.
..

Art. 19 A unidade do sistema monetário brasileiro é
o "cruzeiro".
-§ 1"' Fica extinta a fração do cruzeiro, denominada
"centavo".
§ 29 As importâncias em dinheiro escrever-se-ão precedidM do símbolo Cr$.
Art. 29 O meio circulante é constituído de moedas me-

Daa Dla,.,.lçóe'a '!'Tansltóriaa • rtnaia
Art. 241. rtca• aubWttdoa ao r~lM jl.!ridico 1.nat1tu~da
JIOZ' ea't.a tal, na qualidade ele aervtdoras publicas. os san•1dora• doa
Poder•• lSa Unito, doa alr•TerritOrioa, das autarqu1aa,tne1ua1va aa ••
r--ri- especial, e daa fundaçc6aa pllblteas, r•>:~ídoa P•t• t.a1 >~'
1.711. de 21 de outubro da l9SZ • .ta~t:~;~to doa func:lan41no!l Pllbl1c:os
e1•1• dia Unl&o, ou pala CoJWOlidaç.Ao d•• t..1a do Traoalho, aprovada
pela Decreto-Lei n• '5.452, U 1• d• aaia de tt43, axcat:o Q:l cont:r•~ por pr&ZIO doac..nnn.ada. c:.joa contratos n41o poder•o ••r prorro·
~ . . . . a --=:1..-.to do pra•o da prorroqaçaa.
I 1•. O. .-preqoa acvpadoa peJ.os s•rvldores lnctufdoa "o
z.tl- 1nst1tuido por eata toai tJ.coa• uanato-ados •• e•rqos, n• data de cu. puaUece.to.
I 2•. AS r~ M cvnlianç.a -•n:14a• por peaso•• n41o '".
t.trantaa d• tabele pe~raanenta do Orq•o ou entidade oade
axerc-.t.cio flcaw t:r-torw.adaa •• can,oa •• eoa1sa4o, • -ntldaa enquanto
nM· Cor ~Uitadllo•• pi.,.. f t ~ claa óq'oa ou uu:ldad•• na for-

• . t.t..

O COngresso Nacional decreta:

(VftAm).

t s•. o l"S11i- 1UT1diae . . .u tal é axterwi.a ao• sarven•
U .J•t:t.;s, re--racloa oa• nc:ur•oa da llnU.o, n.:. q\!e C"au-

tálicas e de cédulas.
Art. 39 A'cédula que contiver marc'as, símbolos, rabiscos_, desenhos ou quaisquer caracteres a ela estranhos perderá
o valor para circulação, devendo ser depositada ou trocada
em estabelecimento bancário, qUe ã recOlherá ao Banco Central do Brasil, para destruição.
·
Art. 49 Ninguém poderá ser obrigado a receber, em
qualquer pagamento, moeda metálica em montante superior
a cem vezes o respectivo valor de face.
Art. 5~> As parcelas referentes a centavos atualmente
consignadas, quer na escrituração pública, quer na particular,
ficarão desprezadas pará todos os efeitos legais.
--§ 19 Nas instituições financeiras em que a soma das parcelas desprezadas ultrapassar o valor correspondente ao salárip .!lÚnimo, o total apurado será re~lhido ao Banco do Brasil
S.A., a_crédito do Tesouro Nacioifal.
§ 29 Nos documentos de contabilidade expressos em
,moeda corrente, admitir--se-á prazo até 31 de dezembro de
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1993 para eliminaÇãO da forma gráfica cOrrespondente aos
----- - ---__
_
centavos.
§ 39

Não constituirá mofivo para devolução pelo serviço

de compensação a eventual ocorrência da grafia de centavos
em documentos processados.
§ 49 Admitir~se~á o fracionamento aritmético da unidade monetária nõs mercy.dos de valores mobiliários

ede títulos

da dívida pública, na cotação de moedas estrangeiras e na
determinação da expressão monetária de outros valores que
necessitem da avaliação de grandezas inferiores a-o cruzeiro.
Art. 69 COrilpete ao Banco Central do Brasil baixar as
normas complementares necessárias à aplicação desta lei, dar
curso aos procedimentos de descaracterização da moedas em
processo de recolhimento e_ esta_b_el~c~r prazos para depósito
ou troca, junto à rede bancária, das moeda,_s_d_e centavos em
poder do público, bem como de seu recolhimento pelos bancos
àquele órgão.
_- _
_
Art. 79 Esta lei entre em vigor ria- data de sua publiR
cação.
- -Art. 8~ Revogam-se as ·disposições em contr~rio.
MENSAGEM N' 185, DE 1992
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da
Economia, Fazenda e Planejamento~ o texto do projeto de
lei que "Extingue a fração do_cruzeiro, denominada centavo,
e dá outras providências".
.
Brasília, 26 de maio de 1992. -Fernando Collor de Mello.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 124, DE 7 DE ABRIL DE
1992, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA
ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO.

Dez.embro de 1992

declinando nos próximos meses ou anos, como se _espera,
o incremento de preços que v_enha a ocorrer será suficiente
para ultrapassar a capacidade física das calculadoras e de outros equipamentos.
6. Ness.e contexto, e em conformidade com o disposto
no artigo 22, inciso VI, artigo 48, indsos XIII e XIV, e artigo
61 da Constituição Federal, ofereço à elevada consideração
de Vossa Excelência a presente proposiçãO que suprime- O
centavo e encerra disposições que permitirão:
-simplificar os procedimentos no cotidiano âos cidadãos
e das empresas,liberando-os de cálculos, conferências e grafias
desnecessárias;
- diminuir a variedade de formas de representação de
valor em peças metálicas, que tendem a atingir o total· de
10 moedas diferentes, desde a de 1 centavo até a de 500
crUzeiros;
· ·
- eliminar custos de controle de numerário metálico
para as instituições financeiraS, atendendo-se à circunstância
de_que já é nula a_demanda por moedas de_ çentayos;
- recuperar dois dígitos na capaC~dade de acumulação
de máquinas de cálculo e de controle;
- limitar o poder liberatório das moedas metálicas, a
exemplo de outros países e tal como já constou do ordenamento legal brasileiro, do que é exemplo o art. 49 da Lei
n9 4.190, de 17-12-62, de modo que ninguérri esteja obrigado
a receber, em qualquer pagamento, moeda metálica em montante superior a um razoável número de vezes o respectivo
valor de face, evitarido, assim, situações constrangedoras;
. ___ - sanear o meio circulante, coibindo a movimentação
de cédulas contendo rabiscos, desenhos e outras anomalias
que' depõem contra a imagem do País.
Por último, cabe salientar que a eliminação dos centavos
não constitui noVidade na economia brasileira, uma vez que
jilfoi"realizada no passado, CorifOrme atesta a Lei n 9 7.214.
Respeitosamente, - Marcftio Marques Moreira, Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento.
-'
(A Comissão de Assuntos EconómicoS.)

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Subme.to à elevada consideração de Vossa Excelência
o presente projeto de lei que extingue a Iiaçã,o do cruzeiro
denominada "centavo" e dá outras providências.
2. Uma das c<;~-racterísticas da primeira etapa- do prograR
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 145, DE 1992
ma económico do Gove·rno de Vossa Excelência residiu, preci(N• 3.355/92, na Cosa de origem)
samente, no fato de as mudanças na área monetáifa náo terem
Do Tribunal Superior do Trabalho
implicado "corte de zeros .. -não chegou a ser extinto nem
Cria cargos ein comissão na Secretaria dO Tribunal
mesmo o centavo -, facilitando a transição entre os padrões
Regional do Trabalho da 1()!' Região, com sede em Bramonetários "cruzado novo"/"cruzeiros", inclusive no tocante
sflia - DF, e dá outras providências.
ao.. processo de comunicação no âmbito da coletividade.
3. Poré_m, nos dias atuais, é notória a constatação-de
O Congresso Nacional decrêta:
que, por força de impactoS iiJ.flacionárioS 'riéumulados, os cenArt. 19 Ficam Criados, no Quadro Permanente de Pestavos perderam real expressão de valor, mesmo em nível de
soai
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 1o•
troco.
Região, os cargos em ComiSsão" coitstailtes do anexo- desta
4. C9mo ilaiuràl corolário dessa siiuação, a simples grafia, o cômputo e a escrituração -dos centavos- vêm se consti- lei, inte~rantes do Grupo-Direção e Assessora':llent() Superiores, cód1go TRT.10•.DAS.100.
.
tuindo em estorvo nas atividades do cotidiano d_os cidadãos
Art. 2 9 As despesas decorrentes da aplicação desta lei
e das empresas. Tais dificuldades já vêm provocando a pfática,
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da
por parte do público em geral, de arredondamento de preços
ou simplesmente de desprezo dos centavos, inclusive na grafia Justiça do Trabalho.
Art. 39 Não poderão ser de.;::ignados, a qualquer título,
por extenso do valor do cheque, cuja opção foi ·autoriZada
pelo Banco Central do Brasil através da Cirçulru: n"' 1.825, para os <:a_rgos em comissão, previsto na presente lei, parentes
c~nsângüíneos ou afins, até o terce_iro grau, de Juíze_s em __
·
de 16-10-90.
5. A prática de arredondar ou desprezar eentavos, além atlvidade ou aposentados, até cinco anos, exceto se admitidos
de arbitrária, pOde ou tem provocado desgaste e atrito desne- no Quadro Funcional mediante concurso público.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na- data de sua publicessários e desconfortantes entre vendedores e compradores
ou entre quaisquer parte-s envolvidas em transações e cálculos cação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
financeiros e comerciais. Além_ d.isso, mesmo com a inflação
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ANEXO I
(Lei 0° ' de de
de 1992)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10" REGIÃO
Quadro Permanente de Pcosoal da Secretaria
Cargos em Comissão
Grupo
Direção e Assessoramento Superior
COdigo TRT-10"- DAS-100

N1lmcro
SCIS
~ ~:"~!~

3

Dcnominac:lo
Assessor de Juiz
Diretor de Secretaria

LEGISLAÇÃO ANEXADA
LEI N• 8-474, DE 20 DE OU1tJBR0 DE 1992
Altera a composição e a organização interna do
Tribunal Regional do Trabalho da 10• Região, com sede
em Brasilia-DF ., e dã outras providências.
O Vice-Presidente da República, no exercício -do cargo
de Presidente da República.
-Faço saber que o Congre:csso Naciona_I decreta e eu sanciono a seguinte lei:
_
Art. 1• O Tribunal Regional do Trabalho da 10' Região, com sede em Brasília-DF, tem sua composição aumentada para dezessete ~uízes~ sendo onze Togados Vitalícios
e seis Classistas Temporários, respeitada a paridade da repre·
sentação.
Parágrafo único. dos cargos de Juízes Togados Vitalícios constantes deste artigo, sete sáo destinados à magistratura
trabalhista de carreira, dois à representação da Ordem dos
Advogados do Brasil e dois a representação do Ministério
·
·
··
Público do Trabalho.
Art. 2"? Para atender à composição a que se refere o
artigo anterior, são criados _os seguintes cargos e funções de
Juiz:
I - três cargos de Juiz Togado Vitalício, a_~ie:m proVidos
em consonância com o art. 115 da Constituição Federal;
I I - duas funções de Juiz Classista Temporáiiõ, serido
uma para representante dos empregados e uma para represe-ittante dos empregadores. Haverá um suplente para cada Juiz
Oassista Temporário.
·
Art. 39 O provimento dos cargos e funções de JUiz previstos no artigo anterior obedecerá ao que dispõe a Constituição Federal e a legislação pertinente.
Art. 4' Dentre os Juízes Togados Vitalícios dois exercerão as funções de Presidente e Vice-Presidente do Tribunal,
e serão eleitos na forma regimental.
Art. 5' Além do Tribunal Pleno, o Tribunal Regional
do Trabalho da 10' Região será dividido em Turmas e terá
pelo menos uma Seção Especializada, respeitada a paridade
da representação classista.
-

COdigo
TRT-10"- DAS-1025
TRT-10"- DAS-101.5

§ 1• O Regimento Interno do Tribunal disporá sobre
o itúiri.eo de Turmas e Seções Especializadas, sua competência
e funcionamento, neste incluída a composição do órgão, res-peitada a paridade da representação classista.
§ 29 Na hipótese- de serem criadas mais de uma Seção
Especializada, apenas para uma delas serão distribuídos os
processos de Dissídios Coletivos de natureza económica e/ou
jurídica.
§ 3~ O Juiz Presidente e Õ \'ice-Presidente participarão
dos julgamentos dos Dissídios Coletivos de natureza económica e/ou jurídica. Presente o Juiz Presidente, a ele caberá
presidir a sessão de julgamento.
- § 4i>- Os Juíies da Seção ou Seções EspeciariZadãs serão
substituídos, nos casos previstos em lei e no Regimento Inter~
no, por Juízes integrantes das turmas. observada a paridade
da representação classista.
Art. 6• (Vetado.)
Art. 111 Ficam criados no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da !Ü'
Região os cargos de Atividade de Apoio Judiciário, conforme
especificados no Anexo II desta Lei? a serem providos na
forma estipulada na Lei n• 8.112,. de 11 de dezembro de 1990
(Rê~me Jurídico Único dos -Servidores Civis da União, das
Autarquias e das Fundações Públicas Federais).
Art._ 89 _As 3~, 4\ 5•, 6~ e 7~_ Juntas de Conciliação e
J ul&aiD.ento de Taguatinga passam a constituir- ã.s 16~, 17', 18•, 19• e 20• Juntas de Conciliação e Julgamento de BrasíliaDF, com jurisdição em toda a área territorial do Di~trito
feOerai.
_
___
_· _
__
_
. Art. 99 As despesas decorrentes da aplicação desta lei
q:,rrerão por conta das dotações or-çamentárias próprias da
Justiça do Trabalho.
Art._ 10. Es_t!l lei en.tra em vigor na data de sua publicação.
,
..
Art. 11. Revogam-se .as disposições em contrário.
Brasília, 20 de outubro de 1992; 171• da Independência
e 104• da República.- ITAMAR FRANCO- Maurício Corrês.
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ANEXO!
LEI N° 8.474, DE 20 DE OUTUBRO DE 1992
(Vetado)

ANEXO II
TRJBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10" REGIÃO
Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria
Grupo
Atividades de Apoio
Judiciário
Código
TRT-10" - AJ ..Q20

categorias Funcionais
Ttcnico J ucliciário

NOmero
10

Código
TRT-10"- AJ..Q21
(Nível Superior)

Classes c Referencias
A NS-10 a NS-15
B NS-16 a NS-21
Esp. NS-22.a NS•25

Auxiliar J ucliciárlo

20

TRT-10"- AJ-023
(Nível Intermediário)

NI-24 a NI-27
NI-28 a NI-31
Esp. NI-32 a Nl 35

Atendente Judiciário

10

TRT-10"- AJ..Q25
(Nfvel Intermediário)

A
B

Agente de SeguranÇa
Judiciária

10

TRT-10" - AJ -023
(Nível Intermediário)

A
B

A
B

NI-24 a NI-27
NI-28 a NI-31
Esp. NI-32 a NI-35

NÍ-24 a NI;27
NI-28 a NI-31
Esp. NI-32 A NI-35:

(A Comissão de Constituição, Justiç~- e Cidadania.)

lei?. patentes consangüíneos- o_~ afins, até terceiro grau', de
juízes em atividade ou aposentados, até cinco anos, exceto
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 146, DE 1992
se admit~dos no Quadro Funcional mediante concurso público.
(N• 3.354/92, na Casa de origem)
·
Art. 2• O art: 4• da Lei n• 8.480, de 7 de novembro
de 1992, publicada e retificada em 10 e 11 de novembro _de
(De inicíativa do Tribunal Superior do Trabalho)__
1992, respectivamente, passa a vigorar coto. a seguinte ·redaCria cargos em Comissão na Secretaria do Tribuoal
ção:
Regional do Trabalho da 2~ Região, com sede em São
"Art. 4~ Dentre os Juízes Togados Vitalícios quatro
Paulo- SP, e dá outras providências.
exercerão as funções de Presidente, Vice-Presidente AdministrativO. Vire-Presidente Judicial e Corregedor, eleitos na forO CoriE;resso Nacional decreta:
_
ma regimental."
Art. 1~' Ficam criadoS; nO Quadro Permanente de P.eS:-;
Ãrt. 3~ As despesas decõi-fentes da aplicação desta lei
soal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalhº d~ 2t _
C~'JC::~~o à co~t_a das dotaç~es_orçamentárias próprias da JusRegião, os cargos em comissão coustantes do Ane:xO.. P.~sta
·· ·
- ·- ' · · · · - •
tiça do TrabalhO.
lei, integrantes do Grupo-Direção e Assessoramento SUJierioA!1:ç 49 Est~ lei entra em vigOr na data de sua publires, código TRT·2~DAS·1QO.
..
. . . ... ~ _ . . . . c
cação.
·
·- ,.
· -- ·
· - ···- ·
Parágrafo único. Náo poderão_ ser designados, a qualArt. 59 Revogam-se as_ disposições ·em contrário..
quer título~ para os cargos em comissão pré:visto"s- na pteSente
L.

,r

ANEXO
(Lei n° , de de
de 1992)
TRJBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2• REGIÃO
Quadro Permanente
Grupo "Direção e Assessoramento Superiores"
Código TRT-2"-DAS-100
Grupo
Direção e Assessoramento Superior
- Codigo - TRT-2'-DAS-100

Nl!mero
20
04

Denominaçllo
Assessor de Juiz
Secretário de Turma

codigo
TRT-2"-DAS-102.5
TRT.2".DAS.101.5
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5efáo_dividido -e~ Turm~~-~ te~á pelo menos ~ma Seção Especializada, respeitada a paridade da representação classsista.
§ 19 O Regimento Interno do Tribunal disporá sobre
o número de Turmas e Seções Especializadas, sua competência
e func~onamento, neste incluída a composição do órgão, respeitada a paridade da representação classista.
- § _29 Na hipótese de serem criadas mais de uma Seção
Especializada, apenas p_é}ra uma del~s, serão distribuídos osprocessos cte DisstdiO COieiivo Qe_ natl.!r~a econômica e/ou

LEGISLAÇÃO ClTADA
LEI N' 4.480, DE 7 DE NOVEMBRO DE1992
Altera a compos'içáo e a organização interna do
Tn"bunal Regional do Trabalho da 2• Região, com sede
em São Paulo - SP, e dá outras providências.
O ViceR Presidente da República no exercício -do cafgo
de Presidente da República
__
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e _eu SãTiciono a seguinte_ lei:

Art. 1' O Tribunal Regional do Trabalho da.2• Região,
com sede em São Paulo- SP, tem sua composição aumentada
para sessenta e quatro Juízes, sendo quarenta~ dois Togados
Vitalícios e vinte e dois Clasistas temporários, respeitada a
paridade da representação;-_ _ ___ _ . .
Parágrafo único. Do"s cargos de Juízes Togados Vitalícic;>s coristantes deste artigo, vinte e oito· são-destinados à
magistratura trabalhista de carreira, sete à representação da
Ordem dos Advogados do Brasil e sete à representação do
Ministério Público do Trabalho.
Art. 29 Para atender à composiçãO a:_ qu-e !_e _refére o
artigo anterior, s~o criados os seguintes cargos e -funções de
·
Jufz:
I - quatorze cargos de Jufz Togado Vítalício, a serem
providos em consonância com o art. 115 da Constituição Fe- dera!.
'II-seis funções de Juiz ClaSsista Temporário,_ sendo
três para representantes dos empregados e três para representantes dos empregadores: Haverá um suplente para cada Juiz
Oassista Temporário.
-- _
- _- -Art. 39 O provimento dos cargos e funções de Juiz previstos no artigo anterior obedecerá ao ·que dispõe a Constituição Federal e a legislação pertinente.
Art. 4 9 Dentre os Juízes Togados VitalfcióS dois eXercerão as funções de Presidente e Vice-Presidente do -Tribunal
e dois as funções de Conrregedor e Vice-Corregedor Regional,
respect_iy~.m~nte_, _e serã!J eleitos_na forma regimental.
· · Ãit. 5° Além do Tribunal Pleno ou do Órgão Especial
equivalente, o Tribunal Regional do Trabalho da 2~ Região_
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-JUrídica. -_ _ ·
§ 39 -O Juiz Presidente e o Vice-Presidente participarão

dos julgamentos dos Dissfdios Coletivos de natureza económica e/ou jurídica, Presente o Juiz Presidente, a ele caberá
presidir a sessão do julgamento.
§ 49 Os Juízes da Seção ou Seções Especializadas serão
SUbstituídos, nos casos previstos em lei e no Regimento Inter_no, por Juízes i_ntegrantes d~s Turmas, observadas a paridade
Oa representação classista.
§ 59 Ficain extintos os Grupos -de TUrmas em que se
dividia_'? Tribunal, cabendo à Seção ou Seções Especi<ilizadas,
que os sucederem a competência residual para julgar as Ações
Rescisórias_propostas cqntra as decisões por eles proferidas.
·
Art. 6' (Vetado_)
Art. 79 Ficam criados no QUaaro PermaneD.te de-_Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Tr3balhÕ da 2~
Região os cargos de Atividades de_Ap6io Judiciário, coDfoi:lne
especificados no Anexo II desta lei, a serem providos na·forma
estipulada na Lei n' 8.112, de 11 de dezembro dde 1990 (Regime Jurídico Único dos Servidores Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais}.
_Art. _89 _ As despesas decorrentes_ dá. aplicação desta Lei
cOrrerão por conta das dotações orçamentárias da Justiça do
.Trabalho.
.
.
..
Art. 99- - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação ..
Art. 10. Revogam-se as disposições em contráriQ.
Brasília, 7 de novembro de 1992; 171' da Independência
e 104' da República- ITAMAR FRANCO- Mauricio Co•n1a-

ANEXO I
(Vetado)
ANEXO ll
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2• REGIÃO
Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria
Grupo

'
! Alividades de Apolo
. Judiciãrio-Oíd-1Rf-2'-AI-020

I

'

-

Categorias
Funcionais
Técnico J udiciãrio

.. -·
Ntlm..

C6dlgo

40

TRT-2"-AI-021
(Nfvel Superior)

Auxiliar Judiciário

80

TRT-2"-AI-023
(Nfvel Intermediãrio)

Atendente Judiciãrio

40

TRT-2"-AI -025
(Nfvel Intermediário)

Agente de Segurança
Judiciária

40

TRT-2"-AI -023
(Nfvel Intermidiário)

----·-

...

..

Clasaea·e
Referencias
A
NS-10 a NS-15
NS-16 a NS-21
B
Esp_ NS-22 a NS-25
NI-24 a NI-27
A
B
NI-28 a NI-31
Esp. NI-32 a NI-35
NI-24 a NI-27
A
NI-28 a NI-31
B
Esp- NI-32 a NI-35
A
NI-24 a NI-27
B
NI-28 a NI-31
Eso_ NI-32 a NI-35

.
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(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidfidania.J.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•147, DE 1992
(N• 3.303/92, na Casa de origem)
(De iniciativa do Superior Tribunal Militar)
Extingue a 1' Auditoria de Aeronáutica da 1• Circunscrição Judiciária Militar e a 3~ Auditoria da 2" Circunscrição Judiciária Militar; extingue cargo na carreira da Magistratura e dá outras providências.

O CongresscrNacional decreta:
Art. 19 Ficam extintos, na conforniidade do art. 11, alíneas a ec, da Lei n<:> 8.457, de 4 de setembro de 1992:
I - a 1~ Auditoria de Aeronáutica da 1• Circunscrição
Judiciária Militar;
II- a 3• Auditoria da 2• CircunScriÇão Judiciária Militar;
III- dois cargos de Juiz-Auditor e dois cargos de JuizAuditor Substituto constantes da lotação das Auditorias referidas nos incisos I e II deste .artigo, observadas as disposições
dos arts. 39 e 49 desta Lei.
Art. 29 As auditorias da 1~ CircunscriÇãO Judiciária Militar serão designadas por ordem númerica, da primeira à
sexta, a partir, respectivamente, das atuáis primeira e segunda
Auditorias da Marinha; primeira, segunda e terceira Auditorias do Exército; e segUndo Auditoria de Aeronáutjca.
Art. 39 Os magistrados ocupantes dos cargos a que se
refere o art. 19 inciso III desta Lei ficarão postos em disponibilidade com remuneração integral até seu aproveitamento
em cargos idênticos, respeitada a garantia de inamovibilidade.
Art. 49 O Quadro da Magi_stratura de Priifiei{a Instância da Justiça Militar é o previsto no Anexo l desta Lei.
Art. 5Y Ficam troas_feridos para o Quadro Permanente
da Secretaria do Superior Tribunal Militar dois cargos em
. comissão de Diretor de Secretaria do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores e duas funções de confiança DAI-111.3,
do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, do- Quadro
Pennanente das Secretarias das Auditorias da.Justiça Militar,
eriados pela Lei n• 5.889, de 11 de dezembro de 1980.
Parágrafo únicO. 0~- :c~:rgos e_m -cb[riissãó transferidos
na forma dest artigo serâo- transformados em um cargo de
Diretor de Serviço e um cargo de Secretáno de Planejamento
e Controle, conservando a mesma natureza e o mesmo pad-rão
de vencimentos dos cargos que lhes deram origem.
Art. 6• Os advogados de Ofício e Advogados Substitutos e demais servidores
efetivos lotados' nas Auditorias-de
. .
'
-

Dezembro de 1992

que trata o art. 19 incisos I e_IJ de:sta Lei_serão redistribuídos
entre as Auditorias das Circunscrições Judiciárias Militares
por ato do Presidente do Superior Tribunal Militar.
Art. 7Y Os processos-em andamento nas antigas 1• Auditoria de Aeronáutica da 1' CJM e 3• Auditoria da 'lJ CJM
serão redistribuídos ás demais Auditorias das mesmas Circunscrições, observadas as normas legais vigentes.
Art. 89 O acervo das Auditodas ora extintas será transferido para as Auditorias das mesmas Circunscrições, por ato
do Presidente do Superior Tribunal Militar.
Art. 99 As alíneas i e m do art. 29 , a alínea a do art.
6•, inciso I, e o parágrafo único do art. 30 da Lei n• 8.457,
de_ 4 de· setembro de 1992, passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 29

·~·········~·······································

·······-··············~····~-·························~················

i) a 9'- Estatutos do Mato Grosso do Sul e Mato
Grosso;
•• ••••••• • •• ••• • • •• • ••~•• • •-' •u•• ••• ••"'•••••••-•••• • ~·••'•• • ••• ou-••••-••"

m) a 21~- Estados do Amazonas, Acre, Roraima
e Rondônia.

Art. 6• ---······----·-····-·-·-··------···-··----~-------
! - .... ·'--·. -·. ·-·--·-~·· ·~--'--··-----·-·------------'-~--8) os oficiais generais das Forças Armadas, nos
crimes militares definidos em Lei;

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

~

~·

.........

··~···--~

...

Art_ 30. -----···-----·-·----·~···---··········-···--·----··
Parágrafo único·. Compete ao Juiz-Auditor Substituto praticar todos os atos enumerados neste artigo,
com exceção dos atos previstos nos incisos VIII, XVII,
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII, que lhes são
defendas somente durante as férias e impedimentos
do Juiz-Auditor."
Art. 10. Fica revogada a alínea b do art. 6~, inciso I,
da Lei n• 8.457, de 4 de setembro de 1992.
Art. 11. As despesas decorientes da_ aplicação desta Lei
~rr_erão á. conta das dotações· o~rçamentárlas consiinadas à
Justiça Militar.
-Art. 12. Fica o Superior Tribunal Militar autorizado
a baixar nonnas regulamentares necessárias à execução da
presente Lei.
A:rt. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publi~
cação.
Art. 14. Revogam-se as di,sposições em contráriO.

ANEXO I
(Art. 4° da Lei n•
, de de
de 1992)
MAGISTRATURA CIVIL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA JUSTIÇA
Mll.ITAR - CARGOS DE CARREIRA
SITUAÇÃO ATUAL
Dcnominaçllo
Juiz-Auditor Corregedor
Juiz-Auditor
Juiz-Auditor Substituto
Total

N" de CUrgoo
I
22
22
4S

SITUACAO NOVA
Di:nominaçlo
Juiz-Auditor Corregedor
Juiz-Auditor
Juiz-Auditor Substituto
Total

N•dcCUr1

20
20
41
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LEI N' 8.457, DE 4 DE SETEMBRO DE 1992
{)fganiza a Justiça- M-ilitar da União e- reg-ula o
funcionamento de seus Serviços Auxiliares.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCA
FEDERATIVA DO BRASIL
.

··········.. ··-...... ----~roLC.:i-iv· ·--·-··· ··-------~~="·---

"'"""''"""'"''""'''''""''""'"'''-•~···-••••oooooÓ''"''""'"""""''

Da OrganizaÇão dos Poderes

............................. cA.PiTüi:õ.ili .... ,....................... .
Do Poder Judiciário

SEÇÃOI
Disposições Gerais
0

ÕO

O O O O O O.o 0 • - • 0 0

O

~--~- • • • - O

Art. 36.

O M

00 U

o o

o - - - • o 0 00 00 00 0

0 O O O O O

O~ -~

0

-~·O
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~-O

Coinpele -privativamente:

••••••••••••••••••~•••~··~•n•••••••••••••••••••••••••••••••••'-•••••••••~••~••

I I - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo
respectivo, observado o disposto no art. 169:

.~ ... b). ~-~ri;~;_~· ;;·~--~-~ti~-Çã~· d~-~~;g~~--~~;fi;~~ã~ 'd~ -~~~~imentes de seus membros, dos juízes, inclusive dos trib~nais
inferiores; onde houVer, dos serviços auxiliares e os dos juízos
que lhes forem vinculados;
c) a criação ou-extinção dos tribunais inferioreS;
•••••••'''''''"'"'''"''U•oo-"''•n•-;.•_.•••oo•••~·'"''"""'-.'"''"""''';'"''

SEÇÃOIII
Do Superior Tribunal de Justiça

PARTE I
Da EstruiUl'lJ da Justiça Militar da União

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

:riTüi::õ.ii-~

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

Das Circunscrições Judiciárias Militares
Art. 2• Para efeito de administração da Justiça Militar
em tempo de paz, o território nacional divide-se em doze
Grcunscrições Judiciárias Militares, abrangendo:
2) a 1~- Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo;
b) a 2• .,--Estado de São Paulo;
c) a 3•- Estado do Rio Grande do_Sul;
d) 4• - Estado de Minas Gerais;
e) ·a :S•- EStadOS do Paraná e Santa Catarina;
O a 6•- Estados da Bahia e Sergipe;
g) a 7~- Estados de Pernambuco, Rio Graride dO Norte,
Paraíba e Alagoas;
h) a 8•- Estado do Pará, Amapá e Maranhão;
I) a 9• - Estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso
e .Rondônia;
j) a 10•- Estados do Ceará e Piauí;
I) a 11 ~ - n-istrito Federal e Estados de Goiás e To·
cantins;
- Iii.) a 12~ - Estados do Amazonas~ Acre e Roraima.
TÍTULO III

a

• • • ·-· . . . . . . . . . .

~--------· . . . . . . . h

••

··-·.~ . . . . . . . . . . . . . . . . .~ . . . . . . . . ~-.- . . -.~ • • !~---~.;.

CAPÍTULO II
Art. 105. Coinpete aO Superior Tribunal de Justiça:
I - processar e julgar, originariamente:
- a) nos_ crimes comuns, os Governadores dos Estados e
do DistritO Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os
desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do
Distrito "Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos
Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais
Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho~
os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante
tribunais;

SEÇÃOIV
Dos Tribunais Regionais Federais
e dos Juízes Federais
''''"""''''"'''""'u••--·~-··~•..:...~~--·~"""'~'"'••~•":.~~---•n;~••

Art. 108. Compete aos Tribunais -Regionais Federais:
I - processar e julgar, origirialiame:Ote: · a) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos
os da Justiça Militar e da Justiç·à é!i)Trabàiho, nos crinles
comul'JS e de responsabilidade, e os membros do Ministério
Público da Un,ião, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

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

~~-------····--·---·.1-.-·----····-~-·--·~----

Co~petência _
SEÇÃO.I
Da Competência do Superior Tribunal Militar
Art. 69 Coírlpete ao Superior Tribunal Militar:
I - processar e julgar originariamente:
-a) os oficiais~generaís das' Forçã.s Armadas, os Govemador~s de Estado e do Distrito ~ederal, nos crimes· militares
definidos em lei;
b) o Juiz-Auditor Corregedoi:-, os Juízes-Auditores, os
Juízes-Auditores SUbstitutos, os membros do Ministério Público~Militar e os Defensores Públicos junto ij. Justiça Militar,
nos crimes referidos· riã alínea a deste artigo;

Da

TITULO IV
Dos Órgãos de Primeira Iustância da Justiça Militar

CAPÍTULO!

D..S Disposições Pi-eliminares
Art. 11. A cada Circunscrição Judiciária Militar corres. ponde umà Auditoria, excetuadas as primeira, segunda, terceira e décima primeira, que ter'ão: '
a) a priineira: seis Auditorias;· .. b) a terceira: três Auditorias;
c) a segunda e a décima primeira: duas Auditorias. __
-§ 19_ Nas Circunscrições com mais de uma Auditoria,
e~ são designadas por ordem numérica .
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§ 2' As Auditorias têm jurisdição mista, cabendo-lhes
conhecer dos feitos relativos à Marinha Exército e Aerõilâ.u:..
tica.
§ 3~' Nas Circunscrições em que houver mais de uma
auditoria e sedes coincidentes, a distribuição dos feitos cabe
ao Juiz-Auditor mais antigo.
§ 4<:> Nas Circunscrições em que--houver mais de uma
Auditoria com sede na mesma cidade, a distribuição dos feitos
relativos a crirries militares, quando indiciados somente civis.
faz-se, iridistintamente, entre as Auditorias,- pelo Juiz-Auditor
mais antigo.
·
--

CAPÍTULO III
Das Auditorias e dos Conselhos de Justiça

SEÇÃOV
Da Competência do Juiz-Auditor
Art. 30. Co_mpete aO Juiz-Auditor.

Parágrafo único. - São privativos do JuiZ-Auditor os atas
previstos nos incisos XI, XIV, XV, XVIII, XIX, XX, XXI,
XXII e XXIII, deste artigo, deferindo-se estes a seu substltuto,
quando no exercício pleno do cargo.

LEI N' 6.889, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1980
Dispõe sobre a criação e extinção de cargos dos
Quadr,os Permenentes das Secretarias do Superior Tri·
buoa' Militar e das Auditorias da Justiça Militar, e
dá outras providências.

Dezembro de 1992

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1!' Ficam criados ou extintos cargos, nos Quadros
Permanentes das Secretarias do Superior Tribunal Militar e
das Auditorias da Justiça Militar, de acordo com os Anexos
I e II desta Lei, respectivamente.
§ 19 Os cargos de provimento efetivo ora-criados serão
distribuídos por Ato do Presidente do Tribunal pelas classes
e referências das respectivas Categofias Funcionais, de acordo
com a lotação fixada, observados os critérios legais vigentes.
_ § 29 O provimento dos cargos de que trata este artigo
far-se-á na forma prevista no art. 97, parágrafos 19 e 29, da
Constituição Federal, observado o limite estabelecido na t_egislação legislação vigente para progressão e ascensão funcionais.
§ 3" Os cargos criados em decorrência de extinção de
-outros terão o provimento condicionado à vacância dos que
lhes deram origem.
Art. 29 Ficam criados óu extintos, nos Quadros Permanentes das Secretarias do Superior Tribunal Militare das Auditorias da Justiça Militar, as funções integrantes da categoria
de Direçãó e AssiStência Intermediária do Gq.1po do mesmo
nome, constantes, respectivamente, dos Anexos III e IV desta
Lei.
_Art. 39 Os atuais em comissãO do Diretor de Secretaria
do Grupo-Díréção- e- Assessoiamentó Superiores, do Quadro
Permanente das Secretarias das Auditorias da Justiça Miliar,
são reclassificados no nível STM-DAS-=-10_1.2.
Art. 4' (Vetado.)
Art. 59 As despesas decorrentes da aplicação desta Lei
correrão à conta dos recursos orçamentários próprios da Justiça Militar.
Art. 6~ Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasflia, em 11 de dezembro de 1980; 159• da Independência e 92'da República. -JOÃO FIGUEIREDO- Ibrablm
Abi-Ackel.
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LEI DA ORGAN'iZAÇÃO JUDICIÁRIÁMILITAR
DECRETO~LEI N' 1.003, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969

(A Comissão de Constituição, JustiçO e Cidadania.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 148, DE 1992
(N• 3.397/92, na Casa de origem)
_
(De iniciativa do PreSidexite da República)
Altera as Leis n'" 8.212 e 8.213, de 24 de julho
de 1991, e dá outras providências~

O Congresso Nacional decreta:
_
Art. 1• Os Arts. 20, 30, 38, 39, 43, 44, 50 e 98 das
Lei n• 8.212, de 24 de julho de 1991, passam a vigorar com
as seguintes alterações:
·
"Art. 20. ·-········~···········-------------·§ 1'? Os valores do salário-de-contribuição serão
reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta
lei, na mesma época e com os mesmos índices que
os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Soda!.
§ 2• O disposto neste artigo aplica-se também
aos segurados empregados c trab.alhadores avulsos que

prestem serviços a microempresas.
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a) ............ _. ....................... - -.................-•..

b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior, assim como as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas,
a qualquer título, inclusive adiantamentos, aos segurados empregados, empresários, trabalhadores avulsos
e autônomos a seu serviço, até o oitavo dia do més
seguinte ao da competência;
c) .............................................., -......•..

l i - os segurad-Os trab3Ihador autónomo e equiparados, empresário e facultativo estão o~rigados a r~_c<?
lher sua contribuição por iniciativa própria, até o dia
quinze do mês seguinte ao da cOmpetência;

•
D

III -a contribuiçãO- sobre a comercialização de
produtos rurais, na alíquota referida no art. 25, deverá
ser recolhida até o oitavo dia do més seguinte ao da
operaÇão de venda ou conSignaçãO da produção, sendo
responsável pelo recolhimento:
a) o adquiren,te, quando este for pessoa jurídica,
o consignatário ori -a ·ooopefátivã, que ficain sob-rogados, para esse fim, nas obrigações do produtor;
b) o produtor rural, quando ele próprio c_omer-Cializa sua produção no· exteriOr ou diretamente ao
consumidor;
·
, , , .. , , , , . , , , ..... ~ ..~--•••""' ..• ~· •K.-·~·••---· ••..~ o;, • .;-o.-. . .-.--.;-:;..,- . . :;.-:-; . . ,
§ 1~> Fica autoriza"ctO' Oins-tituto Nacional de Se-

guro Social - INSS, a firmar convênio com os sindicatos de trabalhadores avulsos para que, na forma do
regulamento, possam funcionar descontadas da remuneração dos seus representados, pelas empresas requisitantes âe serviços, observados os prazos e procedi~
- -mentos estabelecidos neste artigo, para recolhimento
do produto arrecadado ao órgão competente.
§ 2~' Se não houver expediente bancário nas datas indicadas na alínea b do inciso I e nos incisos II,
III e V, o recolhimento dever ser efetuado até o dia
útil imediata-mente anterior.
.................... .................... _...... "·· ... '-:-"'-,_.;.-. ............
Art. 3$; ." ......... ·: •.•":····· ........ •'• ........ ..·.... .
~

..

-

.~.-

-~··

,-, • • , - u

Art. 30.. A arrecadação e o recolhimeriú) das
contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - ,-,_.;,-... ,--:;~.~~ .. .:.:~:.~,-.;,;,~-•••••••"''"'uoo''•'.o•~ ...

~

o•,, • , • :. • .-. ' ' " ' •" •• o o~· • • ~-~:.u

•••'""''o o~

• • • ._.._., • • • " • •

§ 59 Será admitido o·reparcelamento, por uma
única vez, desde que o devedor recolha, no ato da
solicitação, dez por cento_do sa~do devedor atualizado.
Art. 39. O débito originã.l atualizado monetaria-_
mente, a multa variável e oS juros de mora incidentes
sobre o mesmo, bem como outras multas previstas nesta
lei, deve ser lançados e~ Jívn? ·próprio destinado à
inscrição da Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, da Faienda Nacional.
, . , , , , , _ . , , , , , , , . . ,,~, . . , u . . . .-• • • • .'oooOooooooO•uo•oo••"';•••••--'•~"''

Art. 43. _Na~ ações trabalhistas de que resultar
o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contri-buição previdenciária, o juiz sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social.
Parágrafo único. Nas· sentenças judiciais ou nos
acordos homologados em que não figurarem, discriminadamente, as parcelas legais relativas. à contribuição
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previdenciária, esta incidirá sobre o valor total apurado
em liquidação de sentença ou sobre o_ valor do acordo_
homologado.
Art. 44. A autoridade judiciária velará pelo fiel
cumprimento do disposto no artigo anteiiõi, iôclusive
fazendo expedir notificação ao InStitutO N aciiolrar do
Seguro Sociã.I ....:... INSS, dando-lhe ciêncfa dos termos
da sentença ou do acordo celebrado~ _

······A.;;:·

·

5õ."-.,.ir;brigatórl~--~ ~p~;;~nra~ã~~~~~;;;~
provante de matrícula no Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, no caso de obra de construção ciVil,
quando do fornecimento de "alvará", bem como de
comprovante de inexistência de débito para com a seguridade Social, quando da concessão do "habite-se",
por parte das prefeituras municipais, sa"lvo o disposto
no inciso VIII do art. 30 desta Lei.
Art. 98. Os processos judiciais nos quais é a Prew
vidência Social exeqüente, cuja- última movimentação
houver ocorrido até 31 de dezembro _de 1984, e estiverem paralisados por ausência da localização do executado ou de bens para garantir a execução, e _cujo valor
originário do débito for inferior, na datá. dÓ lançamen-to, ao equivalente a cinqüenta ObrigaçõeS Reajustáveis
do Tesouro Nacional, são declarados extintos, cabendo
ao Poder Judiciário, com pi'éVía- fntimaçãO; providenciar a baixa e o-arquivamento do feito."
Art. 2•- Os arts. 128 e 131 da Lei n' 8.213, de 24 de
julho de 1991, passam a vi~orar com as seguintes alterações:

-
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III -trinta por cento sobre os valores pagos mediante
parcelamento, desde que requerido no prazo do início anterior;
IV ~sessenta por cento sobre os valores pagos em quaisqUer outros casos, inclusive por falta de cumprimento de acordO par_a o parcelamento e reparcelamento.
Parágrafo único. A multa prev!sta no inciso III aplica-Se
também às contribuições não incluídas em notificação de débito e que seja~ objeto de parcelamento.
Art. 5"' OS débitOs dOS hospitais contratados ou conve.niados com o Instituto Nacional da Assistência Médica da
Previdência Social --=-INAMPS, para -com a Seguridade Social,
ajuizados ou não, existentes até 30 de outubro de 1992, poderão ser objeto de parcelamento nos te"mios desta Lei, mediante
o desconto de até vinte por cento a ser efetuado sobre a
importância das faturas referenteS aos serviços médico-hospitalares prestados por conta da Seguridade Social, cujo valor
correspondente será retido pelo órgão pagador, para ressarcimento de parcela do débit9, lla forma a ser estabelecida em
regulamento.

Parágrafo único. Quando o valor descontado do faturamento for insuficiente para cobrir o valor da prestação pactuada, serão estabelecidas, conforme dispuser o regulamento,
garantias ou formas de pagamento complementares.
Art. 6" A eficácia do acordo de parcelamento de que
trata o art. 5• desta Lei ficará na dependência da comprovação
do recolhimento regular, nas épocas próprias, das parcelas
vincendas e aas contribuições correntes, a partir da compe·
tência do mês em que o acordo for assinado.
Art. 7 9 O recolhimento da contribuição correspondente
ao décimo-terceiro salário deVe ser efetuado até o dia 20 de
"Art. 128. As demandas judiciaiS que tiverem dezembro ou no dia imediatamente anterior em que haja exPepor objeto as questões reguladas nesta lei, de valor _d_iente bancário.
não superior a Cr$1.000.000,00 (hum milhão de cruzei§ 1"' Nos casos da rescisão do contrato de trabalho o
ros) serão isentas de pagamento de custas e liquidadas recolhimneto deve ser efetuado na forma da alínea h do inciso
imediatamente, não se lhes aplicando o disposto nos I do art. 30 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991, com
arts. 730 e 731 do Código de Processo Civil.
a redação desta Lei.
§ 2'? A contribuição de que trata este artigo incide sobre
Art. 131. O !NSS poderá formalizar desisténcia o valor bruto do décimo-terceiro salário-, mediante aplicação,
ou abstei-se de recorrer r.os processos judiciaiS sempre em separado, das alíquotas estabelecidas nos arts. 20 e 22
que a ação versar· matéria sobre a qual Tribunal Federal da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991.
houver expedido Súmula de Jurisprudência favorável
Art. 89 O Instituto Nacional do SegUro Social- INSS,
aos beneficiários."
nas causas em que seja interessado na condição de autor,
réu, assistente ou opoente, gozará das mesmas prerrogativas
Art. 3o:> As contribuições e demais importâncias devidas
e privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive quanto
à Seguridade recolhidas fora dos prazos ficam sujeitas, além
à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens, não se
da atualização monetária e de multa de caráter irrelevável,
aos juros monetários à ra:z-ão de um por cento por mês-ca- aplicando a este os p-rOcedimentos cautelares esj)ecfficos do
Código de Processo Civil.
-lendáriq ou fr3ÇãCi, calculados sobre o valor atualizado das
§ 19 O INSS é isentO do paga111ento de custas, traslados,
contribuições.
preparos, certidões, registras, averbações e quaisquer outros
Parágrafo único. Aos acréscimos le'gais de que trata O emolumentos, nas causas em-que seja interessado na condição
de autor, réu, assistente ou opoente, inclusive nas ações de
caput deste artigo, aplicar-se-á a legislação vigente.
natureza trabalhista, acidentária e de benefícios.
Art. 49 As contribuições devidas à Previdência Social
§ 2» O INSS antecipará os honorários periciais nas ações
ficarão sujeitas à multa variável, de caráter irrelevável, nos
de acidente do trabalho.
seguintes percentuais, incidentes sobre os valores atualizados
Art. 9"' Excepcionalmente, noS meses de fevereiro a ju..
monetariamente até a data do pagamento:
lho de 1993, os débitos junto à Seguridade Social, existentes
I - dez por cento sobre os valores das contribuições em
atraso que, até a data do pagamento, não tenham sido incluí- até 1• de· dezembro de 1992, in~u!dos ou não em notificação,
poderão ·ser objeto de acordo para pagamento parcelado nas
das em notificação de débito;
II ~ vinte por cento sobre os valores pagos dentro de ·seguintes condições:
I - até noventa e seis meseS, no caso de solicitaç:to apre..quinze dias, contados da data de recebimento da corrcsponsentada no mês de fevereirO;
clente notificação de débito;
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II- até noventa meses, no caso de solicitação apresenArt. 12. O titular da fir-ma individual e os sócios das
tada no mês de março;
empresas por cotas de responsabilidade limitada respondem
III- até oitenta e quatro meses, no caso de solicitação
solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto
apresentada no_ mês de abril;
à Seguridade Social.
IV -até setenta e oito meses, no caso-de solicitação_
_- Parágrafo único_. Os acionistas controladores, adminisapresentada no mês de maio;
- tradores, gerentes e diretores respondem solidariamente e
V- até setenta e dois meses, no caso de solicitação apresubsidiariamente, com seus bens pessoais, quanto ao inadimsentada no mês de junho;
-plemento das obrigações para c6Ifi a Seguridade SOcial, por
VI- até sessenta e seis meses, no caso de solicitação
dolo ou culpa.
apresentada no mês de julho.
· · Art. 13, O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
Art. 10~ Excepcionalmente, nos meses de fevereiro a -poderá requisitar a qualquer órgão ou entidade da adminisjulho de 1993, os débitos junto à Seguridade Social, de respontração àireta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
sabilidade de empresas públicas·ou sociedades de economia
Federal e dos Municípios, bem como das demais entidades
mista controladas, direta ou indiretamente, pela União, pelos
sob seu controle, elementos de fato e de direito relativos
Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Município-s~ existentes
às alegações e- ao pedido do autor de ação proposta contra
até 19 de dezembro de 1992, incluídos ou não em noti(icação, -a Previdência Social, bem como promover diligências para
poderão ser objeto de acordo para pagamento parceladO na
localização de devedores e apuração de bens penhoráveis,
forma do disposto neste artigo, desde que atendidas as seguin- que serão atendidas prioritariamente e sob regime de urgência.
tes condições:
·
Art. 14. O Poder Executivo regulamentará o disposto
I - garantia ou aval da União, no caso das empresas
nesta lei no prazo de trinta dias a contar de sua publicação.
públicas ou sociedades de economia mista por esta controArt. 15. _Est_a ~ei ent,ra em v!~?r :oa data de sua publiladas; ou
- - cação.
II- garantia ou aval do Estado, do Distrito Federal ou
Art. 16. Revogam-se a alínea j do § 9' do art. 28 da
do Município pelo oferecimento das respectivas parcelas junto
Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991, bem como as disposições
ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal
em contrário.
- FPE, ':JUdo Fundo de Participação dos Municípios- FPM,
· MENSAGEM No 779, DE 1992
respectivamente, nos demais casos.
§ 19 os débitos de que trata este artigo poderão ser
Senhores Membros do Congresso Nacional,
-'
parcelados em:
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, submeto
a) até duzentos e quarenta meses, no caso de solicitação 'à elevada deliberação de Vossas -Excelências, acompanhado
apresentada no mês. de fevereiro;
de Exposição de Motivos do Senh9r _Mi!1istr9 de Estado da •
b) até duzentos e dez meses, no caso de solicitação aprePrevidência Social, o texto do projeto de l~i que "altera as·
sentada no mês de março;
Leis n'' 8.212 e 8.213, de 24 de julho de 1991, e dá outras
c)· até cento e oitenta meses, no caso de solicitação apreprovidências''.
sentada no mês de abril;
Brasflia. 30 de novembro de 1992. -Itamar Franco.
d) até cento e cínqüenta meses, no ·caso de solicitação
apresentada no mês de maio;
_ - - -: _
.
· ·- e) até cento e vínte meses, no caso de solicitação apresen- -EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS GM/N' 43793/MPS DE 30 DE
tada no mês de junho;
NOVEMBRO DE1992, DO SENHOR MINISTRO DE
O até noventa meses, no caso de solicitação apresentada
ESTADO DA PREVID~NCIASOCIAL.
no mês de julho.
··
E;celéiitisSimo Senhoi- Pres!dente dª República, -em ex~r§ 2~> Em hipótese alguma serão aceitOS pa-gamentOs-oU
cício,
_
-T~mos a honra de submeter à superior consideraÇão de
garantias sob a forma de prestação de serviços.
§ 39 O pedido de parcelamento das entidades referidas
Vossa Excelência, anteprojeto de lei que altera dispositivos
no inciso II deste artigo far-se-á com a interveniênêià direta
dos Planos de Custeio e de Benefícios da Previd~ncià Social,
do respectivo Estado ou Município, ou do Distrito Federal,
e- dá outras providências.
2. Tta.ta-se, Senhor Presidente-, de--dar nova redação
que responderá solidariamente pelo acordado, e, em ·caso
de inadimplência, o Valor da parcela será automaticamente _a dispositivos cuja clareza ficou comprometida pela revogaç~o
bloqueado no respectivo Fundo de Participação e _repassado
parcial através de leis subseqüentes, ou ainda, de aperfeiçoar
procedimentos que se tenham revelado de difí~il ex~cução."
ao INSS.
Art. 11. Aplicam-se aos parcelamentos concêdidos nos
-3. A primeira modificação estende as alíquotas escalonadas de contribuição ao segurado empregado e ao trabatermos dos arts. 9~ e 10 desta lei as condições estabelecidas
nos §§ 19 ao 4~ do art. 38 da Lei n9 8.212, de 24 de julho
lhador avulso que prestam serviços ãs microempresas. Atualde 199_1,
·
mente, tais segurados vêm contribuindo à alíquota fixa de
8%, o que tem beneficiado indevidamente profissionais altamente remunerados, em detrimento do princípio constitucio-§ 1' Da aplicação do disposto nos arts. 9'> e 10 da presente-lei, não poderá resultar parcela inferior a cento e vinte
nal da progressividade das contribuições.
UFIR.
4. A segunda diz respeito aos prazos de recolhimento
das contribuições previdenciárias. São fixados como limites
§ 2• O parcelamento do débito ajustado nos te'1'10S dos
arts. 99 e 10 desta lei será automaticamente cancelado em o dia quinze do mês seguinte ao da cornpetênciá para o reco_lhimento das contribuições dos segurados autónomo e equipacaso. de inadimplência de qualquer parcela, ficando o Instituto
rado, empresário e facultativo; bem assim o oitavo dia do
Nacional do Seguro Social- INSS- autorizado a proceder
mês seguinte ao da competência nos demais casos. Fica es~abea execução imediata das garantias oferecidat
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lecido ainda, que, em caso de inexistência de expediente bancário nos dias fiXados como prazo de recolhimento, este deverá
ser efetuado no dia útil imediatamente anterior. Tais medidas

visam, prioritariaiitente, à desconcentração do afluxo de contribuintes à rede bancária, e ao esclarecimento autoinátiCo

Dezembro de 1992

15. A décima terceira institui mecanismos de estímulo
ao parcelamento de débitos_ em condições que levam em conta
as dificuldades financeiras por ·que passam as empresas no
País. Assim, admite-se o parcelamento dos débitos existentes
-em l9 de dezembro de 1992 em até 96 parcelas, desde que
a solicitação seja feita em fevereiro de 1993. Este prazo adiciona~ vai s~ndo reduzido em seis meses para cada mês de demora
na solicitação, até retornar ao prazo nonrial de 60 meses a
partir de julho.
16. A décima quinta estabelece que, no caso das empresas públicas ou sociedades de economia mista controladas
pel~ União, Estados e MunicípiOs, são estendidas as facilidades de pagamento reservadas àquelas esferas de Governo,
desde que haja aval da União ou garantia em cotas doS. respectivos Fundos de Participação, em que serão automaticamente
repassadas ao INSS ent caso de inadimplência das parcelas
acordadas.
17. Finalmente, instittil~se a responsabilidade solidária
dos titulares, sócios, diretores e gerentes de empresas pelos
débitos junto à Seguridade Social. Tal providência visa aresguardar os direitos da Seguridade Social-nos casos de falências ou concordatas fraudulentas.
São estas, Senhor Presidente, as medidas que consideJ;amosor~levante sumeter à superior consideração de Vos_sa
Excelência, sob a forma de anteprojeto de lei que, em face
da urgél\cia da maté_ria, rogamos_ seja enviado ao _Congresso
Nacional.
Respeitosamente, - Antônio Britto, Ministro da Previdência social.

das dúvidas inerentes aos feriados bancários estaduais ou municipais .•
5. -A terceira -permite um único réparcelamento no caso
de inadimplência do devedor, mediante o pagamento à vista
de no mínimo dez por cento do saldo devedor. Trata-se de
consagrar em lei providência adotada em regulamento, no
resguardo da posição dos dirigentes do INSS e do próprio
Ministério da Previdência Social.
6. A quarta, consubstanciada na alteração dos arts. 39
e 49 da Lei n 9 8.212/91, objetiva conferir ao INSS prerrogativas
semelhantes às atribuídas à Fazenda Nacional, de modo a
possibilitar melhores condições de defesa dos interesses da
Previdência em juízo, bem assim de execução dos.devedores,
inclusive mediante penhora.de bens.
7. A quinta garante o recolhimento das contribuições
previdenciárias decorrentes de ações trabalhistas de que resultar pagamento de direitos. a trabalhadores individuais ou grupos de trabalhadores.
8. A sexta disciplina _a exigência da matrícula junto ao
INSS para o fornecimento de alvará para construção civil,
bem como da Certidão Negativa de Débito- CND, quando
da concessão de habite~ por parte das Prefeituras Municipais.
9. A sétima modifica o_s arts. n9' 128 e 131 da Lei n"
8.213/91, de modo a.reduzir o excesso de caus_as a cargo da
Procuradoria do INSS 1 'e,. assim, ampliar o tempo disponível
ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO
dos procuradores para envolvimento em_ ca_usás mais imporDA PREVID~NCIA SOCIAL, N• 43, DE 30-11-92.
tantes em termos de valor e formação de jurisprudência.
1. Síntese do problema ou da situação que reclama provi~
10. A oitava inscreve no ordenamento legal novos disdênclas:
positivos, visarido a melhorar a inserção institucional da PreviAlteração das Leis n• 8.212 e n• 8.213, de 24 de julho
dência Soeial, bem assim estabelecer mecanismos de increde 1991 que tratam dos de Custeio e de Benefícios da Previmento da arrecadação de contribuições, de modo~ possibilitar
dência Social, tendo em vista a necessidade urgente de adequar
a redução das dificuldades finance.iras qa Pr~.vid~ncia.. . dispositivos legais aos interesses do cidadão que contribui para
11. A nona consagra' Cm lei os pfocedimentos de atualio financiamento da Seguridade Social bem como possibilitar
zação monetária dos débitos e encargos_in~i~ente~ e~. ta~~·é?12 _ ..facilidade de execução por parte do INSS.
uma escala de gradação ae nlul_tas, ·que torna crescentes as
2. Soluções e providências co.ntidas n~ ato normativo ou na
penalidades impu.tadas·~os ·con_tribuinfe§ iJi_adimplentes junto
medida proposta:
·
à Seguridade Social.
, ·
·
Alteração nos arts. 20, 30, 38, 39, 43, 44, SOe 98 da
12. A décima-regulamenta OparcelaiD.ento dOs débitos
Lei de Custeio n? 8.212, de 24- de julho de 1991, os arts.
dos hospitais co_ntratados ç01;n Q Inamps, com ·a pagamento
128 e 131, da Lei de Benefício n' 8.213, de 24 de julho de
mediante desconto de até 20% sobre a_i_wportância das faturas
1921.
referentes aos serviços prestados_. TaLsistemática tem a viJ.nta3. Alternativas existentes às medidas ou atos propostos:
gem adicional de' -.vincula~ o a~ordo ap, l?~~ame~t?, r~~~Ia~,
Não existe oUtra proposta.
das contribuições vincendas, o que limitará o ac~m~lo de,
novos .df5bitos.
·
·. , ,
·
·
.... ,-~--- • 4·. Custos.
· In.exlstem.
13. A_ décima primeira supera um dos maiores probleS.
Razões que justificam a urgência.
mas de caixa da Previdência Social, qual seja O pagamento
do décimo tercein:>_ salário aos segurados antes do recolhiSanar conflito provocado com a atual redação, a qual
ficou comprometida pela revogação parcial através de leis
mento das contribuições correspondentes, determinando-se
subseqüentes e de aperfeiçoar procedimentos que se tenham
que, a partir de 1993, o pagamento das cqntribuições incidenr~yelado de diff,_cil execução._
.
.
tes sobre o décimo terceiro salário se~:á. efetu-ado até o _dj~
- A urgência se justifica em virtude do encerramento
20 de dezembro.
14. A décima segunda proporcioh3. 'maiOr celeridade aÓs_ · ~a atiVidade do Congresso NaCional do ano em curso.
processos em que o INSS seja parte, estenQendo-lhe as prerro- ·
. LEGISLAÇÃO CITADA
- --·gativas e privilégios assegurados à União, inclusive quanto
LEI N• 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
à inalienabilidade e im.penhorabilidade "de seuS bens e à ise'nção de custas e emolumentos nas causas em que seja inte~ Dispõe sobre ~a: ofganlzação da Seguridade Social,
ressado.
' ·
institui Plano de Custeio, e dá outras providências.
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até O 59 dia útil do mês seguinte ao da operação de venda
ou consignação da produção, ou no _dia imediatamente anterior caso não haja expediente bancário naquele dia, na forma
C§.tªQ~te_çida e1.11 ~egulamento;
' IV -o adquirente, o consignatário-ou a cooperativa fi-~JR s_ub:rogados nas obrigações do segurado especial' pelo
TÍTULO VI
cumprimento das obrigações do art. 25, exceto no caso do
Do Financiamento da Seguridade Social
inciso _X de~te _artigo, na forma estabelecida em regulamento;
INTRODUÇÃO
..
--"'" -V-,_ o empregador doméstico está obrigado a arrecadar
a contribuição do segurado empregado doméstico a seu serviço
e a recolhê~la, assim como a parcela a seu cargo, no prazo
referido na alínea b do inciso I deste artigo;
CAPÍTULO III
"-VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei n"'
Da Contribuição do Segurado
4-59.1, de 16 de dezembro de 1964, o dono da obra ou o
SEÇÃOT
.
.. _.
condómino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma
Da ConfribulÇã.O dos segUi-ados Empregadõ, Empregado
de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são soliDoméstico e Trabalhador Avu1so
dários _C:_Ç-m _o_ cqn~tz:~to~ pelo cumprimento das obrfgaç6es
para com a Segúridade Social, r~ssalvado o seu direito regresArt. 20. . A contribuição do segurado empregado, inclusivo con_tr-a o executor ou contratante da obra e admitida
sive ·o doméstico, e a do trabalhador avulso, é calculada me~
a ·retenção de importância _a este devida para garantia do
diante a aplicação da correspondente alíquota, cte forma não
cumpri~ento d~s~as obrigações; ·
cumulativa, sobre o seu salário-de-contrib,uição mensal, obserVII- excluir~se da responsabilidade solidária perante a
vado o disposto no art. 28, de acordo com a seguinte tabela:
Seguridade Social o adquirente de prédio ou unidade imobiliária que realizar a operação com e·mptesa de comercialização
Allquotas cm %
Salllrio-de-Cootribulçllo
ou ip,cqrporador de imóveis, ficando estes solidariamente responsáveis cOm o consti:utor;
8,0
atê 51.000,00
VIII- nenhuma contribuição à Se~uridadeSo.cial é devi9,0
de 51.000,01 atê 85_000,00
da se a _construção ·reSidencial unifamihar, destinada ao uso
10,0
de 85.000,01 atê 170.000,00
próprio, de tipo económico, for executada sem mão~de-obra
ass313_riada, observadas as exigênciaS do regulamento;
Parágrafo único. Os valores do salárlo~de~contribuição
IX --as empresas que integram grupo económico de
serão rêajustados, a partir da data de entrada em vigor desta
qualquer natureza respondem_ e_ntre si, solidariamente, pelas
lei, na mesma época e com os mesmos índices que os_ do
obrigações decorrentes desta lei;
reajustamento dos benefícios de prestação continuada da PreX.:..... o segurado especial é _obrigado a recolher a contrividência Social.
~l}iç_ão .de que trata o art. 25 no prazo estabelecido no inciso
lli deste artigo, caso comercialize a sua produção no exterior
ou diretamente no varejo, ao consumidor.
CAPÍTULO X
~ParágrafO único._ Fica autoriZado o Instituto Nacional
Da Arrecadação e Recolhimento das Contribuições
do Seguro Social (INSS) a firmar convénio corri às sindicatos
Art. 30. A arrecadação e o recolhimentO das contriqe_~rab,a.lhadores ~v:l!lsgs,_para que, na forma do regulamento
buições ou de outras iniporlâncias deVidaS à Seguridade -Social
desta lei, possam funcionar com_Q c9letc!r~~ i,ntennediários de
obedecem às seguintes normas, observado o disposto em-reguco·ntribuições descontadas da remuneração dos seus represenlamento:
- -- --·
tados pelas empresas requisitantes de serviços, observados
I - a empresa é obrigada a:
os prazós e procedimentos estabelecidos neste artigo para
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados
recolhimento do produto arrecadado ao órgão c~mpetente.
e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da res... ··-···
... , ........... '.·...............................
·
-- -- ·
- - Art. 38. AS coritriblliÇões devidas à Seguridade Social,
pectiva remuneração; b) recolher o produto arrecadado_ na· forma da ~l(nea
i~~wqa,sou·não ~m notifi~ção de débito, poderão; após
anterior, assim corno as contribuições a seu cargo í~cídeJ?,tes
verificadas e confessadas, ser objeto de acordo para pagasobre as remunerações paga~ ou creditadas aos segurados emmenta parcelado em até 60 (sessenta) meses, observado o
pregados, empresários, trabalhadores avulsos e autónomos
disposto em regulamento.
a seu serviço, na mesma- data prevista pela legislação traba~
§ 1"' Não poderão ser objeto de parcelamento as contrilhista para o pagamento de salários e de contribuições inciden~
buições descontadas dos empregados, inclusive dos domés~
tes sobre a folha~de-salários;
·
ticos; dos trabalhadores avulsos e as decorrentes da sub~roc) recolher as contribuições de que; tratam os incisos I
gação de que trata o inciso IV do art. 30, independemene II do art. 23~ na forma ·e prazos definidos pela legislação
tem_ente do_disposto no art. 95.
_ ___
tributária federal vigent~; _
__ _ __ ____ ____ __ __ ___ _§ _'2J Não pode ser firri:J.ado acordo. para pagamento par~
II -os segurados trabalhador autónomo e equiparados, celado se 3:s CQ_fltribç.i~Çi~s_ (!a~adas no Pª-rágrafo anterior não
empresário e facultativo estão obrigados a recolher.~u~ _co~tri-. tix,Ci"~IE ª!,9.Q~ p(!g~s~ __ .
_
_
_
buição por iniciativa pr6pri3., no prazo da alínea b do inciso
§_}_"' A empresa ou segurado que, por ato próprio ou
I deste artigo;
de ter~!rO_S: tenha obtido! e~ qualquer tempo, vantagem ilícita
III -o adquirente, o consignatário ou a coope:l-aiiVa sáo em prejuízo direto Ou indireto da Seguridade Social, através
obrigados a recolher 3: cqQ.tribuiç-ão de que trata o art. 25, de prática de crime previsto na alínea j do art. 95, não poderá
O Presidente da República, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL

••••••oo·uoo·•••••••-•••••••••••••••••••••·~--~··-,,;...,;.,,;,,,,;_,~-••••••'

•• --·-·-·-·-· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • u . • • - ' - . ·~ • •- • • • • • • • ~- ~- • u

...,. . . . . . . _..,___ ~--~.....:.... ·-
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10764 Terça-feira 22

DIÁR(O.DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

obter parcelamentos, independementemente das sanções administrativas, cívieis oü penais cabíVeis.
· -·§ 49 • As contribuições de que tratam os incisOs I e II
do art. 23 _serão objeto de parcelamento, de acordo com a
legislação específica vigente.
Art. 39. 0- débito original atualizado monetariamente
na forma do art. 34, a multa variável de que trata o art.
35, os juros de mora a que se refere o art. 36, bem como
outras multas previstas nesta lei, devem ser lançados em livro
próprio destinado à inscrição na Dívida Ativa do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) e da Fazenda Nacional.
§ J9 A certidão teXtual do livro de que trata este artigo
serve de título para o Instituto Nacional do SegUro Social
(INSS), pOr" 1ritermédio de seu procurador ou representante
legal, promover em juízo a cobrança da dívida ativa, segundo
o mesmo processo e com as mesmas prerrogativas e priVilégios
da Fazenda Nacional.
§ 2\'. Os órgãos competentes podem,- antes de ajuizar
a cobrança da dívida ativa, promover o protesto de título
dado em garantia de sua liquidação, ficando, entretanto, ressalvado que o título será sempre recebido pro solvendo.
Art. 43. Em caso de extinção de processos·trahafhistas
de qualquer natureza, inclusive a decorrente de acordo entre
as partes. de que resUltar pagamento de remuneração ao segurado, o recolhimento das contribuições devidas à Seguridade
Social será efetuã.do incontinenti.
Art. 44. A autoridade judiciária exigirá a comprovaçâo
do fiel cumprimento ao-disposto no artigo- anterior.
TíTULO VII
Das Disposições Gerais

LEI N• 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência
Social e dá outras prOvidências.
Ó :Presidente da República, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte:

TíTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 125. Nenhum benefício-ou serviÇo da Previdência
Social poderá ser criado, majorado ou estendido, sem a correspondente fonte de custeio total.
Art. 126. Das decisões administrativas relativas a matéria tratada nesta lei, caberá recurso para o Conselho de Recurso do Trabalho e da Previdência Social_- CRTPS, conforme dis-puser o regulamento.
Art. 127. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior,
o Código de Processo Civil será aplicável subsidiariamente
a esta lei.
~- Art. 238. As demandas judiciais que tiverem por objeto
as questões reguladas nesta lei, de valor não superior a
Cr$1.000.000,00 (um milhão de cru<eiros) obedecerão ao rito
sumarfssimo e serão isentas de pagamento de custas e liqüidadas imediatamente, não se lhes aplicando o disposto nos arts.
730 e 731 do Código de Processo Civil.
ATI. 131. A autoridade previdenciária poderá formalizar desistência ou abster-se_ de recorrer nos processos judiciais sempre que a ação versar matéria sobre a qual Tribunal
Federal houver expedido Súmula de Jurisprudência favorável
aos benefícios.
o o o o o

Art. 50. É obrigatória a a:ptesefl'taçi!Oode comprovante
de matrícula no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
no caso de obra de construção civil, quando do fornecimento
de "alvará", bem como ·de comprovante de inexistência de
débito para com a Seguridade Social, quando da concessão
de "habite-se", por parte das prefeituras riiuítídp3.is.

TíTULO VIII
Das Disposições Finais e Transitórias

CAPITULO II
Das Demais Disposições

..................... ..........
·-·~

~· -~·-·

................. ·····. ......... .... .
~""

~--

Art. 98. Os processos judicíais nOs ·qllàlS- é3:'PieVidência Social exeqüente, cuja últinia moviriteritaçáo houvçr ocor~
rido até 31 de dezembro de 1984, e estiverem paralisados
por ausência da localização do executado_ ou de bens para
garantir a execução, e cujo valor originário do. débito for
inferior; em rn.õeda entãu corrente. ao equivalente a·sa _(ciOqüenta) Obrigações Reajustáveis do TesoutoNaciorial, sãq
declarados extintos, cabendo ao Poder JudiciáriO, COm Prévia
intimação,-proVídenciar a baixa e arquivamento do feito.
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(A Comissão de Assuntos Econômicos.)
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -O Expediente lido vai a publicação.
Há oradores inscritos.
CbilCed<f a palãvfa-·ao-DObre Senador Lourival Baptista,
por cessão do nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL ~SE. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, finalmente, apesar dos pesares, tive uma grande alegria nestt: final
de ano, ao crepúsculo dessa Sessão Legislativa, quarido, na
última sexta-f~li"a~ da aprovação do Projeto de Re~l~ção n'?
54/92, que pro1be o uso do fumo e seus derivados no pie 1ário
do Senado Federal.
--- Decorridos 11 anos da primeira iniciatiVa, com o Projeto -.
de ~~~9lução .:q9.$3ta-r,_ su_bscriiP por. 54 Senadores, e inexplicavelmente arquivado por caducidade na sua tramitação, após
um período em que desapareceu misteriosamente, fui inCentivado a preparar uma outra proposição pelos SenadoresJutahy
Magalhães e Chagas Rodrigues que se tomaram, depois de
mim' os dois primeiros signatários entre "os 71 s-enadore_s _que
assinaram o Projeto de Resolução n\' 54192, aprovado na última
sexta-feira.
..
O PrOjeto aprovado, que se transforma em- Reso~ução,
portanto Lei nesta Casa, evidentemente que impõe um certo
desconforto às pessoas que fumam, entre elas alguns Senadores, jornalistas, alguns funcionários e, também, os eventuais
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visitantes. Mas, o não fumar neste recinto é mais do que
o sacrifício de alguns em benefício de outros que aqui trabalham ou transitam.
.
Visa esta Resolução, mais do qUe simplesmente previnir
a poluição ambiental, preservar o recinto do Plenário-da Casa,
resguardar a saúde dos que nos visitam, ou evitar os efeitos
danosos dos resíduos da fumaça ·nos sensíveis e caros equipa~
mentes eletrônicos.
- · --- Ela objetiva, essencialmente, num gesto formal e solene,
uma manifestação pública, coerente e exemplar dO Senado
Federal e dos seus membros em defesa da saúde' de todos
os brasileiros, quando dá o exemplo para o País e para as
diversas instituições públicaS eprivadas, que, no -recinto abençoado do labor, constroem o nosso futuro.
Na última sexta-feira, dia 18, quando da declaração formal da Presidência sobre a aprovação do projeto que acabava
de ser sufragado pela unanim.idade dos presentes, chamou-me
a atenção o gesto elegante, compreensivo e bem-humorado
do eminente Senador Guilherme Palmeira, meu caro amigo,
que, distraidamente, manuseava automaticamente um maço
de cigarro, preparando-se para tirar um deles, quando percebeu a movimentação dos colegas no Plenário, que acabava
de aprovar a proJ)9sta. O ilu-stre Senador, logo que ouviu
a declaração da Presidência de que p projeto iria ã p=roniUIgação, sorridente e esportivo, devolveu a carteira de cigarros
ao bolso e veio me cumprimentar, sob o pretexto de verificar
se realmente havia assinado o Projeto. E ele asSinou.
Sr. Presidente, eu gostaria de agradecer, profundamente
sensibilizado, aos setenta e um Senadores que subscreveram
este projeto e que são, na realidade, os verdadeiros merecedores do reconhecimento pelos relevantes resultados que esperamos dessa ··medida. O projeto diz: Sala das sessões, 3 de
agosto de 1992. Assinani Os Srs. :;;e-nadores: Lourival Baptista,
Jutahy Magalhães, Chagas Rc;>drigues, Jonas Pinheiro, Aureo
Mello, Maurício Corrêa, Elcio 1'\lvares, José Eduardo, Albano
Franco,- Humberto Lucena, Jdsé Paulo Bisol, Dirceu Caritei-ro, C~utinho Jorge, Francisco Rollemberg, João França, Magno Bacelar, César Dias, Irapuan Costa Júnior, José Fogaça.
Nabor Júnior, Mauro Benevides, Meira Filho, Alexandre Costa, Flaviano Mel~_, Márcio Lacerda, Epitácio Cafeteira, Carlos
De'Carli, Marco Maciel, ValmirCampelo, Dario Pereira; José
Richa, Ney Maranhão, Lucídio Portella, Onofre Quinan, Esperidião Amin, Wilson Martins, Júlio Campos, Ronaldo Aragão, Raimundo Lira, Mário C_Qvas, Teotónio Vilela Filho,
Rachid Saldanha Derzi, G"erson Camata, Louremberg Nunes
Rocha, Eduardo Suplicy, Garibaldi Alves Filho,-bivaldo Suruagy, Jarbas Passarinho, Nelson Carneiro, Beni V eraS, Pedi-O
Simon, Júnia Marise, Nelson Wedekin,_ Jo~aphat Maiiâh,o~ ~
Cid Sabóia de Carvalho, Enéas Faria, Mansueto_de_ Lavor,
Ronan Tito, Lavoisier Maia, Fernando Henrique Cardoso,
Amazonino Mendes, Hugo Napoleão, Darcy Ribeiro,· Carlos
Patrocínio, José Sarney, Ruy Bacelar, Antonio MariZ,· Gui:.
lherme Palmeira, Levy Dias, Amir Lando e João Rocha.
Por este plenário já pasSaram tantos senadores ilustres,
muitos dos quais sempre lembrados com saudade, pois marca~
ram momentos impo,rtantes da nossa convivência parlãnientaY
e da vida nacional. Eu gostaria de citar o nome dos que,
em 1981, durante aquela legislatura, precisamente há 11 anos,
assinaram o projeto anterior que sofreu suiniço misteriOsO:São os seguintes os Srs. Senadores: Sala das Sessões, 25 de
junho de 1981- Lourival Baptista, Gastão Müller, Jorge Kalume, José Samey, Dirceu C3tdoso, Luiz CavaiCanti, Passos
Pórto, Hugo Ramos, Luiz Viana Filho, Eunice Michilles,
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Orestes Quércia, Tarso Dutra, Alberto Silva, Diilarte Mariz,
Gabriel Hermes, João Calmon, Aderbal Jurema, Aloysio
Chaves, Cunha Lima, Helvídio Nunes, Almir Pinto, Nilo Coelho, Murilo Badaró, Leite Chaves, Paulo Brossard, Roberto
Saturnino, Franco Montare, Amaral Peixoto, Alexandre Costa, Affonso Carnargo, Itamar Franco, Evandro Carreira, Benedito Canelas, Jutahy Magalhães, Lomanto_ Júnior, Martins
Filho, Bernardino Viana, Maria Syrlei, Laéli3 de Alcâiitara,
Jos~ Caixeta, Mauro Benevides, José Fragelli, T.ancredo Neves. José Lins, José Guiomard, Moacir Dalla, Gilva:n Rocha,
João Lúcio, Luiz_ Fernando _Freire, Raymundo Parente, José
Richa, Teotónio Vilela, Lázaro Barboza, Humberto Lucena.
Devo um reconhecimento especial àqueles que assinaram
'os dois projetas, o de 1981 e o de 1992: Senadores José Samey,
João Calmon, Alexandre Costa, Affonso Camargo, Jutahy
Magalhães, Mauro Benevides e Humberto Lucena.
Faço um agradecimento especial ao ilustre Senador Aureo Mello, que foi o relator do Projeto na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pelO seu brilhante e conciso pare-cer aprovado por-unanimidade, e também à Mesa Diretora,
presidida pelo eminente Senador Mauro Benevides, que muito
se interessou pelo assunto, unde foi relatado pelo ilustre Senador Iram Saraiva e aprovado por unanimidade. Agradeço também aos funcionários ·da Secretaria Geral da Mesa que cuida~
ram com carinho da tramitação do Projeto.
Sr. Presidente, a aprovação desse Projeto é mérito de
_todos os Senadores aqui citados que, por solidariedade, convicção, resignação e amor às nobreS causas do País e da sociedade, participaram dessa cruzada para entronizar no recinto
do plenário do Senado Federal, como um exemplo e mais
um ateria à população, esse ptincípio de aqui não se fumar,
porque é um recinto fechadO, -e porque todos aCreditamos
nos tefríveis malefícios que o furii(dtarisniite à saúde.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, sou médico, cliniquei durante anos e há muito estou afastado da profissão, maS nunca
da medici_na, como ciênc:;ia ·e grande causa. Como médico
estou f~liz com a aprovação dess_e Projeto de Resolução, pois
acredito, firmemente, ter contribuído de forma valiosa com
a_.saV.de; pública brasileira. '
_.
Era.o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR- PRESIDENTE (Rachíd Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao ·nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR- EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador:) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, primeir3niente, eu gostada- de cumprimentar o
Senador Lourival Baptista pelo mérito da propositura que,
avalio, constitui um eXemplo para tantos outros lugares dest~
País.
O .Senado Federai, por iniciativa do Senador Lourival
Baptista, aprovou projeto de resolução proibindo que se fume
dentro do plenárío do Senado, para exatamente não prejudicar
a saúde de terceiros e, iflclusive,diminuir o prejuízo à sa.-ude
dos fumantes, que aqulestariam impedidos, durante algumas
horas do dia, de fumar. Considero essa iniciatiVa muito importante;- ·porque é feita por- um inédico qUe Já há tantos anos
tem se dedicado au estudo dos males do fumo.
V.Ex~ preserva. com essa iniciativa, a sã.úde dos 81 Senadores, mas seria ih1pott3nté que '6sS:e exemplo pudesse se
estender para outros recintos. Mais e mais a legislação de
diversos· países, em especiãl dos países desenvolvidos, tem
restringido o uso do fumo em recintos fechados, e acredito
que o exemplo aqui coJocado para o Senado servirá para
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que, em outros lugares, se pense em medidas restritivas da
mesma forma.
Considero isso como que um aparte ao pronunciamento
de V .EX', Senador Lourival Baptista.
O Sr. Lourival Baptista- Permite-me V.EX~ um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço V.Ex• com prazer,
Senador Lourival Baptista.
O Sr. LourivarBaptista- Senador Eduardo Suplicy,
V.Ex~ está iniciando o seu discurso:.._ e o eminente Senador
Rachid Saldanha Derzi, que preside esta reuniãO, Joi mais
rápido do que imediatamente, quando V. Ex~ me pediu o
aparte e eu não pude lhe conceder -e sou muito grato- pelo
seu aparte, que muito enriqueceu o pronunciamento que fizemos na tarde de hoje. É com muita alegria que falei hoje
nesta Casa. Apesar das tristezas que tenho tido, sexta-feira
foi um dia de grande alegria para mim, quarido vimos aqui
aprovado projeto, assinado por 71 Senadores, proibindo que
se fume no recinto do plenário. Esses fumantes não compreendem o mal que fazem à população, a si mesmos e às suas
famílias. Eles deviam ter Jllízo, deviam se conscientizar' do
mal que o fumo traz à saúde. Infelizmente, imaginar que
fumar dá status faz com que persistam no vício. As mulheres,
que são as grandes fumantes,não sabem o mal que causam
a si próprias: rugas intermináveis. Os homens, esses que vivem
com o cigarro no queixo, pérdem a visão mais- rápido do
que imediatamente. Não desejo mal a ninguém; pelo contrário, desejo o bem. Conseguimos, com o apoiO -desta Casa~
aprovar esse Projeto de Resolução. Há dez anos, tentamos
a mesma coisa, mas infelizmente o- projeto sumiu e não foí
aprovado. Fínalizando, peço às mulheres, aos homens e aos
jovens que deixem de fuptar porqu~ _o fumar Ç um prazer
momentâneo e as conseqüéncias para a saúde são sérias, podendo, como eu disse, acarretar a perda da visão.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço' as palavras
de V.Ex•, que certamente contribuem para que a população
brasileira esteja maiS coriscieiitf: dos males dO fumO~-----Sr. Presidente, Srs. Senadores,. volto à análise da situação
económica brasileira e, em especial, ao acordo da dívida externa com os credores intemadonais que estamos por exam"inar
na sessão de hoje.
Não posso, porém, deixar de me referir, preliminarmen:.
te, à notícia que hoje está estampada nas primeiras páginas
de todos os jornais, surpreendendo os brasileiros: o Sr. Paulo
César Farias simplesmente resolveu sair do Brasil, em jato
particular rumo a Barcelona, na Espanha, com toda a sua
família, exatamente dois dias antes do julgamento do Senhor
Presidente Fernando Collor de Mello pelo Senado Federal.
Já havíamos - os Deputados Federais Hélio Bicudo,
José Dirceu e e·u próprio - , há alguns meses, encaminhado
à Comissão Parlamentar de Inquérito solicitação no sentido
de ser encaminhado à J qstiça requerimento para impedir a
eventual saída do Sr. Paulo César Farias do Brasil. Não fOi,
à época, devidamente considerado tal requerimento. Temos
informação de que a Polícia Federal já havia solicitado ao
Supremo Tribunal Federal que evitasse a saída do Sr. Paulo
César Farias, na medida em que todos os indícioS ãpoiltain
que S. St está incurso em diversos artigos do Código Penal.
Toda a nação brasileira sabe que o Sr. Paulo César Farias
precisa enfrentar a Justiça, responder por atas que, segUndo
o Código Penal, correspondem a crimes. Pode-se pressupor
-já está inclusive anunciado -que constitui parte da estra-
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tégia de defesa do Presidente Fernando Collor de Mello que
ele irá, ainda mais enfaticamente amanhã, mostrar-se isento
em relaç_ão aos ~t9s cometidos pelo Sr.__ Paulo César Fariàs.
A intenção da defesa do Presidente afastado é de acusar,
portanto, o Sr. Paulo César Farias como o 11nico responsável
pelos crimes de tráfico de influéncia; pelo uso indevido de
verbas públicas; pelo fato de estar usando da alegação de
ter sido tesoureiro.da campanha do então candidato a Presidente, Fernando Collor de Mello; de ter sido pessoa ligada
ao Presidente e de ter obtido recursos, em volume extraordinário, de empresários deste País, carreados em boa parte
para pagar as despesas da Casa da Dinda, de pessoas próximas,
serviços e gastos da família do Presidente.
Sabe-se que Constitui estratégia da defesa do Presidente
Fernando Collor de Mello dizer que ele nada teria a ver com
os atas de Paulo César Cavalcante Farias e que, portanto,
amanhã, dosadamente, ele viria aqui acusar o seu tesoureiro
de campanha como sendo o responsável por tudo. Dois dias
antes disso, simplesmente sai de jatinho para a Espanha o
Sr. Paulo César Cavalcante Farias.
·
Será que podemos considerar isso como uin fato normal?
Coin todo respeito ao Supremo Tribunal F'ederal, com todo
respeito às autoridades responsáveis pela Justiça no País, quero dizer aqui da minha estranheza por essa decisão. Da nossa
parte, já havíamos solicitado que se buscasse o impedimento
à saída do Sr. Paulo César Farias do Brasil. Se a PolíciaFederal, inclusive, tomou essa atitude perante o Supremo
Tribunal Federal - e com muitas razões, porque sabedora
de tantos ã.tos que constituem crimes - por gue razão não
se tomou a providência de solicitar ao Sr. Paulo César Farias a sua permanência no Bra~il para enfrentar a Justiça? A Sua
saída do Brasil é ainda mais séria quado tomamos conhecimento de sua justificativa. Disse o séu irmão, Augusto Farias,
que o Sr. Paulo César Cavalcante Farias está com uma doenÇa
que dificulta o seu sono; está roncando muito à noite, senão
de dia, ou quando dorme, quando tenta dormir. Estaria com
ronquidão ou com a doença do ronco.
Perdão, Senador Epitácio cafefeira, ·como se chama a
doença do ronco? Não sei exatamente o nome de tal enferIl!i~d.e ..
__É_de se estranhar que, no Br~~. onde há médicos especialistas de todas as áreas, não haja um da confiança do Sr.
Paulo César Cavalcante Farias para tratar da questão de sua
insónia, causada por ronquidão ou--por muito ronco. Claro
que há algo psicossomático. Não é preciso ser médico para
diagnosticar-Se, constatar-se que o Sr. Paulo César CaValcante-·
Farias, se for um ser humano normal, deve estar, no mínimo,
com alguns efeitos psicossomátiCos da situação em qUe vive,
às vésperas de ser acusado pelo seu ex-companheiro de campanha, pelo Presidente Fernando Collor de Mello. S. S• poderá
ser acusado de ser o culpado de tudo, porque o Presidente
afastado disse em entrevista à Revista Veja, publicada neste
final de semana~ que não tem nada a ver com Paulo César
Cavalcante Farias, que não é seu amigo. Vejamos se, amanhã,
o Presidente Fernando Collor de Mello vai reiterar tais afirmações perante os Senadores.
Gostaria de ressaltar a importânCia da sessão de amanhã
no-se-n3.dOFederai; possivellnente, amais imJ)OrtanteB.a histó-ria desta Casa, até a presente data, na medida em que, pela
primeira vez, eStaremos- Presiden-te~ Senador RaChíd Saldã.nfia-Derzi- jUlgando, constitucionalmente, o PreSidente da
República por atas que cometeu, definidos na Constituição
e na lei como crimes de responsabilidade coritra a probidade
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administrativa, bem como por ter desonrado a dignidade do
cargo de Presidente da República. Daí por que será importante
assegurar ao Presidente afastado, Fernando Collor de Mello,
o total direito de defesa. Expressou S. E~ a- vOntade de vir
ao Senado Federal. Como Senador, quero dizer que tenho
vontade de ouvi-lo amanhã, dia 22 de dezembro, vontade
de respeitar o direito sagrado de defesa de um cidadão especial, porque S. Ex~ foi guindado ao poder por eleições realizadas, pela primeira vez, neste País, apóS-trés décadas, sem
termos tido eleições livres e diretas para a Presidência da
República. Ao obter 35 milhões de votos, em 1989, Fernando
Collor de Mello tornou-se um çidadão especial, portanto, terá
sessão especial de julgamento amanhã.
__ _ .
Quero ter a oportunidade de fazer algumas perguntas
ao Senhor Presidente Fernando Collor sobre a "Operação
Uruguai".
A defesa do Presidente da República não encaminhou
ao Senado Federal, até hoje, o original da chamada "Operação
Uruguai." Mas, há poucos dias, enviou a esta Ca~- aquilo
que diz ser o documento primeiro. Entretanto, nen~um_a p~_()va
existe de que ele tenha sido originalmente firmado em 1989,
data em que, segundo os advogados de defesa, tal documento
foi elaborado.
Se, porventura, tivermos a oportunidade-de fazer indagações ao Senhor Presidente Fernando Collor de Mello, saberemos, detalhadamente, como foi a participação de S. Ex• na
elaboração daquele documento. Porém, talvez isso não adiante muito, porque, conforme análise publicada ontem pelo Jornal do Brasil, o documento original da chamada "Operação
Uruguai" é um texto eivado de contradições, que se destrói·
a si 'próprio. Não resiste a uma análise bem feita.
Em todo caso vamos;- anranhã, dar toda oportunidade
de defesa ao Presidente afastado e a seus advogados.
Sr. Presidente, Srs. Semldores, quero ressaltar, mais urna
vez, a importância de o Senado Federal não votar antes que
haja a decisão sobre o impeacbment do Presidente Fernando
Collor de Melo. Antes da decisão sobre o ajuste fiscal, propugnado pelo Presidente Itamar Franco, seria interessante que
não votássenios o acordo com os credores internacionais do
Brasil, o acordo com os credores comerciais,
·· Esse p~otOcolo- de a.co.rdo. e~,;Qi~e ~ádâ-menos do que
56 bilhões de dólares, bem como a troca da dívída externa
brasileira por títulos, com validade de trinta anos. Ttata-se
de um acordo de alta complexidade, envolvendo decisões importantíssimas para a vida económica do Brasil.
O Presidente em exercício, Itamar Franco, e o- Ministro
da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação
da Presidência da República, Paulo Roberto Haddad, em reunião ministerial, realizada neste final de_ semana, anunciaram
propósitos saudáveis de uma nov~ política eco~ômi~; propósitos esses de retomada do cresCimento da produçao de bens
de primeira necessidade, produção a preços m~nores de b~ns
que constituem parte da cesta básica, crmsum1da pe~a maiOr
parte do povo brasileiro. Notificaram, também, m~dtdas que
virão a garantir a criação de novos empregos, enftm, a retomada do crescimento económico. Para isso, anunciaram_ medidas consistentes com a baixa da taxa de juros no mercado
que, justamente, irão- ptápiciar uma retomada de investi~en
tos na produção, ao invés da aplicação de recurso~ financeuos
para receberem altos retornos no mercado financetro. "rr11ta-se
de pr_opósitos saudáveis. Ser~o ele_$ compatíveis com os compromissos que advirão da aprovação desse protocolo de ac~rdo
c_gm os credores internacionais? Tenho dúvidas quanto ~ tsso.
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Sabemos que, ao invés de termos alcançado um superávit
primário da ordem de 3% do Produto Interno Bruto, neste
ano, conforme havia previsto o· Ministro Marcílio Marques
Moreira, o _resultado primário das contas governamentais será
algo em torno de 1%, até mesmo, menor em relação ao Produto Interno Bruto. As formas de enfrentar os compromissos
da dívida_ externa acabaram sendo, ao longo deste ano, de
um lado o endividamento interno, pelo menos, quatro vezes
maior dos que os 1,5% previstos pelo Governo rio piirrteiro
trimestre deste .l!IlO,-f)ara 1992, bem como uma senhoriagem,
a expansão da base monetária ou a emissão da moeda. em
properção bem maior do que a anunciada: em vez de 1,5%
do PIB, algo em tomo de 2,5% dQ PIB.
Ora, um endividamento interno maior do que o previsto
signific-a a emissão de títulos a taxas de juros_ significatiVamente
altas para serem ·aceitos no mercado, o que aumenta as dificul-.
dades para a retomada do crescimento.
O Jornal O Globo, de hoje, informa que a dívida do
Gove_mo com investidores cresceu nada menos do que 227%
de janeiro a outubro deste ano.
"A dívida do Goverilo Federal com fuvestidores
do mercado financeiro cresceu 227,42% entre jáneiiõ ·
e· outubro deste ano, atfngindo US$37 ,85 bilhões, ou
seja, Cr$427 trilhões. Corisiderando os títulos emitidos
pelo Tesouro Nacional que estão na carteira do Banco
Central, o total da dívida soma US$123,?'5 bilhões,
ou Cr$1 ,4 quatrilhão, o que representa 70% ·de todo
o orçamento da União para 1993.
No texto do plano de curto prazo- do Governo
Itamar Franco, essa dívida é dada como· inadministrável, a exemplo da dívida externa e do rombo do
Sistema Financeiro da Habitação.
A política de juros reais altoS fez com que o Go-verno· desembolsasse, entre janeiro e outubro deste
ano, US$863 milhões em encargos dessa dívida, incluindo juros, cotreção, deságio e- coriiiSsões. para a- nego~
ciação dos papéis. Essa cifra representa quatfo Vezes
todo o lucro da Companhia Vale do Rio Doce no período de janeiro a novembro deste ano."
Há, ainda, uma agravante sobre esse resultado.
Diz O Globo:
·"Parte dos títulos circula no mercado e serve de
lastro para aplicações das empresas e pessoas físicas
em fundos de renda fixa e fundão, por exemplo. Do
total da dívida, US$85,9 bilhões são de dívida da União
em mãos do Banco Central. São títulos emitidos pelo
Tesouro Nacional que o BC Iiâo- cOnse~uiu oú -n-ãO
quis vender às instituições financeiras e, portaD.tõ, guafdou em carteira-.
SÓ este ano, essa dívida no Banco Central aumentou 13,77%, também em dólar, e significa que o BC
entregou ao· Tesouro US$10,4 bilhões pela "compra"
desses papéis. A medipa que os papéis vão ven-cendo,
o Tesouro vai pagando juros e correção ao Banco Central. Essa é uma forma de firi3nciam6nto do TesóUfo
pelo Banco Central, que vem acontecendo de forma
acentuada desde o início do Governo Collor, apesar
de inco-nstitucional. O Banco Central não pode financiar os rombos de caixa do Tesouro."
.Fico imaginando que amanhã o Presidente afastado, Fer- .
nando Collor de Mello, poderá aqui dizer que tivemos um
valor recorde do saldo da balança comercial e um nível recorde
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de reserva de divisas estrangeiras e não enfãtizárá, já antecipO, ·
que esse aumento-tão significativo de ieservas é o outrõ lado
da medalha desse endividamento interno tão a1to, o que significa a entrada de recursos para fins de aplicação no mercado
financeiro a taxas de juros·muito mais altaS dó-que as vigentes'
no exterior. É~um custo muito alto.
Não acredito, Sr~ Presidente, que o Senado Federal, res-ponsavelmente, aprovará o acordo da dívida externa brasi-,
!eira, sem antes ter uma definição do ajuste fiscal e sem saber
qual será, efetivamente, o superâvít primário pfevisio para·
o ano que vem. Diz o Governo que vamoster4%;-em relação
ao PIB, de superávit primário. Isso.,signiffcaría um aUmento
de 1%- se é que ocOrfeU este ano --parã. 4%. ·E--parase aumentar o superávit primário de 1% do PIB para 4%
do PIB, faz-se necessárip, -de um lado, aumento· de impostos-e, de outro, diminuição de gastos, o que significa, na prática~
uma política recessiva, nunca uma J)olítica de estímulo à atividade económica.
Portanto, para se levar adiante os compromissos· com
esse acordo da dívida externa ter-se-ia que adotar uma política
económica que nãó é propriamente aquela anunciada após
a reuniãõ ministerial presidida pelo Presidente Itamar Franco,
neste final de semana.
Nesse sentido eu quero dizer que será imPrudência votarmos o acordo da dívida externa sem melhores informações.
Há um outro aspecto i.mportante·. O protocolo de acordo
da dívida externa brasileira com os credores internacionais,
em exame hoje pelo Senado, modifica a Resolução n' 82/90
no seu art. 5?, que diz que não podemos admitir que ós ciedores
externos de médio e longo prazos utilizem os títulos da dívida
do set_or_ público na aquisição de participações acionárias rio
âmbito do Programa Nacional de Dese_~ta:tização; a nâo ser
que sofram deságio-prévio através de mecanismos de mercado.
Ora, coiilo esse acordo permitirá que se larice mão de
_títulos da dívida externa brasileira, que seriam utilizados pelo
valor de face para a compra de aç~es no Programa Nacional
de Desestatização, se, na verdade, aprovarmos o acordo tal
como foi apreciado pela Comissão de Assuntos Económicos,
estaremos alterando a Resolução n9 82, de 1990.
Gostaria de saber em que medida Q Senado Federal,
conscientemente, está permi~indo que haja mudança na Reso~
Iução n 9 82, de 1992. E o obj6tivo das emenc:Jas que apresentei
para apreciação dos Sr. Senadores é justamente impedir desobediência às condições para renegoc:iaçâo da dívida externa
brasileira, seja no Que diz respeito a esse aspecto, seja, também, no que diz respeito ao aspecto principal de se cumprir
com a capacidade interna de pagamentos do País. ·
Agradeço~ atenção do Presidente R;lchid Saldanha Der~
zi, para que eu possa prosseguir com meu prot:mnciamento.
Ainda mais porque gostaria de aqui destacar a importância '
de um estudo feito pelo Prof. Paulo Nogueira Batista. Estudo
esse cuja leitura iniciei na sexta-feira passada e que hoje gostaria de concluir.
Certa vez, o eCOnomista Joh~ Maynard Keynes, satiricamente, lembrou aos economistas e homens públicos que a
sabedoria mundial ensina que é melhor falhar convencionalmente do que ser bem sucedido não convencionalmente.
Penso ser importante relembrar esse ponto, porque alguns economistas e homens públicos estio alertando as autoridades económicas para o fato de que não se pode fugir daquilo
que é estritamente convencional; que é melhor até falhar convencionalmente .. Aliás, o Governo Collo.i' falhou convencia- '
nalmente por quase três anos. O Brasil está falhando nos.
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mais diversos caminhos, ora conven-cionais, ora heterodoxos,
e seria importante que tivéssemos a coragem de propor caminhos criativos, à luz, inclusive, dos ensinamentos dos maiores
economistas da humanidade, como John Maynard Keynes.
Com essas observações, aqui retomo as lições do economiSta Páulo Nogueira Batista, no estudo "A Crise Monetária,
a Reforma Fiscal e a Dolarização da Economia."
"Nas seç6es anteriores- diz Paulo Nogueira Batista, continuando o seu estudo-, procurei argumentar
que o combate a uma inflação, como a brasileira, não
pode ser realizado com os métodos empregados- coritra
inflações moderadas nem obedecer à seqüência conVencional- reforma fiscal 1 reversão das expectativas, estabilizaç-ão =-, recomen9ada para situações de desequilíbrios menos intensOs.
Ar:&UID~e!ltei ~ambém que o_ procesSo de recons- ·
trução financefra deve partir de uma recuperação da
confiança nã. moeda, o que significa: começá-lo pela
implementação de um sistema-mOnetário de transição,
capaz de abrir caminho para medidas mais permanentes
no campo fiscal e em outras-áreas.
A idéia de que a estabilização deve seguir essa
seqüência,- e nãO a conveÍlcionai,-não é estranha- ao
debate monetário brasil~iro da década passada, podendo, inclusive, ser utilizada para conferir uma rationalia
a alguns aspectos das reformas monetárias de 1986 e
1990. Como vimos, também não é estrariho ao debate
ec_oiiônllCo na Europa dos anos 20, quando era comu:in
a percepção de que o equacionamento das crises monetárias requeria, inicialmente, uma estabilização de fato
o ou provisória, durante a qual seriam tomadas as medidas necessárias para resolver os problemas de financiamento do Estado, preparando, desse modo, o terreno
para a estabilização de jure ou definitiva.
A necessidade de abandonar oU inverter a seqüência convencional não é, entretanto, o únicó aspecto
que mere-ce destaque. O mais paradoxal é que a recuperação da confiança pode exigir, em determinada circunstância, a regressão- temporária ao sistema mone~
tário de tipo mais primitivo-, isto é, o abandono, por
algum tempo, da moeda fiduciária inconversível em
f.ivor da ligação a algum tipo de lastro ou a um padrão
monetário considerado estável.
Ess-e é o aspecto eSsencial e nem sempre reconhecido da experiência recente da Argentina, que, desde
de abril de 1991. procura restaurar a moeda nacional
com base em uma rígida vinculação ao dólar. Ao contrário do que às vezes se supõe, o programa argentino
não é tão-somente mais uma estabilizaçâo com âncora
cambial, pois envolve a fixação, em lei do Congresso~
de um teto para a taxa de câmbio, conversibilidade
plena e a subordinação legal da liquidez primária em ,
-moeda argentina às reservas internacionais do Banco
Central. Significa também o estabeiecimento de um
sistema bimonetário, que permite a livre circulação-da·
moeda estrangeira na eConomia e a realização de contratos denominados e liquidáveis em dólar.
A lei argentiiia de conversibilidade constitui, no
essencial, o retorno ao sistema mon"etário muito semew
lhante ao antigo padrão-ouro. E foi a aguda CriS_e de
confiança na moeda nacional que cánduziu o Governo ·
à decisão de ancorá-Ia em um lastro formado por liquiw
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enfática da história- afirmava ele -era que o papeldez internacional com conseqüências problemáticas e
moeda- inconversível resultava em manipulação moneainda não devidamente exploradas para o funcionatária, inStabilidade, especulação e todos os malefíciOs
mento da economia argentina. Para que a ligação com
o dólar possa representar um ponto de apoio- fundaque decorrem dessas condições. Esse ponto de vista,
então_ ortodoxo, só seria seria-mente abalado pelos
mental da política de estabilização, paga-se o preço
transtornos monetários provocados pela Primejra de subordinar a moeda nacional aos movimentos da
Guerra Mundial e pelo fracasso da tentativa de ressusmoeda-lastro.
citar o padrão-ouro_no período de entre guerras.
Nas organizações monetárias modernas, o lastro
Enquanto prevaleciam os sistemas monetários com
da economia nacional é dado pela confiança generalastro metálico, inflaçõeS externas eram raras. Não é
lizada nas entidades públicas que detêm o mc;mõpólio
- por outra razão que a hiperinflação, tal como definida
da emissão de moeda primária, ou seja,_ a base do
por Phillip Cagan, é um fenómeno restrito ao século
sistema está na percepção dos agenteS econômiCÕs de
---xx. Foi preciso a invenção e a disseminação-do papelque o estado geral da economia e as instituições mOnemoeda e da moeda escriturai para tomar tecnicamente
tárias e fiscais são Sólidos e suficientes, pelo menos
possível expansão ilimitada da oferta nominal de meios
em tempos de paz, para garantir a constância do pOder
de pagamento, a custos negligenciáveis, ~v1abilizando
de compra das moedas nacionais, sem que essa estabili--ou sancionando as inflações extraofdinárias dos tempos
dade das expectativas dependa da existéncia de uma
modernos''
conexão com uma mercadoria ou um padrão metálico
Ora, é justamente _o abusoJ por parte dO governo, da
qualquer. As moedas são hoje moedas fiduciárias, inlihefdade ãssociada l ausência das limitações típicas das insticonversíveis, em estado puro, baseadas exclusivamente
tuições monetárias aritig:is, que p-Ode, no liniite,-forçar a volta
na autorização e sanção do GovernO.
de um sistema no qual o governo aceita ou se impõe uma
Nessas cirC:uristâncias, a defesa do padrã-O" ffioneespécie de camisa-de-força, único récU:rsO capaz de reavivar
tário repousa fundamentalmente na expectativa ~e que
existe e existirá controle sobre as finanças públicas e- - a confiailÇa na moeda nacional. Em. termos de história monetária,_iS~9 representã. -uma tegressãá a--um--estágio evolutivo
a criação de dinheiro. Assegurada essa cpndição, a
anterior, im-poSta pela degeneração da moeda fiduciária.
estabilidade da moeda prescinde de qualquer segurança
Não haveria aqui um paralelo com o que acontece muitas
especial e um lastro torna-se dispensável ou redundante.
vezes com a evolução das espécies? A_biologia está jl!nç3da
de exemplos de reversões a estágiOs evolutivOs anteriores
Como predomina ein quase tOdas aS econoinias
ou Jotmas ancestrais, conhecidas como atavismo. Segundo
do planeta e em quase todos os principais países, esse
Darwirl, essas regresSões revelam que os sistemas genéticos
traço essencial do sistema monetário moderno é consiestão repletos de características invisíveis, afastadas 9o tempo
derado_ inteiramente natural e não se percebe que o
presente põr muitas gerações, mas que jazem prontas para
modelo atual constitui um caso -muito especial e de
se manifestar toda vez que o organismo for perturbado por
origem relativamente recente. Na verdade, o sistema
cert3s condições. É como se os modelos de. desenvolvimento
moderno só se transformou em regra geral nos -inos
passados persistissem de modo latente, condicionarido a evolu30 e os últimos vestígios do padrão-ouro sobreviveram
çãO- fUtura e constituindo- uma reserva potencial para a muaté 1971, quando o governo americano rompeu, por
dança morfológica rápida.
decisão unilateral, a ligação formal entre o dólar e
-o ouro.
S.
Dolarização
como
volta
ao Padrão-Ouro
Como destacou Miiton Friedman, em seu livro
sobre questões mOnetárias, nos séculos anteriores e
Em trabalho anterior, destaquei a extraordinária semeem grande parte do atual, todas as principais moedas
lhança _entre o programa de est~l?_i~ização argeJ?,tino, iniciado I
estavam ligadas, direta ou indiretamente, a uma ou
por Do-IDiflgo--cavallo em 3bril de 1991, e as medidas que
mais de uma mercadoria, geralmente ao ouro, ou a
Keyn~ re~q111:en~o~ para pór fim à hiperinflação alemã ~o
algum outro metal precioso. Pela lógica do sistema
início--dos anos 20~ ÇQ_nsultados pelo governo alemão, em
da moeda-mercadoria ou moeda metálica, a vinculação- fins de 1922, Keynes e outros especialistas estrange!ros, e~tre,
da moeda de curso legal a uma mercadoria desempe_os quais o sueco_Gustav Cassei, sugeriram uma volta imediata
nhava a função de restringir a expansão nominal dos
da Alemanha ao padrão-ouro, com a decretação de. câmbio
meios de pagamento.
·
fixo e· converSibilidade plena. ·
Para usar uma metáfora hoje eri:t moda, era esta
Na verdade, a -semelhança não é tão surpreendente quaovinculação que constifuía a "âncora-, -do nível geral
to't~lvez possa _parecer à primeira vista, pois o Plano Cavallo.:
de preços. O_ seu abandono ocasional só ocorria- em
não é mais- do que a volta ao que era considerado ortodoxia
tempos de crise, em geral durante guerras prolongadas, ' monetár1ã. nos anos 20, quandO" o pensame-ntõ~econômiCo ·mne costumava ser seguido de períodos de inflação, como
da lutava para se libertar do apego às reg_ras do padrão-ouro
.ocorreu, por exemplo, com os assignats e mandatos
ou câiribio-ouro. E o Keynes de 1922 era o Keynes mais-"ortoterritoriais da Revolução Francesa e com o papel-moedoxo" do Ttact on Monetary Reform, aínda engajado no que
da emitido nos Estados Unidos durante a Guerra de
ele mais tarde (no prefácio à Teoria Gei"al) chamaria de
Independéncia e a Guerra de Secessão.
su~ "J()_I_!ga luta para escapar Qas formas habituais de_ pensamen.to·e-eXpressão".
· ··· ·
A sucessão de experiências desfavoráveís conferia
má reputação à moeda fiduciária e levava um grande
A forç~ da solução argentina, que signific3, como vimos,
economista como Y rving Fischer a escrever, ainda em
um retomo às normas do antigo padrão-ouro, reside antes
1911 ~ que o papel-moeda inconversível era quase sem-·
de mais nãda nó _r~conhecimento de que, em condições hipepre uma m!'ldição_ para o pais que o emprega. A lição
rinffacionáti~, a estabilização deve partir de uma reorga~i-
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zação do sistema monetário. Ao viabilizar uma redpção

ime~

diata e acentuada das taxas de inflação e das taxas de juros
e a recompoSição dos fluxos de crédito, esse tipo de pro~ma
permite um aumento dos níveis de utilizaç~o da ~paCidade
produtiva e cria rim ambiente macroeconômico mats favorável
ao ajuste das contas públicas.
.
- . ..
E curioso notar que a adoção da lei de conversibilidade
na Argentina foi antecedida, durante a _gestão Heman_ González em 1990 de uma tentativa, pareCida com a política do
Ministro Mar~ílio, de estabilizar com base em taxa de juros
altas e medidas de ajuste fiscal. O fracasso dessa tentativa
e a mudança de comando no_ M_inistério -da Economia 1 !lo
início de 1991 levaram à decisão de trocar a âncora bástca
do processo d~ estabilização~ substituindo-se a taxa. de juro
. . _
.
pela taxa de câmbio.
O colapso das expectativas de mflaçao e de~valortz~ção
cambial resultaram em imediata redução dos prêmtos de nscos
embutidos nas taxas de juros para operações em moeda argentina, o que contribuiu para reativar a economia. Além disso,
a remoção das restrições legais a contratos de operações financeiras em moeda estrangeira permitiu acelerar a recomposição
do circuito de crédito. Combinadas com uma ·politica fiscal
restritiva e a venda de ativos públicos, a reativação âa produção e a queda da inflação conduziram a uma acentuada melhora dos resultados financeiros do setor público.
Muitas das características e dificuldades do Plano Cavallo
são típicas -de processo de estabiliza~o com âncora cam.bial.
Contudo como vimos na seção antenor, esse plano continha,
desde o 'seu início, bem mais do que o simples recurso à
estabilização da taxa de câmbio, pois previa também a plena
conversibilidade e o compromisso de subordinar a base monetária em moeda nacional às reservas internacionais do Banco
Central. Recorde-se, ademais, que essas medidas não se
apóiam apenas em decisão do Banco Central ou do Minist~J_io
da Economia, pois constituem determinações estabeleodas
-em lei, aprovada pelo Congresso.
O programa argentino pode ~e! visto, po~~nto,. como
uma variante extraordinariamente ng~da de estabthzação com
âncora cambial. E é essa rigidez inc'ómum que tanto o aproxima das regras de funcionamento do antigo padrão-ouro ou
câmbio-ouro com o dólar ocupando o lugar da "relíquia bárbara•'.
Dado o_ grau _de deteriorização- atíngido p~Ia ec~nomi~
argentina, é possível que não ho~vesse _alte~ativa à dolanzação". No entanto, mesmo que ISSO seja acetto como verd_a_deiro, é preciso ter em -cónta que o caminho seguido pela
Argentina apresenta inúmeros problemas, devendo, na melhor das hipóteses, ser encarado como um pis aller, u":l último
recurso para restabelecer a moeda nacional em condtções de
virtual colapso do sistema monetário e fiilâiice1r~."
Sr. Presidente, gostaria de requerer a transcnção, na íntegra, como parte do meu pronunciamento, deste estudo do
Professor Paulo Nogueira Batista Jr. Este estudo é uma refleXão de grande relevância àqueles que hoje pensam em soluções
alternativas para a estabilizaÇão dos preços no Brasil, a fim
de que possamos adotar uma política económica que, ao mesmo tempo, garanta a retomada do crescimento, a estabi!idade
monetária a melhoria da distribuição da renda e a e_rradxcação
da pobrez~. Para isso. faz:.se necessáriO, no meu- eôte~der,
que não votemos hoje, mas aguardemos para ~pós o J~lga
mento do Presidente Collor e, após a aprovaçao do aJuSte
fiscal e o acordo com os credores internacionais do Brasil.
Eia- o que tinha a dizer, Sr. Pre.sidente. Muito obrigadQ..
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
EDUARDO SUPLICY EM SEU DISCURSO ..
São Paulo, novembro de 1992
CRISE MONETÁRIA, REFORMA FISCAL
E DOLARI~ÇÃO DA ECONOMIA
- Versão Preliminar Paulo Nogueira Batista Sr.
1. Introdução
. .
A economia brasileira vem sofrendo~ desde o míCIO da
década de 80 um processo inflacionário que, pela sua intensidade e duraÇão, não tem precedentes na história do País e
encontra poucos- -patalelos na história mundial. Crises monetárias -de magnitude igual ou superior só aparecera~ como
resultado da 1~ e 2• Guerras Mundiais ou, màis recentemente,
em alguns países atingidos pela crise da dí~ida exte~~ latino-americana dos anos 80 ou pela traumática tranSiçao para a
economia de mercado no Leste Europeu.
A premência da questão inflã.i::íoOáiía no Brasil contrasta
de forma notável com a pobreza das discussões sobre_.estabiliz.ação. Em 1991192, o debate brasileiro e, _o que_é mrus_-grave,
a política de combate â inflação se caracterizar~- quase sempre pela repetição rotineira de fórm~las estereotipadas e pela
incapacidade de perceber a verdaderra nat~reza ~o pro?~ema.
Não se reconhece na devida medida que o tipo de mstabtlidade
monetária experimentada pela economia bra~leira nos últimos anos constitui uma doença grave e relativamente rara,
que não é passível de tratamento com os métodos mais corriqueiros de combate à inflação.
__
. ~
Esse vazio de idéias e iniciativas talvez possa ser atribu1do,
em parte, à circunstâricia de que uma crise monetária aguda
diverge qualitativamente das inflações mais moderadas o.bservadas nos países desenvolvidos e mesmo dos processos mflacionáiios crónicos vivenciados pelo Brasil e outros países_ latino-3ínericaiios antes da década de 80. Como OS modelos explicativos e as terapias antiinflacionárias domina~tes foram. con_stituídos de uma forma geral, com referência à expenênc1a
das eco~omias desenvolvidas nas últimas décadas, o -analista
se vê muitas vezes desprovido do instrumental necessário para
entender processos inflaci<JnárfuS_ co~o ó b_r~sileíro e discu~ir
alternativas que permitam debelar a mstab1hdade monetána.
Uma das formas de superar essa dificuldade é o recurso
à análise da experiência histórica e ao exame d~ ca~os específicos de economias assoladas por processos hipenn~acroná
rios. Esta é a perspectiva adotada neste ensaio, cujo-propósito
é contribuir para o debate sobre políticas de estabilização
em- condições de alta inflação, levando em conta não só a
experiência brasileira dos úitif!l?s dez anos c~mo, _também,
as hiperinflações e "hiperestabthzações" expenmentadas por
alguns outros países. Parece pafticulannente relevante refletir
sobre as crises monetáriaS européias dos anos 20 e soQre a
experiência recente da Argentina que, como se procurará mostrar ao longo deste trabalho, podem encerrar informações
valiosas para a discussão do caso brasil~iro.
~·
O trabalho está organizado da segumte forma. A próXIma
seção co-menta brevemente certas peculiaridades das situaç_ões
de alta inflação, salientando- a inviabilidade .de se segmr a
seqüência de medidas recomendada p~ra situa~óe~ de ~esequi
librio menos intenso. A seçâo segumte crítica aspectos da
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política econômica adotada no BraSil em 1991/1992 e enuncia
algumas das condições gerais que devem ser respeitadas para

que se possa iniciar urna estabilização duradoura do cruzeiro.
A seção quatro argumenta que a estabilização monetáfra p_octe
exigir, em determinadas circunstâncias, a regressão tempOrária a um sistema monetário de tipo mais prirniti"Vó, iSto
é, o abandono por algum tempo da moeda fiduciária- puTa-,
baseada exclusivamente na autorização e sanção do Estado
Nacional. A seção cinco discute a política antiiriflacio~ári3.
em curso na Argentina desde abril de 1991, destacando os
seus pontos fortes e alguns de seus problemas inerentes; o
programa argentino é caracterizado como uma regresSão a
um modelo monetário semelhante ao antigo padrão-ouro, com
o dólar ocupando o lugar da "relíquia bárbara". A seção
seis examina as implicações da acentuada valorização externa
da moeda argentina e algumas características dos ciclos económicos típicos das estabilizações com âncora cambial; examina,
também, as dificuld3des que se antepõem à aplicação. do programa argentino no Brasil. A seção final discute variantes
do esquema argentino que seriam supostamente mais conlpa-tíveis com as particularidades da situação brasileira; conclui-se
que nem uma maxidesvalorização prévia da taxa de câmbio,
nem a criação de uma moeda paralela dolarizada representariam avanços na solução do problema da estabilização do
cruzeiro.
- - -.
2.

A Crise Monetária 'como Situação-Limite
"Tentar- equilibrar o orçamento do Estado em
meio à -instabilidade monetária é tão impossível qüanto
jogar bilhar a b.ordo de um navio em mar tempestuoso.''
Lloyd George (')

O fracasso das mais variadas tentativas de combate à
inflação brasileira nos últimos dez anos acabou gerando um
desânimo e um ceticismo generalizados, que inibem a discussão do problema e das medidas necessárias para resolvê-lo.
A violência crescente de choques antiinflacionários protnulgados por meio de decretos-lei ou medidas provisórias, prática
que alcançou o paroxismo na reforma monetária de 1990,
gerou uma compreensível repulsa a novos experimentos na
área monetária. Mas acabou levando, também, à paralisia
da política económica, que se limitou, durante a gestão Marcílio1 a simular o combate à inflação, conseguindo apenas
adiar a eclosão de uma hiperinflação aberta ou reprimi-la
por meio de medidas de caráter recessivo.
A paralisia da política económica se- devia, em parte,
à decadência política do Governo Collor, que perdera a autoridade necessária para conduzir a bom termo um programa
de estabilização e retomada do desenvolvimento. Concentrar-se, porém, neste aspecto da situação brasileira pode levar
a perder de vista a essência do problema, que reside em uma
profunda crise de confiança no poder público.
Nesse particular, o· caso brasileiro não ê diferente do~
demais cas_os de hiperinflação. Um traço comum a essas experiências e a quebra da confiança na moeda garantida pelo
Estado Nacional e a conseqüente tendência à desagregação
do sistema monetário e -financeiro do País. Alcançado este
estágio, -os processos de estabilização adquirem características

necessariamente distintas daquelas que se observam em situações inflacionárias mais moderadas.
A crise monetária aguda representa urna espécie de situação-limite em que a estabilização nã-o pode mais ser realizada
apenas no âmbito das instituições monetárias e fiscais vigentes.
Em situações de colapso da confiança na moeda, torna-se
extremamente difícil apoiar a estabilização na iniciativa exclusiva do Estado Nacional, posto que é justamente a crise de
confiança nó poder público que impede a recuperação do
padrão mo~~tá_rio.
O qUe caracteriza as "hiperestabilizações" não é apenas
uma mudança no "regime monetário e fiscal", como sust~ntam
interpretações inspirados no paradigma de macroeconomia
de expectativas nacionais, mas sim a busca de pontos de apoio
que transcendem a órbita de atuação do Estado Nacional
e dos instrumentos convencionais de política económica. Isso
significa, em outros termos, que esse tipo de estabilização
não pode depender apenas de um "choque de credibilidade"
a la Thomas Sargent, produzido por mudanças drásticas no
âmbito-monetário e fiscal.
Tampouco pode ser repetida a seqüência normal de medidas recomendada para situações de desequilíbrio menos intenso, _como atesta a experiência histórica. Nessas condições,
cessa a possibilidade de tomar a reforma fiscal como ponto
de partida do processo de reconstrução financeira. Era isso
que levava o Primeiro-Ministro inglês, Lloyd George, a comparar o ajuste fiscal na Alemanha do início dos anos 20 à
tentativa de ''jogar bilhar a bordo de um navio em mar tempestuoso".
Este aspecto da questão não escapava aos principais economistas do período de entreguerras, marcado pelos imensos
desequilibrios decorrentes da I Guerra Mundial e das reparações impostas aos vencidos. Keynes, por exemplo, referindo-se também à hiperinflação alemã, em fins de 1922, afirmava
que a estabilização do marco teria que preceder o equilíbrio
fiscal, ant~cipando rorretamente a seqüência que viria -de fato
a ser observRdl:t no processo de ~tabilização iníciado um ano
mais tar-de <:). "Se o governo alemão esperar até que o orçamento esteja equilibrado", observava- ele, "terá de esperar
para sempre, a menos que no meio tempo tenha tentado iniciar
a estabilização"e).
Schumpeter defendeu ponto de vista idêntico ao relem. brar a hiperinflação ocorrida em seu país de origem, no mesmo
período. Segundo ele, um dos -priilcfpios Ceritrais da estabilização austríaca de 1922/1923 fora a .decisão de não postergar
a e~tabilização até que o orçamento pudesse ser equilibrado,
rifas-, ao coatrário, de começá-la logo e contar com o fato
(3) Só foi poss(vel organizar um programa bem·sucedido de combate à inflação
depois que o governo alemão desistiu de condicionar o começo da estabilização
ao equilíbrio das contas públicas. Até setembro/outubro/ de 1923, prevalecia
no governo a percepção de que a recuperação da moeda pressupunha o ajuste
prévio do orçamento. Paul Beusch, wãhrungszerfall und wãhrungstabilislerung,
Verlag von Julius Springer, Berlin, 1928, pp. 24-7. O programa de estabilização,
lançado em novembro de 1923, acabou sendo implantado em meio a um imenso
desequilíbrio fiscal. Em outubro de 1923, as receitas do Reich cobriam menos
de 2% do seu gasto t_otal. Karl Helfferich, "German Currency and Finance
-I", in the Statist, 23-2-1924, p. 260.
( 4)

John Maynard

Ke~es,

"Lecture to the Institute of Bankers''. 22-11·1922,
Tbe CoUeded Writings of John Maynard Keynes,
vol. XIX. Part. I, Macmillan, Cambridge University Press for the Royal Economic_Society, Cãmbridge, Er\gland, 1_891, p. 26.
ln Donald Moggridge

(2) Citado por Karl Helfferich ln Oie deutsche Wabrung im abre 1923, C,
L. Hhschfeld Vertag, Leipzig, 1931, p. 7,

Terça-feira 22 10771-

(org.)~

10772 Terça-feira 22

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Dezembro de 1992

mia. Não apenas e nem principalmente por causa da corrosão
inflacionária das receitas públicas, o chamado efeito Oliveralização facilitará o ajustamento fiscal, entre outros motivos Tailzi, uma vez que este pode ser em grande medida neutraporque devolvera visibilidade e transparência ao processo or- lizado por esquemas de indexação diária dos impostos. A
inflação alt_a_!llina o ajuste fiscal de várias outras maneiras.
çamentário e de cobrança dos irnpostos(6).
No quadro atual da economia brasileira, começar o proCria, POr exemplo, um ambiente propício à evasão fisc31,
cesso de estabilização por uma ampla reforma fiscal, como na medida em que dificulta o controle e acompanhamento
das bases tributárias. Afeta, també-m, o componente finanpretendia o Governo Collor. teria sido inviável mesmo que
a intensificação da_crise política não tivesse estreitado dramati- ceiro do déficit públíco vía eleVadas despesas de correção
camente o raio de manobra do Executivo e inviabilizado por monetária, implícita e explicita, da dívida governamental. A
completo projetes de reforma que implicavam dezenas de preSença de uma grande dívida de curto prazo, indexada ou
emendas à ConstituiÇãO~
.
-- --- - com tax~s de juros prefixadas, torna as necessidades brutas
É verdade que a consolidação de um processo_de estabili- de financiamentos do Estado altamente sensíveis à taxa de
zação depende essencialmente da possibilidade de garantir inflação, fazendo com que _a elevação desta última provoque
de forma duradoura o financiamento não-inflacionáriO dos aumento d~s _despesas financeiras do governo, não apenas
gastos públicos. _É verdade também, que a estrutura fiscal em termos absolutos, mas também em proporção à receita
tribu~ária. Nesse contexto, uma crise financeira_ pode surgir
brasileira demanda uma profunda reorganização.
Ilude-se, porém~ quem imagina poder executar uma refor- mesmo quando o setor público· apresenta déficits operacionais
ma da estrutura tributária e fiscal em· meio à incerteza asso- pequenos e supetávits primários significativos, bastando para
ciada a uma inflaç-ão de 20 a 25% ao- mês-. Ilude-se, também, tanto que algum evento desfavorável resulte em redução exquem supõe ser possível extrair mais tributos de uma economia pressiva ·na demanda real por dívida pública.
abalada por vários anos_d_e estagnação ou recessão. A insistênAlém disso, o estado de hiperinflação latente conduz o
cia do Governo Collor em_ trilhar caminhos que seriam apro- Banco Central a manter juros reais excepcionalmente elevapriados para situações mais próximas à norrilãlidade só fez dos, no afã de impedir a explosão das taxas de inflação. Essa
retardar a estabilízaçãO do _cruzeiro e a recuperação da econo- política pode funcionar durante algum tempo, mas à custa
mia brasileira.
de pressões crescentes sobre a posição financeira do governo.
Os juros altos atingem, em especial, a indústria voltada
para o mercado interno, justamente aquela que mais contribui
3. Ajuste Fiscal. Estabilidade e Recuperação da Confiança
para sustentar a receita tributária. O resultado acaba sendo
"Nunca se conseguiria equilibrar o orçamento por uma redução alarmante da arrecadação pública em todos os
meio de medidas que reduzem a renda nacional."
níveis, prejudicando não só o Tesouro Federal, mas também
os Estados e Municípios, a Previdência, assim como as receitas
John Maynard Keynes(') operacionais das empresas públicas. O desemprego crescente
Virou artigo de fé a tese de que sem ajuste físcitl não da mão-de-obra aumenta, além disso, as despesas com segurohaverá controle da inflação, nem retomada dO cre-scimento. desemprego· e os saques do FGTS. Note-se que a redução
Essa convicção teni sua· razãO de ser. NãO há como g3rantir da receita pública tende a ser mais do que proporcional à
uma estabilização sustentável, que constitui condição prévi~ queda do nível de atividade, uma vez-que, na luta pela sobrevi~
indispensável à retomada do desenvolvimento, sem corrigir vência, as empresas e os coittribuintes em geral respondem
os desequilíbrios fi.nanCé"iíõS do setor público de forma dura- à recessão com sonegação, informalizáção das relações de
trabalho e, mais recentemente, com um movimento crescente
doura.
Por outro lado, a experiência rece-nte do Brasil e outros de resistência judicial ao pagamento de iinpostos.
Do lado fínanceiro, oS- furos reais elevados afetam cada
países já poderia ter ensinado que o ajuste fiscal também
pressupõe a estabilização da moeda e a re-8.tivação d:ã-eOOilo- vez mais os encargos de uma dívida interna em cruzefrOS que
vem crescendo rapidamente desde o final de 1991. Esse crescimento Ç conseqüência da liberação do~ cruzados bloqu~dos
e, -sobretuâo, do esforço de esterilizar o impactO moiletário
('")Joseph Schumpeter, "The Currency Situation in-Austria", in J~hn Parke
d"\S _operações cambiais, impacto esse que resulta, em- parte,
Young (org.), European Currieucy and FIDance, (Commission of GoJd and
da própria atração exercida pelos juros oferecidos para aplicaSilver InqUiry,_ U~te~ ~t_ãtes -Senate, seri~ 9), võL l, GoveOtmeri_ff'_Çr{úfl.~ ções em cruzeiros.
- Office, Washington, 1925, pp. 226-7.
· · ·· · ·
• · · · ;,~ ..,_'
-- -·- . ··-Durante
a
geStão
Marcflio,
o
Ministério
da
Economia
(6) A mesma seqüéncia aparece na experiência i:eciente da Argent{riã, Onde
a estabilização foi iniciada com um expressivo desequihbrio nas contas da
respondeu a essas pressões cortando gastos não·fmanceiros
União. Entre janeiio e março de 1991, trimestre- iniecliatamente anterior à
de forma indiscriminada e redobrando os esforços de controle
promulgação da lei de conversibilidade, as receitas mensais do Tesouro cobriam
de caixa, com efeitos nocivos sobre o funcionamento da máquipouco mais da metade dos seus gastos. Comisión Económica para Anilrica
na feder~l e impacto_ recessivo sobre a economia como um
Lati?a y Caribe, "lnclicadores -~~~!oe~onómicos ~~.ta Argentina",_gúmeo.
todo. Um aprofundamento -dessa· polítíca poderia até lançarOfiCina de la Cepa! en Buenos Aires, agosto de 1992, tuadro 24. A melhora
da posição ~iscai foi posterior à estabilização e pode_ se~ a_trib~fda_, em parte,
nos numa espécie de espiral recessiva, com a queda de receitas
aos seus efe110s sobre as receitas públicaS. Ver, por exemplo, Comisiól"! Econó·
induzida pela recessão conduzindo a cortes de gastos que de~capara América Latina y el Cadbe, "Nota sobr~ la I;v_o_h1ci6n de la Economia
primem ainda mais o nível de atividade económica, gerando
Argentina en 1991", mimeo, Oficina de la Cepa! en Buenos Aires,Ju]io_de
1992, Documento da Trabajo n• 46, pp. 6?•. óS-9.
nova redução das receitas e assim por diante, num movimento
(I)"Spending and Saving: a Discussion between Sir Josiah Stamp and J. M .. semelh~te ao que descreveram diVersas economias durante
a Grande Depressão dos anos 30. Não era sem razão_ que
Keynes", Tbe Llstener, 11-1·1933, ln Donald Moggridge (org.), Tbe Collected
o ex-Ministro Marcílio vinha sendo comparado a Heinrich
Wrltings or John Maynard Keynes, vol. XXI, Macmillan, Cambridge University
Brüning, _um dos primeiros-ministros alemães d9 início da
~ss for the Royal Economic Society,_Cambridge:,,..!;ngland, 1982, p._l49.
de que ela se encarregaria de «revelar novamente a verdadeira

proporção das coisas.,~). Em outras palavras, a própria estabi-
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década de 30 que, com sua adesão irrefletida à ideologia do
equilíbrio orçamentário, apiessaram a derrocada da demoM
cracia de Weimar.CS)
Em Suma, se é verdade que a estabilização e o desenvolM
vimento dependem do ajuste fisca_l, també~ o é que este
último não será alcançado num cenário marcado por inflação
_ . _
alta e retração do nível de atividade.
Fica então a perguitta:_como escapar a: esse círCülo vicioso,
em que a instabilidade monetária e o-des~ju_ste fiscal_ se alimentam reciprocamente? A úniCa forma é desdobrar o_ processo
de reconstrução financeira em duas grandes etapas, iniciando-o por uma estabilização temporária,-uma esj;écie de pausa
para respirar, que permita alguma reativação da economia,
para logo em seguida lançar as bases de um ajuste de caráter
mais permanente das finanças públicas.
·
A necessidade de romper esse tipo de círculo vicioso
é um fenômeno recorrente na história das crises monetárias.
A Alemanha de Weimar, por exemplo, defron_tou-se com dificuldade semelhante no início dos anos 20. Em fins de 1922,
o primeirO-ministro alemão Joseph Wirth destacava que havia
na Alemanha duas correntes de opinião sobre como enfrentar
a hiperinflação do marco. Para alguns, qualquer tenta.tiva de
estabilização seria prematura e não teria sucesso _duradouro
enquanto não houvesse equilíbrio do orçamento público. Infelizmente, observava Wirth, a concretização _dessa condição
dependia em grande parte da própria estabilização. Isso conduzia à opiniáo oposta, compartilhada, diga-se de passagem,
por renomados especia1istas estrangeiros, como KeyJ:?-eS e Cassei, segundo a qual se_ deveria tentar interromper imediatamente a depredação do marco alemão, ainda que.assa estabilização fosse apenas provisória ..(')
Em condições de alta inflação, o processo de reconstrução
financeira deve partir necessariamente de uma recuperação
de confiança na moeda, o que significa começá-lo pelã redefinição ou reordenamento do sistema monetário. Isto se traduz,
freqüentemente, na iinplementação deu~ arranjo monetáiio
de caráter temporário, isto é, ·de um sistema monetário de
transição, capaz-de 3brir caminho para as medidas de ajustamento no campo fiscal e e~ outras áreas.
-- Daí segue que nada semelhante aos programas ~e estabilização brasileiros dos últimos ·anos o~erete perspectt~~-~e sucesso. Isto não apenas porque esses programas servtram, na
prática, como pretexto para adiar o ajuste"ffs~l. ~ .~. ~~Iução
de outras questões estruturais, mas também porque novas
tentativas de estabilização centradas no congelamento de preços ou no confisco de ativos financeiros_ não atenderi_am o
objetivo fundamental de contribuir para restaurar a confiança.
Pelo contrário agravariam o problema. Não se pode esquecer
que a aguda crise de confiança na moeda nacional ~ deve
não apenas à persistência da inflação alta, como ~a!llbém às
agressões cada vez mais violentas ao funcionamento dos _mercados e à ordem contratual, resultantes dos "choques" antiinflacionários aplicados nos últimos anos ..
(S)Sobre a política económica praticada durante il gestão Brüning ver, por
exemplo, Peter Temin; Lessons rrom the Great Depression. Tht: MIT Press,
Cambridge, Massachusetts, 1989, pp. 31,62-3 e ~73. Ver, também, Harold 1
James, ''What is Keynesian about Deficit Financing? The Case of Interwar ,
Gennany••, ln Peter A. Hall
(org.), The Pontical P~wer of Economie Ideas: Keynesiaulsm across Natious,
Princeton University Press, Princeton, 1989, pp. 232-3,237-240,246-7.
(9)Ga41cbten der inlernationalen Finanzsachverstandinge Hber die StabDisienmg, Berlin, Nove~ber 1922, pp. 5, 13-6.
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O recurso a LUU novo co_ngelamento só faria aumentar
as expectativas de inflação no médio prazo, pois seria-interpretado como sin_al de que o governo não pretende, ou não se
sente capaz de, implementar correções mais fundamentais.
Uma nova tentativa de bloquear ou· confiscar atívos financeiros; ·mesmo qúe fos~e viável do ponto de vista político,
-só farja,aprof!Jnd3f a ~ri_s~ de confiança__ nos at~vos ~.xpressos
em cruzeirOs.·-·
·
- · _ Se a intenção é promover· uma estabilização duradoura,
que permita a retomada do crescimento da economia, o gover'no dev~ evitar a todo custo medidas que abalem a confiança,
pois recuperá-la deve ser a primeira preocupação. Isso significa, e.ni particular, abandonar o caminho das soluções de
gabinete, tramadas em sigilo por grupos de economistas vinculados ao Executivo. No ponto a -que chegamos, a superação
da instabilidade monetária passa necessariamente por medidas
que possam ser objeto de discussão pública e aberta.
4.

A t:"egressão a um Sistema Monetário Primitivo
_ "Na. ausência de salvaguardas, a inconversibilidade (da moeda) é uma tentação constante para o abuso,
e este fato é por si mesmo suficiente para causar desconw
- fiança empresarial e desencorajar contratos e empreen·
dimentos de longo prazo. O papel-moeda inconversível
tem-se revelado quase sempre uma maldição para o
país que o emprega."
Irving Fisher (10)

Nas seções ariterióies, procurei argumentar que o combate a uma inflação como a brasileira não pode ser realizado
OO~s métod-Os empregados contra inflações moderatlas nem
obedecer à seqüência convencional, reforma fiscat/reversão
das expectativas/estabilização, recomendada para situaçõe-~ de
desequilíbrio menos intenso.
Argumentei, também, que o processo de reconstrução
financeira deve partir de uma recuperação da confiança na
Il_loeda, o que significa começá-lo pela ímplementação de um
sistema monetário de transição, capaz de abrir caminho para
medidas mais permanentes no, campo fiscal e em outras áreas.
A idéia de que a estabilização deve seguir esta seqüência,
e não a cónvencion·ai, não é estranha ao debate monetário
brasileiro da década passada, podendo inclusive ser utilizada
para conferir uma rationale a algun~ aspectos das reformas
monetárias de 1986 e 1990. Como vimos, também não é estranha ao debate económico na Europa dos anos 20, quando
era·comuri:i.a percePÇãO-de que o equacionamento das crises
monetárias requeria inicialmente uma estabilização de facto
ou provisória, durante a qual seriam tomadas as medidas necessárías para resolver os problemas de financiamento do Esta~
do, preparando desse modo o terreno para a estabilização
de jure ou definitiva. (11 )
A necessidade de abandonar ou inverter a seqüência convencional não é, entretanto, o único aspecto que merece destaque. O mais par~doxa} é que a recuperação- da confiança
(10) ne l'ardlulas Power ot Monc)", 1" edition 1911, Augustus M. KC!Iey,
Fairfield, 1985, p. 131.
(11) Ver Valdir Ramalho, "Anos 20 e hiperinflação na Polónia", in Luiz Gon·
zasa de Mello Bellu:u:o e Paulo Nogueira Batista Jr. (orgs.), A Luta pela
MrnldKia IIII Moeda Nadoulr euaios em ltontenqem a Dilsoo Fuaaro,
Pu e Terra, São Paulo, 1992, p. 335.
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pode exigir, em -determinadas circJ.!nstâncias, a regi'essão.temporária a um sistema monetário de tipo mais primitivo, isto
é, o abandono por algum tempo da moeda fiduci~a"incon
versível em favor da ligação a algum tipo de lastro ou a um
padrão monetário considerado estável.
Esse é o aspecto essencial e nem sempre reconhecido
da experiência recente da Argentina, que, desde abril de 1991,
procura restaurar a moeda nacional com base em uma rígida
vinculação ao dólar. Ao contrário do que às vezes se supõe,
o programa argentino não é tão-somente mais uma estabilização com âncora cambial, pois envolve a fixaÇão, em lei
do Congresso, de um teto para a taxa de câmbio, conveisibilidade plena e a subordinação legal da liquidez primária
em moeda argentina às reservas internacionais do Banco Central. Significa, também, o estabelecimento de um sistema bi.monetário, que permite a livre circulação da m'oeda estrangeira na economia e a realização de contratos denominados
e liquidáveis em dólar. (12 )
A lei argentina de conversibilidade constitui, no essencial,
um retorno a um sistema monetário muito semelhante ao
antigo padrão-ouro. E foi a aguda crise de oonliança n.i moeda
nacional que conduziu o governo à decisão de ancorá-la em
um lastro formado por liquidez internaCional, com conseqüências problemáticas e ainda não devidamente exploradas para
o funcionamento da economia argentina. Para que a ligação
com o dólar possa representar um ponto de apoio fundamental
da política de estabilização, paga-se o preço de subordinar
a moeda nacion~ aos movimentos da moeda-lastro.
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direta ou indiretamente, a uma (ou mais de uma) mercadoria,
geralmente ao ouro e/ou algum outro metal precioso. Pela
lógica do sistema de moeda-mercadoria ou moeda-metálica,
a vinculação Ua moeda de curso legal a uma mercadoria desempenhava a função de restringir a expansão nominal dos meios
de pagamento. (13 )
Para usar uma metáfora hoje em moda, era esta vinculação que constituía a .-'âncora" do nível geral de preços.
O seu abandono ocasional só ocorria em tempos de crise,
em geral durante guerras prolongadas, e costumava ser seguido de períodos de inflação, como ocorreu, por exemplo, com
os áSSignats e mandatos territoriais da Revolução Francesa
e com o papel-moeda emitido nos Estados Unidos durante
a Guerra de independência e a Guerra de Secessão.
A sucessãO de experiéncias desfavoráveis conferia má
reputação à nioeda fiduciária e levava um grande economista
COmo Irving Fisher a escrever, ainda em 1911, que o papel~oeda inconversível _era "quase sempre uma maldição para
o país que o emprega". A lição "enfática" da história, afirmava
-ele, er~ _que o papel-moeda inconversível resultava em maniPulação monetária~ í~stabilidade_~ especu~ação e todos os male_fícios que decorrem dessas condições. 4 ) Esse ponto de vista
então ortodoxo s6 seria seriamente abalado com os transtornos
monetários provocados pela Primeira Guerra Mundial e o
fracasso da tentativa de ressuscitar o padrão-ouro no período
de entre"!l"erras. (")

e

Enquanto prevaleciam sistemas monetários corit lastro
metálico, inflações extremas eram raras. (1 6 ) Não é por outra
Nas organizações monetárias mÓdernas, o ''lastro" da · razão que a hipetinflação, tal como definida por Phillip Cagan,
moeda nacional é dado pela confiança generalizada nas entida- é um fenómeno restrito ao século XX. (17 ) Foi precisO a inven~
des públicas que detêm o monopólio da emissão de moeda ção e a disseminação do papel-moeda e da moeda escriturai
primária. Ou seja, a base do sistemâ esti"ria PefCePÇâo doS para tomar tecnicamente possível a expansão ilimitada da
oferta noi_Dinal de meios de pagamento, a custos negligfveis,
agentes e~onômicos_ de que o es~~do_ g~r~ -~-a ~con?~ia e
as instituições mOiiétárías e fiscais São Sólidos o suficiente, viabilizando_ ou sancionando as inflações extraordinárias dos
pelo menos em tempos de paz, para garantir a constância tempos modernos.
Ora, é jUstamente o abuso, por parte do governo, da
do poder de compra das moedas nacionais, sem quê essa
estabilidade das expectativas dependa da existência de uma 'liberdade associada à ausência das limitações típicas das instiR
conexão com uma mercaâoria ou um padrão metálico qual- tuições monetárias antigas, que pode, n? limite, forçar a volta
quer. As moedas são hoje moedas fiduciárias 1iicõliVe:rsrveis,
em estado puro, baseadas exclusivamente na autorizaÇão e
e3) Milto~ Friedman, Money Miscllief: Episodes ln Moo'etary History, Harcourt
sanção do governo.
Brace Jovanovich, New York, 1992, pp. 15, 16, 42,
Nessas circunstâncias, a defesa do padrãO- monetário "tcpousa fundamentalmente na expectativa de .que existe e exis- (14) Irving Fisher, op. cit, p. 252.
tirá controle sobre as finanças públicas e a criaÇão de dinheiro.
Assegurada essa condição, a estabilidade da moeda prescinde
(15) Nas palavras irônica.s de Keynes, o padrão-ouro era visto pelos seus defensores como "únieo profilático contra a praga das moedas fiduciárias". Tendo
de qualquer segurança especial e um lastro se torna dispens!~~~...Q~_red!-!I!Q~n!e. .
. ·-··-··---··-- ---~ __ _ e_m \!ista IJ experiência desfavorável com padrões não-metálicos, Keynes consi·
derava natural que "pessoas prudentes desejassem um padrão monetário indeComo predomina em quase todas as econOmiaS do planeta
pendente de ministros das finanças e bancos estatais". John Maynard Keynes,
e em todos os principais paíseS, esse traço essencial do sistema
Elsays ln Persuasioo, 1'1 edition 1931, reprinted ln The Collected Writlngs
ol' Joba Maynard Keynes, voL IX, Macmillan, Cambridge University -Press
monetário moderno é considerado inteiramente natural e não
se percebe que o modelo atual constitui um casO m_wto especial for the Royal Economíc Society, Cambridge, Englaod, 1972, pp. 162, 177.
e de origem relativamente recente. Na verdade, _o sistema
(16) ''Prior to World War I extreme inflations were rare( ... ) because of the
moderno só se transformou em regra geral nos anos_ 30 e
prevalence of commodity monies and convertibility. Only inconvertible paper
os últimos vestígios do padrão-ouro sobreviveram até 1971, cum:ncies can be expanded rapidly without limit to generate hyperinflation."
quando o governo americano rompeu, por decisão unilateral,
Phillip Cagan, .. Hyperinflation" in John Eatwell, Murray Milgate e Peter New·
a ligaçã<r formal entre o dó!a.r e o ouro.
" . _ . " man (orgs.), Tbe New Palgrave: Money, Macmillan, London, 1989, p. 179.
Como destacou Milton Friedman em seu último livro
sobre questões monetárias, rios séculos anteriores e em grande
(17) Nos séculos anteriores, os caos mais notáveis de inflação estiveram sempre
parte do atual todas as principais moedas estavam ligadas; associados à introdução de papel-moeda inconven;íveL Para um relato sobre
(12) A lei de conversibilidade foi publicada na Revlsia
vol. 11, n? 4, out-dez/1991, pp. 157·9.

a experi6ncia da França, Inglatet:ra, Áustria e Estados Unidos com papelmoeda inconversfve!_ nos sêculos XVIII e XIX, ver Irving Fisher, op. clt.,
25()..60, CoD.iUdo, nenhum desses episódios inflacionários se compara em
intensidade às h,iperinflaçOes do século xx: Phillip Cagan, op. cit., p. 179.
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a um sistema no qual o governo aceita ou se impõe uma
espécie de camisa-de-força, único recurso capaz de reavivar
a. confiança na moeda nacional. Em termos de história monetária, iSto representa uma regressão a Um eSfágio evolutivo
anterior, imposta pela degeneração da moeda fiduciária.
Não haveria aqui um paralelo com o que acontece muitas
vezes na evolução das espécies? A biologia está juncada de
exemplos de reversões a estágios evolutivos anteriores ou for- .
mas ancestrais, conhecidas como atavismos. (1 8 ) Segundo Darwin, essas regressões revelam .que os sistemas genéticos estão
repletos de características invisíVeis, àfastadas do tempo presente por muitas gerações, mas que jazem prontas para se
manifestar toda vez que o organismo for perturbado por certas
condições. (19 ) É como se os modelos de desenvolvimento
passado persistissem de modo latente, condicionando a evolução futura e constituindo uma reserva potencial para a mudança morfológica rápida. ('2")
5. Dolarlzaçãc:- como Volta ao Padrão-Ouro
Em trabalho anterior, destaquei a extraordinária se:fue~
lhança entre o programa de _estabilização argentino! ~"~-~i~P,o_
por Domingo Cavallo em abril de 1991, e as medidas que
Keynes recomendou para pôr fim à híperinflação alemã do
início dos anos 20. (' 1) Consultados pelo governo alemão em
fins de 1992, Keynes e outros especialistas eStrangeiros-, eiltre
os quais o sueco Gustav Casse1, sugeriram uma volta iffiedíata
da Alemanha ao padrão-ouro,- com a decretação de câmbio
fixo e conversibilidade plena.
Na verdade, a semelhança não é t~o s_urp~e_e~~-~nte qu_a~
to talvez possa parecer à primeira vista, pois o plano Cavallo
não é mais do que a volta ao que era ~ns_i~~rado ortoqoxia
monetária nos anos 20, quando o pensamentO·ecoriômico ainda lutava para se libertar do apego às regras do padrão-ouro
ou câmbio-ouro. E o Keynes de 1922 era o Keynes mais "ortodoxo" do Tract on Mooetary Reform, ainda engajado no que
ele mais tarde (no prefácio à Teoria Geral) chamaria de sua
"longa luta para escapar das formas habituais de pensamento
e expressão". (2 2)
A força da solução argentina, que significa, côlno vim.Os,
um retomo às normas do antigo padrão-ouro, :reSide antes
de mais nada no reconhecimento de que, eip. condições ~ipe
rinflacionárias, a estabilização deve partir de uma reorgani~
zação do sistema monetário. Ao viabilizar uma redução ime~
diata e acentuada das taxas de inflação e das taxas de juros
e a recomposição dos fluxos de crédito, esse tipo de programa
pennite um aumento- dos níveis de utilização de capacidade
produtiva e cria um ambiente macroeconômico mais "favorável
ao ajuste das contas públicas.
_
__
___
E curioso_ notar qUe a adoção da lei de conversibílidadena Argentina foi antecedida, durante a gestão Ermàn Góri-zález.em 1990, de uma tentativa, parecida com a política do
Ministro Marcílio~ de estabilizar com base em taxas de juros
altas e medidas de ajuste fiscal. O fracaSso dessa tent.ativa
e a mudança de comando no Ministério da Economia, no
início de 1991, levaram à decisão de trocar a âncora básica
do processo de estabilização~ substituindoMse a taxa de juro
pela taxa de câmbio.
_
O colapso das expectativas de inflação e desvalorização
cambial resultaram em imediata redução dos prémios de risco
embutidos nas taxas de juros para operações em moeda argentina, o que contn"buiu para reativar a ec_onomia. Além disso,
a remoção das restrições legais a contratos e operações finan.ceiras em moeda estrangeira permitiu acelarai 3 recomposição
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dos circuitos de crédito. Combinadas com uma política fiscal
restritiva e a venda de ativos públicos. a reativação da produção e a queda da inflação conduziram a uma acentuada melhora dos resultados financeiros do setor público. f3)
Muitas das características e dificuldades do plano Cavallo
são t_ípicas de processos de estabilização com âncora cambial.
ContUdo, comO vimos na seção anterior, esse plano continha,
desde o seu início, bem mais do que o simples recurso- à
estabilização da taxa de câmbio, pois prevía também a plena
conversibUidade e o compromisso de subordinar a base monetária em moeda nacional às reservas internacionais do Banco
Central. Recorde-se, ademais, que essas medidas não se
apóiam apenas em decisão do Banco Central 01.1: do Ministério
de Economia, pois constituem determinações estabelecidas
em lei aprovada pelo Congresso.
O programa·argentino pode ser visto, portanto, como
uma variante extraordinariamente rígida de estabilização com·
· âncora cambiaL E é yst,a rigidez incomum que tanto o aproxima das regras de fl!incionamento do antigo padrão-ouro ou
câmbio-{)uro, com o dólar ocupando o lugar da "relíquia bárbara••.
:-Dado o grau de deterioração atingido pela economia argentina, é possível que não houvesse alternativa à "dolarização". No entanto, mesmo que isso seja aceito como verdadeiro, é preciso ter em conta que o caminho seguido pela
Argentina apresenta inúmeros problemas, devendo na melhor
das hipóteses ser encarado como _um pis aller, um último
recurso para restabelecer a moeda nacional em condições de
virtual colapso do sistema monetário e financeiro.
Aqueles que porventura imaginam que o Brasil deve se_-:
guir o mesmo caminho fariãm- be:m em meditar não só sobre
as conhecidas diferenças entre a situação argentina e a brasileira (grau de dola!izaçáo dos preços·, compo-sição da paut~
(18) Charles· :Darwin, Variation of Animais and Plants under Domestication,
1• 1 edition 1868, John Murray, London, 1921, vai. II, pp. 1, 368-9. Ver,
também, Charles Darwin, Tbe Origin ofSpecies by Means ofNatural Selectiou,
I"' edition 1859, Penguin ClaSsic:s, London, 1985, pp. 195-202.

( 1 !,1)·id:~~Õtldem, pp. 35-6. "éértain ~haracterS, cãpacities, and instincts, may
lie latent in an individual, and eveo in a ·succession of individuais, wilthout
our being able to detect the least sigo of their'presence. ( ... )ln every living
creature we may feel a_s_~us_~r;l_ tbat a 1\ost of Iong-lost cbaracters lie ready
to be evol~ed under ~roper Conditions." Idem, ibldem, pp. 29, 36~.

ellPaulo Nogueira Batista Jr., "Keynes_e_a estabilização do mareo alemão
nos an9s.20", in Luiz OQnzaga de Mell.o Belluzzo e Paulo Nogl!eira Batista
Jr. (orgs.), A Luta ~a Sobrevivência.,., op. cit., pp. 234-5, 237-244.

C11) John Maynard KeyJÍes, The General Theory of Employment, Inter,est and
Money, 11 editiõn 1936, repriitted ln The CoUected Writings of John Maynard
Keynes, vol. VIl, Macml!ian, Cambridge UniversityPress for the Royal E:conomic Society, Cainbridge, England, 1973, p. XIII. Segundo um dos Seus mais
célebres discípulos, Keynes ainda era, na época em que escreveu o Trãct,
um ''crente fanático" na Teoria Quantitat!va da Moeda. Richard F. Kahn,
'11t~- Making or Keynes Geiteral Theory, Cambridge University Press, Cam-bridge, England, 1984, p. 53. Nilo por acaso,_Mi_lton Friedman considera o
Tfact Ci melhor livro d~ Keynes. Ver Mark Blaug, John Maynard Keynes:
Life, ldeas, Legacy, Macmillan, London, 1990, p. 82.
(2 3 ) Ver Comisi6n Econ§mica para América Lat~na y et Caribe, "Nota sobre

la Evolución de Ia Economia Argentina en 1991", op. dt., pp. 7-10, 65·73 .
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e exportações. dil 'lensa:o relativa das reservas internacionais
do Banco Central, ,~ntre outras), como também sobre as dificuldades inerentes à tentativa de restaurar o padrão-ouro ou
algo equivalente nas condições atuais da economia internacional e da própria economia do País.
Uma coisa é adotar o pa-drão-ouro quando as principaís
moedas do mundo operam dentro desse modelo; outra completamente diferente é adotá-lo num mundo em que as principais moedas flutuam entre si. (24) Uma expressiva valorização
da moeda-lastro em relação· a outras moedas importantes para
as transações internacionais do país em questão po-de gerar
desequilíbrio-s inadministráVeis de balanço de pagamentos, especialmente se vier acompanhada de uma taxa de inflação
doméstica superior à internacional ou se o programa já tiver
começado com uma taxa de câmbio valorizada. (25 )
Na Argentina, os efeitos da valorização real da taxa de
câmbio do austral/peso_ em relação ao dólar, ocorrida antes
e depóis do plano Cava~lo, foram agravados pela valorização
real do dólar em relação ao cruzeiro em· fíhS de 1991. Por
esses e outros motivos, vem acontecendo uma enorme ~plia~
ção do déficit comercial com o Brasil, o que traz repercussões
importantes sobre as_ contas externas e a indústria argentina.
A situação só não é mais grave porque o dólar vem-se desvalo-·
rizando em relação ãs demais moedas dos países desenvolvidos, o que tende a reduzir a "defasagem" cambial em relaçãoa uma cesta de moedas relevantes para o cométcio extetibrargentino. (")
COmo se sabe, a adoção -do regime de câmbiO flu6.IaiÍie
pelas principais eco:rlOmias -do mundo desde o início dos anos
70 decorreu, em grande medida, da crescente dificuldade de
sustentar taxas fixas de câmbio em um contexto de ampliação
da volatilidade e magnitude dos. movimentos internacionais
de capital. Ora, para uma economia como a brasileira ou
a argentina, que tem, necessariamente, dificuldades muito
maiores de esterilizar o impacto morietário de operações externas, o volume e a instabilidade dos fluxos-de capital complicam
sobremaneira o funcionamento de um regime de câmbio fiXo,
pois sujeitam a ecoiiomia á-3ltemância- de períOdos -de expansão_ indesejada e de abrupta contração das reservas internacionais e da liquidez domésticit. A -VOlta a um modelo análogo
ao padrão-oUro só faria agravar os problemas que o Brasil
já enfrenta nesse terreno.
Nos casos argentino e '!Jrasileiro há,,além disso, a peculiaridade de que a hiperinflação do final da década de 80 veio
depois de um longo período de inflação crónica. Isso contribui
para gerar uma excepcional inflexibilidade das expectativas
e da estrutura de preços e salários no sentído descendente.
Nesse contexto, toma-se impossível operar estritamente de
acordo com as regras do padrão-ouro. Os _mecanismos de
ajuste automá~co, qUe aliás nunca funcion-aram com perfeição
em lugar algum, nem mesmo nas_dé~das imediatamente a!'lte~
riores à Primeira Gue-rra Mundial, revelam-se nessas circunstâncias ainda mais ineficientes. Uma perda acentuada de reservas, decorrentes, por eXemplo, de uma valOrizaÇão excessiva
9_o,cãm~io, pode colo.Q!~f tudo a perder.
,
Não se deve perder de vista que_ escolher um padrão
, monetário externo ComO- PeritO- de apoió" Implica subordinar
a moeda nacional ao comportamento fu~uro da moeda-lastro
ou de referência. O problema é que os movimentos -da moeda~
lastro obedecem à ordem de prioridades do Estado Nacional
em cuja autorização e sanção ela se baseia. E não há motivo
par~_ ~~ginat: q_';le esta orderf:l de pr:iori~"de colnci~a .semp_!~~
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ou· mesmo freqüentemente, com os objetivos e necessidades
de países como a Argentina e O Brasil.
Era esse, aliáS; um dos principais, senão o principal dos
argumentos utiliz~dos por Keynes contra a volta da Inglaterra
ao padrão-ouro -de 1925. Essa volta, advertia ele, significava
na prática estabelecer uma rígida vinculação entre a City de
Londres e WaU Street. As condições da economia americana
passariam a desempenhar um papel mais importante na deter-minação das condições de crédito na Inglaterra do que as
necessidades da própria economia inglesa. "Rogo ao Ministro
das Finanças e ao governador do Banco- da Inglaterra e aos
outros que decidem nosso destino em segredo que ponde_rem
os perigos desse prqcedimento", escrevia ele,_em artigo publicado em fevereiro de 1925f1), com palavras que, mutatis mu·
tandis, bem poderiam se aplicar à situação-bfasileira no fiilal
do Governo Collor.
Para Keynes, era fundamental que ainglaterr_a pudesse
conservar em suas gróprias mãos o controle sobre o seu sistema
interno de crédito.<~_o_, pois seria "iuri erro acreditar- qUe a. longo prazo os americanos venham a administrar seus negócios
de_ aco_rdo com as conveniências inglesas''. (29 } o que valia para
a Inglaterra dos anos 20 vale a fortiorl para economias perifé~
ricas como a brasileira ou a argentina.
· O sucessO inicial da políticS: argentina deveu-se, em grande parte, no fato de t_er Sfd_o implementada em uma conjuntura
(2'1 ) Esse era um dos problemas ressaltados por Keynes quando da cliscussão
sobre a volta da triglaterra ao padrão-our-o na primeirã. metade dos anos 20:
"The unthinkin_g assumption, in favour of the restoration of fixed exchange
as tbe one thing to aim at", observava ele, "r_equires more examination than
it sometimes receives. Especially is this tlte case if the" prospect that a majority
of countrie"S will adopt the sarne standard is still Temote. ( ... ) The- i'estoratio"n
of the gold standard ( ... ) can only give us complete stability of the externa]
excbanges ü all other countries also restare the gol~__standard". John Maynard
Keynes, EssayS ln Pe-rsuasion, 101 edition 1931, reprinted in The Collected
Writings of Jonh Maynard Keynes, vol. IX, Macmillan, Cambridge University
Press for the Royal Economic Society, Cambridge, England, 1972, pp. 171·3.

f') "Convertibility ( ... ) into gold ora "key foreign currency ( ... ) ha,$, proven
difficult in the post·Bretton Woods environment in which the key foreign
currericy (usually tbe dollar) floats in vaJue. Fixing the foreign excbange rate
~can then pToduce massive
trade deficits (if the key currency appreciates) which are impossible to
maintain. Chile in the early 1980s is a notable example." Phillip Cagan,
op. cit., pp. 182-3. Sobre o caso do Chile ver, por exemplo, Milton
Friedman, op. dt., pp. 234·9.
{26) Ministério de Relaciones Exteriores y CUlto, "Argentina: Principales lndi·
cadores Económicos", mlmeo•• Proyecto Relaciones Internacionales y
Política Económica, Dicie.mbre 1991, p. 4; Agosto 1992, p. 4.
(27) John MS.ynard Keynes, "The Retum Towards Gold". Tbe Nation and
Atheaaeum, 21~2~1925, ln The Collected Writings ... , vol. IX, op. dt ••
· p. 198. "The United States may suffer industrial and financial tempests
in the years tQ come, and they ..yilr scarcc::ly m~tter to her; but we, if
we share them, may aJmost drown"·acrescentava ele com sua característica
verve. "A movement of gold o r of short credits either way between
- London and NewYork, which is only a ripple forthem, will be an Atlantic
roller for us. A change of fashion on the part of American bankers and
inYestors toward!i: foreign Ioans, of but little consequence to them, may
shake us. If gold and shori credits and foreign bonds can flow without
restriction or risk of loss backwards and forwards across the Atlantic,
Ouctuations of given magnitude will produce on us effects altogether
dispr-oportionate to the effects on them". Idem, ibldem, pp. 198-9.
:(28) John Maynard Keynes, 'The Problem of the GOld Standard", The Natioa
and AtllelllleUDI, 21~3~1925, in 'Ibe Collected Wrltinp... vol. XIX, op.
dt., p. 341-2.
i(29).Jo.hn Maynard Kefl:les. "Th'e'Retum Tow_ards Gold~. op. cH.LP· 199~
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internacional de farta amplia-ção da liquidez, de taxas de juro

reduzidas para operações em dólares e de desavalorização
da moeda americana em relação às demais moedas fOrtes.
Essa conjuntura reflete as prioridades do Tesouro ãrrieiicáriO,

do Federal Reserve, e o quadro económicO e j>Olitlcõ nóS
Estados Unidos e no resto do mundo desenvolvido. Bastaria,
entretanto, uma inflexão mais acentuada da política monetária
americana para ameaçar o programa de combate à inflação
na Argentina, tornando manifesto o conflito potencial entre
os objetivos e a lei de conversibilidade.
Para a economia brasileira, a adesão às regras do padrão·
ouro nunca foi um processo tranqüilo, mesmo na época áurea
desse padrão monetárto-P0l Parece temerário fmaginar _que

possa ser vantajoso restabelecê~ lo nas condições hoje Prfwalecentes.
6. Dolarização, Defasagem Cambial e Reservas Internacionais

Apesar dos problemas acima mencionados, as propostas
de "dolarização" da economia vêm atrafitdo atenção crescente
no Brasil, em parte por causa do sucesso iniCial do programa
argentino, em parte por causa do fracassO da polítíca do ministrO Marcílio e dos choques antiinflacionárioS centrados no
congelamento de preços ou ativos financefros. Nas seções anteriores, defendi o ponto de vista de que a chamada dolarização representa, no essencial, uma regressão às regras do
antigo padrão-ouro. Essa -regressão lrilplica, como-VimOS, sU:.
bordinar a moeda nacional ao dólar, cujos movimentos obedecem, em primeira iilstâD_cia, às prioridades americanaS; Dão
havendo motivo algum para confiar que essas prio~4-~des coiil-_
cidam com os interesses de Países cOmo o Brãsil. _
_
A crise cambial européia de setembro de 1992 constitui
uma ilustração recente dos riscos associados à utilização de
uma moeda estrangeira como âncora. Em 1990, o pririú~Tro
ministro britânico; John Major, declarou_ que- o sistema de
taxas de câmbio fixas, o charilado mecanismo cambial europeu, representava a tentativa de estabelecer "um padrão-ouro
moderno com o Iíiatoo como ãncora'>( 31 ). Esse mecanismo
funcionou a contento enquanto as prioridades alemãs foi-aro
compatíveis com as da Inglaterra e de outras economias inais
vulneráveis do sistema europeu, contribuindo inclusive para
reduzir as taxas de inflação da libra, da lira e de outras moedas
mais propensas à instabilidade. No entanto, depois que o
processo de reunificaçãO nacional transformou a situàçã:o económica da Alemanha, modificando por completo as suas prioridades, países como a Inglaterra e a Itália passaram a- sofrer
as graves conseqUências económicas da divergência entre as
suas necessis:fades e as do país emissor da moeda-âncora. O
resultado foi uma crise cambial de grandes proporções, que
provocou finalmente a desintegração parcial do mecanismo
de taxas fixas.
Não se deve esquecer, ademais, que m-edidas de dolarização costumam ser de difícil reversão. Ê o caso, em particu-lar, de decis_óes que envolvem a remoção, parcial ou total,
das restrições legais a contratos e operações financeiras· em
'moeda estrangeira. Na Bolívia, por exemplo, os depósitos
em dólares ou denominados em dólares representavam 84%
do total dos depósitos bancários domésticos em fins de 1989,
mais de quatro anos depois do início--de uma estabilização
bem~sucedida. (JZ)

No caso da Argentina, dificuldades específicas decorren-·
de utna acentuada valorização cambial se acrescentam aos
problemas inerentes à "do~lização". Ao contrário do que
às vezes se afirma, a "defasagem" cambial não resulta apenas
tes
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de uma inflação pós-plano Cavallo superior à ii1flação do dólar. mas também da forte valorização real do austral no ano
anterio_r à adoção da lei_ de conversiPU!fiade. A política de_
jurdS___ ~lto_s, adot~dã durante a_ ges~_ã~ Erman Gon.~á~es em
1990, -diveige neSte partiCular dà política do ministro Marcílio,
que vinha procurando evitar que o elevado diferenc~al entre
juros internos _e extemás resultasse_ ~m apreciação real do
cruzeiro.
A "defasagem" cambial é hoje a principal ameaça ao
plano Cavallo. Em certo sentido, a situação atual da Argentina
pode ser comparada à da Inglaterra nos anos 20. Apesar das
proféticas advertências de Keynes, o Ministro- das Finanças
da época, Winston Churchill, decidiu voltar ao padrão-ouro,eni abril de 1925, com o agravante de fazê-lo a uma _taxa
de câmbio excessivamente valorizada, levaD.do a Inglaterra
a pagar por isso um preço elevado na forma de recessão,
-desemprego e tensões s0Ciais.(33)
Em conseqüência da valorização cambial de 1990 e de
uma inflação residual ainda superior à internacional, a eci:momia argentina parece hoje particularmente vulnerável aos ciclos- económicos típicos das estabilizações com âncora cambial.
Como lembra trabalho recente de dois macroeconomistas do
Banco Mundial, esses ciclos costumam começar com uma fa~e
de expansão, induzida pela queda da taxa de juros, para terminar em período de recessão, associada muitas vezes a· crises
de" o·ruaoço de pagamentosP4l
A queda.da taxa de juro real, resultante da expectativa
de aprecía:Ção real do câmbio e da redução dos prêmios de
risco, tem de h1Jcio um impacto sobr~ a absorção doméstica .
que tende a superar o efeito recessiVO da valorização cambial,
especialmente em economias com baixo grau de abertura comerei~, como é o caso da Argentin~ e d()_ Brasil. O resultado~ . ·
num primeiro momento, -é o crescime'nto- mais rápjdo da eco:nomia, o qUe juntamente com a valorização cambial, tende
a produzir deterioração da balança comercial e do balanço
de pagamentos em traílsaçõeS correntes. Dependendo da disponibilidade de crédito externo, o déficít em transações cor- rentes pode ser financiado, nessa primeira fase, com a absorção de recursos do exterior, estimulada em parte por juros
internos ainda superiores aos internacionais e pela redução
das expectativas de desvalorização cambial, como aconteceu
·na Arg~ntina em -~991/92. - - - --Com o passar do tempo, contudo, os efeitos da apreciação
real do câmbio vão~se tomando mais significativos, contri. buindo p3.ra reduzir o nível de ativídade e para alimentar
incertezas quanto à sustentabilidade da taxa de câmbio fixada.
Ao mesmo tempo, crescem as despesas com o ""serviço da
dívida externa. em função do endivídame.nto acumulado na
fase inicial, e cresce também a dificuldade de atrair novos
recursos do exterior ~_seja P?r~u~~ do ~s.g~tame~to c!os aLusta'(30) Ver, por exemplo, Celso Furtado, Fonnação Ecooômica do BrasD, Fundo
de Cultura, Rio de Janeiro, 1959, pp. 184-90.
(31) Citado cm mat_éria do Ffnandal Titttes reproduzede in Gueta Mercantil,
. - 18-9-1992, p. 8.
(32) Juan Antonio Mor{llcs. "The Tran_sition from Stabilization to Sustaincd.
Gtowth in Bolivia" ,lo Michael Bruno, Stanicy Fischer, Elhanan Hclpman
e Nissan Uviatan (orgs.), Lessoos of Economic Stabilhation and Jts Alter~
matb. '(he MIT Pr~s, Cambridge, W:assachusetts, 1991, p. 24.
(33) Ver, por exemplo, Charles P. Kindleberger, A Finaodal History ofWestera EuÍ"ope, George Allen and Unwin, London, 1984. pp. 339-43.
·
(34) Miguel A. Kiguel e Nissan Liviatan, "Thc Busincss Cyci~--AsSociated
with Exchange Ratc-Based Stabilizations", ln The World Bank Economk
Revlew, vol. 6, D9 2, mai/1992~ pp. 779-3Q5 ..
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mentos de carteira associados aos ingressos anteriores de capital, seja por causa de d~vidas quanto à possibilidade de se
continuar deferidendo a taxa de câmbio. Nessas circunstâncias,
o Banco Central acaba sendo levado a subir -a taxa de -juros,
o que reforça o movimento de retração da economia provo-

cado pela apreciação cambial. Por ter começado com uma
taxa de câmbio já -defasada, o programa argentino poderá
enfrentar dificuldades desse tipó num prazo relativamente curto.

países possa ser de grande valia para a discussão das alternativas de que dispõe o Brasil, a estabilização da moeda nacional
depende, __antes mais nada, da_ possibilidade de formular e
implementar soluções que respeitem as peculiaridades da si~
tuação brasileira.

Variantes do Programa Argentino
A impossibilidade de basear a estabilização do cruzeiro
na importação pura e simples do esquema argentino vem levando ã apresentação de variantes desse esquema que seriam
Pelos motivos acima indicados, o problema da defasagem
supostamente mais compatíVeis com as particularidades da
cambial não se apresenta da mesma forma no caso brasileiro.
situação brasileira.
Mas há dificuldades de outra natureza. Como o grau de dolariUma delas propõe que a conversibilidade e a fixação
zação do sistema de preços é ifúerior ao que se observava
do câmbio nominal sejam antecedidas de uma megadesvalona Argentina, a inflação posterior a uma eventual fixação
rização cambial, que cumpriria dois propósitos: a) o de aumendo câmbio nominal poderia ser maior que a inflação do plano
eavallo. Além disso, a participaçãa dos produtos industria- tar o nível real da taxa de câmbio, abrindo espaço para uma
Iiazados na pauta de ·exportações do Brasil é mais alt'a do apreciação- real após a fixação do câmbio nominal; e b) o
que da Argentinae~). o que permite presumir que os fluxos de reduzir o valor em dólares dos ativos financeiros líquidoS
de exportação responderiam com mais rapidez a uma valori~ e dos passivos monetários ou quase-mOrietários do goVerno
federal e do Banco Central, reforçando a capacidade de inter~
zação real do câmbio. No caso brasileiro, uma dada defasagem
cambial teria provavelmente efeitos mais rápidos e mais des- venção deste último no· mercado cambial. Para colocar a relação resc;:rvas/M4 no nível observado na Argentina no começo
trutivas sobre· o balanço-de pagamentos.
Outra dificuldade está na dimensão relativa das reservas do plano Cavallo, por exemplo, seria necessário desvalorizar
internacionais do Banco Central brasileiro. Como observou o cruzeiro em nada menos de 280%! Admitindo-se que o
Gustav Cassei, referindo~se às crises monetárias dos anos 20, agregado monetário relevante para esta comparação deva exse a estabilização passa pela decisão de amarrar um novo cluir,..os depósitos de poupança, os depósitos a prazo e .. as
padrão: monetário a um outro que apresente valor estável letras de câmbio, a desvalorização -requerida para alcançar
e comande confiança, a segurança de novo padrão reside, o patamar observado no início do plano Cavallo ainda· seria
em primeira instância, ·na possibilidade de convertê-TO imedia- substancial, da ordem de 100%.
tamente no padrão estável e, portanto, nos fundos que garanEsta sugestão, batizada pejorativamente de "plano Hirotem a conversibilidade.(")
xima" pelo ex-MiQistro Mário Henrique Simonsen(40 ), resolve
Ora, comO o g{au de dolarização das reservaS de valor certos problemas, mas cria inúmeros outros. Em primeiro
do se to r privado é relativamente baixo no Brasil, a relação lugar, porque significaria cOmeçar o pretendido processo de
entre a:s reservas cambiais do Banco Ceritral e os ativos finan- esta~~Jtz3::ção com um surto hiperinflacionário, cujos efeitos
ceiros líquidos em cruzeiros ainda parece insuficiente para - distributivos poderiam desorga-nizar por completo a econosustentar a conversibilidade contra ataques especulativos, pelo mia~1). Entre outras conseqüências, a desvalorização inicial
menos quando se toma como· referência o parâmetro argen- produziria uma queda acentuada dos salários reais e perdas
tino. Quando teve início'O plano Cavallo~ as ieSi::Ivãs decla- expressivas de capital para os investidores que trouxeram reradas pelo Banco Ceritral correspori.diãm a-n.aaa menos que CU!SOS do exterior em 1991192. ComO garantir cjue esses inves68% do total dos atívos monetários ou quase~monet~rios ex- tidores e outros detentores de ati vos financeiros em cruzefros
pressos em moeda argentina. (l7 ) Já as reservas do Banco Central do Brasil, no conceito de caixa, equivaliam em fins de
(3 5 ) Entre 1986 e 1991, as manufaturas de origem industrial responderam
por 27% das exportações totais da Argentioa, em média. Ministério de Relacioagosto de 1992 a apenas 34% do M2 e 18% do M 4.(30)
Observe-se que esta diferença não se deve primordial~ nes Extérioreõ5o y Culto, •• Argentina: -Priocipales rndicadores Económicos",
mimeo. Proyecto Relaciooes rntemacionales y Política Económica, agosto
mente ao fato de as reservas brasileiras serem menores do
1992, p. 6_,
que as argentinas quando mensuradas pelos critérios habituais
(3 6 ) Gustav Cãssel, "Stabilization of th.e Germari Standard'', in the Staüst,
de aferição do nível relativo de liqüidez externa de um país.
16~2-1924, p. 225.
A relação reservas/importações, por exemplo, correspondia (3 1 ) Em fins de março de 1991, o agregado mooetário mais amplo, que inclui
a 11 meses em agosto de 1992, o equivalente a quase 80%
depósitos a prazo e de poupança em moeda argentioa, alcançava o equivalente
da q,ue se observava na Argentina no início do plano Cavaa U$7.070 milhões, enquanto as reservas do Banco Central e-ram d~ US$4.800
llo.("9) A diferença reside fundamentalmente no grau muito milhões. Instituto Argentino de Ejecutivos de Fi_nanzas, "Informe Me_nsal de
Conjuntura Económico-Financeira", mimeo., n9 1!5, Buenos Aires, 3-5-1991,
mais elevado de desm.onetização verificado no caso argentino.
Cabe lembrar, ainda, que as reservas do Banco Central - pp. 17·20.
18
brasileirõ forain constituídas em grande parte com a absorção ( ) Centro de Análise Macroeconómica (CEMA)IIESPIFUNDAP, "Banco
de Dados Mensais", mlmeo., ago./1992, tabelas 17 e 18.
de recursos externos vol.áteis de curto prazo. Além disso,
9
o andamento das negociações com os bancos comerciais es- (3 ) - Nó ihfclo- do plano Cavallo, as reservas corre_spondiam a cerca de 14
meses de importaçeio (FOB), considerada a média das importações mensais
trangeiros leva a crer que o Brasil acabará aceitando imobilizar no período de 12 meses encerrado em março de 1991. Intemational Monetary
uma parte significativa das suas reservas intern3.cioilais para Fund, International Financial Statists, vol. XLV, D 7, July 1992, pp. 74-5.
garantir alguns dos bónus que serão emitidos em função do. . Os dadQs brasileirqs se ~ferem às reservas no conceito de caixa e à média
m~a! das importações (FOB) noS 12 meses atÉ agosto de 1992. CentrO-de
novo-.aco'rdo.
.
·
Análise Macroeconómica, op. clt., tabela 18. ··
Todas essas considerações sugerem não ser recomend;tvel
40
a mera aplicação do. esquema argentino ao caso brasileiro. ( ) "A 9ueÍn serve um Plano Hiroxima'', in.ExaMe,_8-7-9Z",:pp. 25-7.
1
)
(4
Idem, ih!derÍt, p. 13.
Ainda que. a experiência recente da Argentina e de outros
. 7.
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não reajam de forma perversa no choque cambial, correndo
o caso da Áustria, por exemplo, por Vissering, diretor do
para moedas estrangeiras ou mercadorias e forçando assim
Bancó Central da Holanda e um dos mais conb.ec,idos especiaa alta das taxas de juros internas? Além disso, a megadesvalolistas em assuntos financeiros na época. Sua i~éi3. consistia
rização aumentaria violentamente a carga representada pelo
em introduzir uma nova moeda-ouro sem que a Austria renunserviço da dívida externa pública~ 2 ), o que poderia dificultar.
ciasse de imediato à moeda velha. Haveria, nesse caso, duas
ou mesmo inviabilizar, o equacionamento dos problemas fimoedas legais que circulariam, lado a lado, com uma taxa
nanceiros dç Estado e, portanto, a própria consolidação do
de câmbio livre entre elas. (4li)
processo de estabilização.
Um esquema semelhante a esse c~egou a ser aceito pelo
Uma outra variante do programa argentino foi proposta
governo alemão em plena crise hiperinflacionária, em setembro de 1923.
··
·
por André Lara Resendee3 ). Essa variante envolveria a introdução de uma moeda paralela emitida por um currency board,
Em decisão que seria revogada pouco depois, anunciou-se
que funcionaTfa nos moldes das instituições emissoras dos antia fundação de um banco emissor de moeda-ouro, que deveria
gos regimes coloniais ingleses. A moeda paralela seria converfuncionar de forma autónoma e emitir uma moeda Pl!ralela
sível em dólares, a uma taxa de câmbio nominal fixa. A sua
ao marco-papel, lastreada em ouro, divisas e letras comerciais,
conversibilidade seria assegurada pela obrigação imposta ao
sem que se estabelecesse uma taxa de câmbio determinada
board de manter uma relação de pelo menos 100% entre
entre as duas moedas. (47) Como o dólar mantinha uma relação
os· seus ativos líquidos em moeda-lastro (ou realizáveiS em
fixa com o ouro, essas propostas dos anos 20 são, no essencial,
moeda-lastro) e a moeda de sua emissão. Esta última circularia
equivalentes à variante de conversibilidade sugerida por Lara
simultaneamente com o cruzeiro, sem que se fixasse de imeResende.
diato a taxa de câmbio contra as duas moedas.
Apesar de sua grande difusão, este tipo de proposta nunca
A proposta de Lara Resende foi construída de forma
teve muito sucesso nos anos 20, sendo fortemente criticada
a fazer face a algumas das dificuldades que a "dolarizaçáo"
por alguns dos principais especialistas que se debruçaram sobre
a la Cavallo poderia criar quando aplicada ao Brasil. O probleo tema naquele período. Keynes, por exemplo, a considerava
ma da insUficiência de reservas internacionais seria enfrentado
uma alternativa à qual só se deveria recorrer em último caso,
com a determinação- de que a moeda do board fosse emitida
embora reconhecesse que a introdução de uma moeda paracontra a entrega de dólares. Assim, independentemente do
lela, referenciada ao ouro, traria certas vantangens, pois daria
volume de reservas do Banco Central, o board poderia acumuàs empresas uma unidade sólidâ de conta e uma _moeda de
lar reservas internacionais próprias à medida que houvesse
valor permanente como reserva. Como a moeda paralela cumdemanda pela moeda de sua emissão.
priria funções que a moeda estrangeira Vinha desempenhando
Como não se fixaria de imediato a taxa de câmbio entre
nas economias instáveis, a sua intr:odução permitiria, também,
a nova moeda e o cruzeiro, diminuiria t3riibém o risco de
reduzir a demanda por divisas, alivíando a pressão no mercado
sobrevaloriza-çâo cambial associado a uma inflação pós-plano
cambial. (48 l Mas para Keynes esta seria uma solução incomsuperior à Internacional. A expectativa seria de que, no períopleta. Enquanto a moeda-papel flutuasse em termos da moedo de transição, um número cada vez maior de preços passasse
da-ouro~_ um dos principais problemas ficaria sem solução:
a se referencipr à moeda paralela, o que resultaria em diminUia inexistência de uma unidade de conta estável para fins de
ção gradual da indexação retroativa, formal e_ informal. Ql}-a!l~
recolhimento dos impostos, uma vez que os agentes econôdo a referência ao cruzeiro se tomasse insígnificarite,·oastaria
micos continuariam a ter seus tributos fixados em marco-papel
então fixar sua taxa de câmbio com a moeda do board. A
ou ainda teriam, em todo o caso, os seus rendimentos pagos
dolarização-·prévi:i, induzida pela moeda paralela, facilitaria
nessa moeda. A coexistência do marco-papel com o marcoa convergência da inflação- doméstica à inflação observada
ouro perpetuaria, portanto, a instabilidade orçamentária, difina moeda~lastro.
-: coitando ou mesmo impedindo a consolidação do processo
Observe-se que essa variante do esquema de conver:sj- de estabilização. (49 )
·--- -- -·- bilidade também equivale, em última análise, ã adoção de
A crítica de Cassei era ainda mais veemente. O seu argu-mento central era que uma nova unidade monetária estável
um sistema semelhante ao padrão-ouro. Implicaria, portanto,
2
(' )
A dívida externa liquida do setor público (incluindo obrigações do Go·
perda de soberania monetária, pois também traria o inconve'"'lllente de subordinar o sistema monetário riaciónal àS flutua- verno Federal, Banco Central, Estados, Municípios e empresas estatais) alcançava, em dezembro de 1991, US$90,8 bilhões, o equivalente a 21,1% do PIB
ções da moeda-lastro. A perda de soberania associada a esse
e 61,9% do total da dívida pública líquida. Banco Central do Brasil, Brasil
tipo de proposta aparece inclusive no próprio fato de te~ sido
Programa Econômtco, vol. 32, mar/92, p. 60.
43
inspirada nos regimes monetários que existiram .õ.a riiaio~~
( )
"'Sem moeda forte, m'to se tem nada", in Exame, 8-7-92, pp. '25-7.
dos regimes coloniais ingleses e que estão hoje circunscrito~
44
(44) Idem, ibidem, p. 26.
a países como Cingapura e Hong Koiig". < l
__
Mas a principal crítica a esse esquema, como- reconhece (45) Gustav Cassei, E! Problema de la Estabilización, Editoo próprio Lara ReSende, é que a introdução da moeda paralela
rial Labor, Barcelona, 1932, p. 79.
dolarizada poderia desencadear uma hiperinflação no cruzei- (46) Idem, ibidem, p. 79.
ro. Como não se fixaria a taxa de câmbio entre as duas moedas,
a criação de uma segunda moeda legal, superior ao cruzeiro, (47) Edgar Albers, Die Entstehungsgeschichce und der Streit
poderia resultar em uma explosão de _preços na- :D?--oed~ velha._
um den Wirtschaftlichen Charakter der Deutschen RentenÉ interessante notar que este tipo de proposta era mutto
fizfirkwiihrung, Industrieverlag Spaeth und Linde, Berlin,
difundida na Europa no início dos anos 20. Acreditava-se,
1928, pp. 22-3.
.. .
- . .
- .
então, que países com moeda fortemente desValorizada deve- (48) John Maynard Keynes, "Lecture to the Institute of Banriam lidar com o pr-oblema introduzindo uma nova unidade
kers". op. cit., pp. 41-3.
monetária, referenciada ao-ouro, que circularia em paralelo
à moeda-papel existente. (45 ) Esse remédio foi proposto para (49) Idem, ibidem, p. 42.
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viria a debilitar ainda mais a confiança na antiga, provocando
desvalorização adicional des_ta última e dificultando a solução

efetiva do problema: "a existência ~i~!lltân~a de duas un~d:a
des monetárias difereiúe:~f, sem Uma relação de valor determinada entre ambas, seria em si mesma uma quimera e prOdúziria uma confusão no regime- rilonetár_io do p3.ís-". cso) Se u_Iil
signo monetário gOZaSSe de mais -confiança do que _o oU. ti-o,
observa ele, a conseqüência Seria uiiiâ tendência: geral a referenciar os preços à moeda nova e, em seg_uJda! a empregá-la

como meio de pagamento. A moeda velha perderia, assim,
os seus derradeiros pontos- de apoio, o que- acabaria provo~
cando forte aceleração_ no seu ritmo d~ -~esyalorização.
Segundo Cassei, fOi posSívC! ObServar estas conseqüências
na própria Áustria em 1922·. Embora a proposta de Vissering
não tenha sido implementada, durante a hiperinflação o franco
suíço foi utilizado de forma espontânea como unidade de conta
e mesmo como meio de troca. E esta concorrência· parece
ter acelerado o colapso da coroa austríaca. (SI)
Algo parecido ocorreu também na Alemanha. A utilização crescente de moedas estrangeiras e de uma grande variedade de moedas indexadas, conhecidas como "moedas de
valor constante", contribuiu para uma violenta redUção da
demanda real por marc.os, acelerando a catástrofe monetária
do segundo semestre de 1923.
Pode-se mesmo levantar a hipótese de que hiperiilflaçõ.es
catastróficas como a que ocorreu na Alemanha de 1923, só
são possíveiS quando o gove~n9_ legaliza a circulaç_ão de uma
ou mais moedas paralelas à moeda .oficial, sem estabelecer
uma relação estável entre esta Ultiina e as novas m~edas.
Foi o que aconteceu, também, na Hungria de 19~_6, quando
a introdução do pengo fiScal, inicialmente como unidade de
conta e depois como meio de pagamento, destruiu a última
capacidade de resistência da ino,eda húngara, o pengo, desencadeando a maior inflação .de que se tem notícia at( hoje.
Tendo em vista essas experiências, pode-se concluir que
a introdução de uma nova moeda paralela dolarizada, ao lado
de uma moeda-papel cujo valor continuaria decrescendo continuamente, não representaria um avanço efetivo na ~olução
do problema da .estabilização.

(50) Gtistav-Cassel, El Problema de la Estabilización, op.
cit., p. 79. Ver, também, Gustav Cassei "Stabílisation
of the Gennan Standard", op. cit., p. 226.
(51) Idem, ibidem, p. 80.

O SR. PRESIDENTE (Rachiâ Saldanha Derzi) -Nobre
Seriador Eduardo Suplicy. V. Ex~ será atendido na forma
regimental.
_
·Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. f9Secretário.
- ·
·
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 979, DE 1992
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 56, II da Constituição e--do art. 43,
II do Regimento Interno, solicitO licença para me afastar do~
trabalhos da Casa, no dia 19 do.corrente mês, quando a convite
da Associação Comercial e Industrial de Lages, Santa Catarina, estarei proferirido palestra sobre a "atual conjuntura
nacional".
,
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. -Senador
Esperidião Amin.

Dezembro de 1992

ASSOCIAÇÃO COMERCIAl. E
INDUSTRIAL DE LAGES
ACILN'141192
Lages-SC,2-12-92
Excelentíssiriio Senhor
DR. Esperidião Amin Helou Filho
MD..Senador da República
Brasília ....:.... DF
Senbor Senador,
A Associação.. Comercial e ]ndustria1 de Lages promoVe
mensalmente um jantar-pale.stra, trazendo sempre ao empresariado da região serrana, temas da atualidade, com palestrantes de renome.
Para a atividade de encerramento ·do ano, vimos convidá-lo a proferir-palestra a ser realizada no dia 21 de dezembro,
tendo ç_omo sugestão· de tema ~'Co11juntur~ Nacional".
Como Senador da República, com desempenho brilhante
frente à crise política que se desencadeia em nosso. País, vossa
palestra será, temos certeza, um dos eventos marcantes da
atual Diretoria desta entidade.
Sendo o que tínhamos para o momento, no aguardo do
vosso pronunciamento ao exposto, despedimo-nos,
Ateocios'!-mente, -Roberto Amaral, Presidente.
. .. O SR- PRESIDENTE (Rachid SàJdanha Derzi) _:Sobre
-a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"' Secretãrió. · É lido e aprovado o-seguinte:

REQUERIMENTO N' 980, DE 1992
-Requeiro, nos termos do art. 43, II do Regimento Interno
do Senado. Federal, sejam considerados como de licença _autorizada, os dias 18, 19, 26, 31-3-92; 9, 10, 14, 15, 22, 23,24,
27-4-92; 4, 5, 6, 12, 15, 21, 25-5,92; 2, 3, 4, 11, 16, 17, 23,
29, 30-6-92; 7, 14, 15, 16, 23,7-92; 4, 5, 6, 13, 18, 27, 28
e 31-8'92.
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. - Senadora
Júnia Marise0 SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- Concedo
a palaVT~ ao nobre Se11ador ~l~izio ~ezerra.
O SR. ALUIZIO BEZERRA (PMDB- AC. Pronuncia
o seguinte discurso. S_em revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, estamos vivendo um momento de intensas
discussões sobre o destino do País, abrangendo vários pontos
da economia. Há pouco, escutávamos com atenção o discurso
do Senador Eduardo Suplicy sobre questões relacio·nadas com
a negociação da dívida exterila. Isso nos leva à discussão da
"ca!l!js_a_-de-força" que o neoliberalismo quer impor às nego-.
ciãções da sociedade braSileira, como já vem impondo à Vene-::iUela e a outros países, cujos resultados são do nosso conheci~
menta: I, II e III Caracazo. Essa camisa-de-força baseia-se
em procedimentos e medidas que são impostos, seguindo regras rígidas do Fundo Monetário Internacional'· com intenção
de conduzir à marginalização mais de 50% da população do
mercado de consumo e de acesso a outros benefícioS da sociedade.
. Sr.. P'r.es.idente, um dos pontos a que vamos nos ater ~este
instante é justamente a àiscussão sobre o preço dos medicamentos. Essa questão é uma das mais antigas e continua sein
solução.
_ . .
. _.
É ilnPortante que o Presidente Itamar Franco tenha, re. centemente, tocado fundo nessa questão. Em discussão que
tive com o Ministro da Saúde, nosso· ex-colega, Jamil Haddad
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A Sr!. Júnia Marise --V. Ex~ rem muitos dados a apresentar. Esse assunto que V. Ex~ traz, hoje, ao Senado da República é de extrema importância. Quero me congratular com
V. Ex~ e manifestar a nossa expectativa de que mais vozes
possam se unir, daqui para frente, no sentido de formarmos
um grande mutirão para conter, principalmente, esses labora~
tórios que representam as multinacionais neste País, que só
pensam no benefício próprio, em extrair, cada vei mais, riquezas em cima da saúde do pqvo e que não pensam, efetivamente, como o Presidente da República, cp~o V. Ex~ e como,
tenho certeza, a maioria da classe política do nosso País, na
defesa dos reais interesses da nossa população.
O SR. ALUiZIO BEZERRA- Muito obrigado, Senadora
Júnia Marise. O aparte de V. Ex~ enriquece o meu pronunciamento com os _dados que traz. Como disse muito bem V.
EX", precisamos formar um grande mutirão, incorporando todos os setores da sociedade na defesa de uma questão .das
mais justas, apoiar a proposta correta do Presidente Itamar
Franc_o, neste particular, de criar condições de produção de
medicamentos ao alcance da bolsa do povo, da população
que necessita adquiri-los e que não pode fazê-lo, em razão
da maneira com que os medicamentos são negociados no mercado atualmente, sendo controlados por meia dúzia de grandes
empresas, cartéis poderosíssimos, que controlam e determinam õ preço do medicamento.
Nesse sentido, temos acompanhado as questões ne-ssa
área e temos a mencionar alguns pontos importantes com
relação aos 'laboratórios.
A Sr'. Júnia Marise- Permite V.s~ um aparte?
Há questões graves, inclusive, como a da fiscalização da
O SR. ALUÍZIO BEZERRA - Com prazer:
qualidade desses medicamentos. Num trabalho de fiscalização
anteriormente feito, encaminhada pela Câmara dos DepuA Sr'. Júnia Marise --Nobre Senador Aluízio Bezerra, tados, há algum tempo, chegamos à constatação de que muitos
V. Ex~ está colocando o dedo na ferida, pois esse é un dos medicamentos não continham o que mencionava a bula, exataproblemas vitais para a sociedade brasileira~ princip3:lmente mente nas suas quantidades precisas; e muitas vacinas, inclupara a população de baixa renda. V. Ex• aplaude a postura sive, não tinham o valor anunciado.
adotada pelo Presidente Itamar Franco diante dos altos preços
Outra gra~de questão é a dos nomes dos medicamentos.
dos remédios no Brasil. Essa postura correspónde-plenamente Para burlar a opinião pública e manter os preços cerca de
à expectativa do povo brasileiro. Temos tido a oportunidade 15 mil medicamentos equivalentes, de mesmo conteúdo, têm
de constatar que, semanalmente, os preços dos remédios, prin- seus nomes modific8.dos.
cipalmente o daqueles que atendem à maioria da população,
Ne$Se sent_ido, o Presidente Itamar Franco está, realmenvêm crescendo assustadoramente. Quando, em-passado riluito te, com toda a razão quando toma essa questão como fundarecente, o Governo se propôs a quebrar a hegemonia dos mental para·o seu Governo. O Presidente Itamar Franco deve
cartéis, dos oligopólios, enfim, de toda essa estrutura arcaica ser apoiado, não criticado, pois está sendo Sensível às dores
que existe no Brasil, em que alguns que compõem um ciclo do povo.
viciOSO decidem pelo País, à revelia do Governo, da sociedade,
Por que criticá-lo preciS3.meilte por isso? Não faz o menor
do Congresso Nacional, agindo ~-m.benc:~~o próprio, a popu- sentido. O bom senso pede o contrário: ele não tem como
lação viveu momeritos difíceiS. Não havia, efetiyamente,__Uma levar adiante essa política a favor da Nação sem o nosso apoio,
decisão, por parte ·do Governo, de barrar esse·s mentores do
sem o apoio da sociedade organizada.
sacrifício da população. Hoje estamos assistindo o invers~
·Na verdade, uma das gi-andes emergências nacionais é
dessa situação. O Presidente da República se surpreende com
essa dos medicamentos. De um lado está a rede de saúde
os aumentos de remédios e quer uma decisão. O_ G(!vemo
pública, estão os hospitais desabastecidos, ou muito mal abaspretende, inclusive, estimular, subsidiar, adquirir remédios
tecidos. É um problema crónico. Do outro lado, o preço
d!JS laboratórios estaduais. Apenas como exemplo, gostaria
dos medicamentos cresce a galope, enquanto o poder aquiside citar o Instituto Ezequiel [)ias, erri Min~s Gerais, que
tivo de quem mais precisa desse produto está em lá embaixo
fabrica remédios. Foi tema, inclusive, de reportagem de uma -·a inflação está lá em cima, disparada, refletindo-se na
emissora de televisão, na última sexta-feirã, que mostrou,
bolsa daquele que necessita do medicamento. E os preços
in loco, o laboratório, a fabricação de medicamentos, que
dos remédios crescem até acima da inflação, em torno de
vendidos nas farinácías, saem por um terço dopfeçodos remé- 6 por cento acima da inflação. Se é populismo querer deter
dios fabricados em· Iaboratóiios privados. Senador Aluízio
esse processo, então qual a pessoa de bom senso neste País
Béierra não quero me alongar muito nesse aparte.
que não é "populista"?
·
O SR. ALUiZIO BEZERRA -~O aparte de V. Ex• só_
Na verdade •. essa corajosa atitude do Presidente Itamar
merece-O apoio ativo, sisteinático -como bem disse a Senaabrilhanta o nosso pronunciamento.

assumiu uma posição que merece tOdo o nosso apoiO, asSi"in
como o Presidente da República, no que diz respeito a esse
problema do preço dos medicamentos.
Eu gostaria, inclusive, antes de adentrar-me aos detalhes
deste pronunciamento, de antecipar nossa saudação pela posição assumida pelos_ Ministros do Ex:érci!~ _c;: da Marinha, colocando à disposição os-labáratórios do Exército e da Marinha
para a produção de medicamentos como uma forma de combater a elevação dos preços no_ mercado.
Uma das grandes questões nacionais, daquelas que mais
afetam a maiOria da população,-é justamente a questão dos
preços de medicamentos. Por isso mesmo, é um absurdo,
um completo contra-senso que alguns grupos estejam a criticar
o Presidente Itamar Franco como populista, demagogo_, pois
Sua Excelência está, exatamente, preocupado em atacar de
frente esses problemas relacionados aos remédios.
Sabemos que o Jobby dos medicamentos é poderoso. É
um dos mais podúosos cartéis que existe. As camadas popula~
res, em torno de 80 milhões de brasileiros, simplesmente não
tém acesso aos medicamentos; grande parte são doentes cróni~
cos, até mesmo pela fome. É toda uma população que adoece.
Há diabéticos~ hipertensçs,_ portadores de 9oenças respiratórias, digestivas e outras mais, que não podem comprar C?S
seus remédios.
O Presidente Itamar Franco está coberto de razão quando
considera essa questão fundamental para seu Governo. Sua
Excelência deve ser apoiado e não criticado.
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nal, ou pelo m;iximo de auto~suficiência nacional em tomo
-doS Inedicamentos essenciais, da lista.de medicamentos essensimo problema dos remédios, problema _que chega a atentar
ciais da CEME, sindicatos, associações de classe_,_~~rtjdos
contra a própria soberania.
-políticos, estudantes, militares nacionilliStas, toda a Nação
:t. ou não é preocupa-nte que quase 85% d9_ mez:cado progressista, todos temos_ que estar engajados nesse debate.
de medicamentos no nosso País seja controlado por megacor- Ninguém que preze a nossa soberania, a defesa do mercado
porações interb.acfoilais? As inúltis c~núolam quase 8.?-% do -~terno, d_os inte_resses populares, pode silenciar nesse debate,
futuramente anual nessa área estratégica. Coi1lro1am -a tecnoou pode ficar de fora.
logia, controlam o mercado, monopolizam a indústria, contam
Sr. Presidente, diante de questão dessa envergadura, o
com todas as facilidades do regime, contam com poderoso Presidente Itamar franco assume diretamente a defesa da
produção, da sua importação para facilitar o acesso da popuIobby, que faz com que seu poder de pressão política seja
lação a um produto necessário à saúde e que está fora do
enorme - inclusive atacando profundamente o Presidente
alcance da bolsa da população devido aos preços absurdos,
da República; a ação dos lobbies se_ faz por todos os mecanismos. E que eles consigam, em todas essas décadas, impor o que não se justifiCa.
sua estratégia.
-Si, _Prefiidente, a partir da matéria-prima envolvida na
produção,- _como tes_temunhou aqui ·a: Senadora J únia Marise,
. É uma estratégia de domínio que termin{l, na prática,
fazendo com_que os Iaboratórios.oficiais e a CEME, i~vari{l temos que incentivar a produão de medicamentos por laboravelmente, sofram as piores coriseqüéridas desse rolo com- tório estadual. E essa mesma informação obtivemos de laborapressor monopolísitico. A CEME, por exemplo, não _tem con- tórioS oficiais, de que-os preços dos medicamentos estão superfatorados, mas controlados por um grande cartel, que deterseguido dispor de uma política que a faça sair da crise e cumprir
mlna·o preço desse produto no mercado, de tal maneira que
sua função social.
Esse quadro indesejável, ãntinacional, de sucateamento ele fica fora do alcance da população. E esse cartel coloca
da CEME, dos laboratórios oficiais, militares, e de desnacio- o interesse do lucro desmedido acima dos interesses da população que necessita de medicameritos básicos no seu dia-a-dia.
nalização da indústria farmacêutica foi agravado fOrtemente
pela política H neoliberal" de Collor. Um rolo compressor abaAo finalizar, reitero a nossa saudação também ao posicioteu-se sobre a CEME, apesar da resistência de técnicos, de
namento dos Ministros do Exército e da Marinha, que colocamilitares, de setores populares_ e de toda _u_ma corrente de
ram à disposição do Presidehte Itamar Franco os laboratórios
das referidas instituições, atendendo apelo feito por Sua Exceopiriião pública que luta pela auto-suficiência naciOnal e pelo
barateamento dos medicamentos ~ssenciais e que resiste lon- lência nos meios de comunicação, para que se produzissem
gamente à cartilha da ABIFA~ e das multinacionais.
medicamentos básicos a preçOs que os colocaSsem ao alcance
A CEME foi submetida a ~sses esquemas e a desfalques da população.
milionários. É o que está nas páginas da imprensa. Sua função
Mas qUeremos frisar aqui a necessidade urgente de mobieminentemente social foi des~irtuada e enfraque.cida, quando lizar-se 'toda a sociedade em torno dessa questão porque, dedeveria ser exatamente o contrário: teria que ter sido fortale- pois desta, outras virão, e é fundamental que não se coloque
cida .. Essa é a intenção do Presidente Itamar Franco.
o Presidente como populista no sentido pejorativo, como o
E a grande verdade é qUe sem o _fortalecimento da CEME, fez a mídia mobilizada pelos grandes cartéis, quando o que
dos laboratórios oficülis, sem o redirecionamento político da se. está defendendo é uma questão justa, necessária e funda-·
CEME, a calamidade dos medic~mentos no .Brasil só tende m~nt~_ ao interesse do povo brasileiro.
a agravar-se.
Er~ o que tinha a dizer.
Nós sabemos que o poder público, os laboratórios públicos têm capacidade instalada para fabricarem diretamente
n SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Estou
grande parte (ou até a !llaior parte) dos medicamentos essen- grato a V .Ex•.
ciais, sem falannos numa utilização muito _mais ampla e racioConcedo a palavra à nobre Senadora Júnia Marise.
nal das nossas plantas medicinais no serviço pUblico.
No entanto, o que é que acontece quando o Presidente
A SRA. JÚNIA MARISE (PRN- MG. Pronuncia o
da República, quando o Presidente Itamar Franco toma a seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, trago hoje, a este plenánobre atitude de defesa do parque nacional, estatal, de produção de medicamentos, quando toma a atitude de cobrar das
rio~ um assunto que tem causado uma grande preocupação
múltis uma conduta mais lógica, quando procura fazer c-om a tOdOs os Municípios br<i1Sil!!ir:os. Faço uma referência a Minas
que os medicamentos sejam barateados? É cbam~do de popu- GefáiS~- qUe tê:ni, hoje, c_erca de 730 Municípios, onde os pre.,.
feitOS; os atuais e_ os eleitos, estão extremaménte preocupados
lista por alguns setores bem posicionados na grande mídia.
Não podemos ficar em silêncio. É preciso que todas as com essa situação.
Diante da divulgação oficial ~o Censo d~ 1991, que deverávozes democráticas e progressistas da nossa sociedade tomem
posição nesse debate. Não está em jogo qualquer cois_~~ Es~á · ser publicado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia
em jogo a defesa dos interesses nacionais, dos interesses popu- e Estatística) até 31 de dezembro de 1992, 353 municfpios
de Minas Gerais perderão preciosos recur:sos c.om a redução
lares, contra o império. das multis, contra o monopólio de
de seus ·coeficientes~ AlgunS deles registrarão perdas de aproximercado que, em função dos superlucros, exclui a mai(!!'ia
madamente 67% de sua receifa, Sendo qUe oS mais prejudida sociedade do acesso aos medicamentos básicos, aos medicacados serãO os municfpíoS Cbino popUlaçãO--de ãté 20 mil habimen'tos de uso co-ntínuo, estes extremamente caros: É um
crime. Não tenho outras palavras. Um crime contra economia
tantes.
O Fundo de Participação dos Estados e Municípios, comO
popular, um crime contra a saúde pública.
se sabe, foi institufd~ pela Lei n9 5.172, de 25 de outubro
Nós propomos um: grande debate nacional em tomo desde 1966. De acordo com esse diploma l~gal, 80% do produto
~s medidas do Presidente Itamar. Pela auto-suficiência naciodora Júnia Marise -:- do copjunto da Nação, de_ todas, as
forças sociais intereSs-adas em enfrentar esse- antigo

e gravís-
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da arrecadação dos impostos constituem a receita da União,
sendo o restante distribuído à razão de 10% ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal e 10% ao Fundo
de Participaçãodos Municípios.
~
- · -~
De acordo com a lei, à medida em que for recebendo
as comunicações do recolhimento--dos impostos, para escrituração na conta 'Receita da União', o Banco do Brasil efetuará
automaticamente o destaque de 20%, creditandO-o, em partes
iguais, ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal e ao Fundo de Participação dos Municípios. Os totais
relativos a cada imposto, creditados mensalmente a cada um
dos Fundos, serão comunicados pelo Banco do Brasil ao Tribunal de Contas -da União até o último dia útil do mês subseqüente - diz a referida lei.
A lei prevê ainda que, do Fundo de Participação dos
Municípios, serão atribuídos 10% às capitais dos Estados e
90% aos demais mUnicípiOs do País. Os critérios de rectiStribuição incluem vários fatores, sendo o principal deles o fator
representativo do inverso da renda per capita do respectivo
Estado. Os dados oficiais mostram a curva irregular da receita
do Fundo de Participação dos Municípios, de janeiro a outubro
deste ano.
Tivemos, em janeiro de 1992, US$ Z33.335,58atéCbegar
a US$ 399.884,05 em maio, caindo em outubro para US$
327.049,48. Com a divulgação oficial do Censo de 1991, pelo
IBGE, 2.829 municípios cairão de faixa, perdendo preCiosos
recursos para o-seu desenvolvimento, sendo que, deles, 353
de Minas Gerais. As eD.tidãdes representativas dos municípios
têm procurado discutir o problema em busca de soluções.
A Associação Mineira dos Municípios, depois de realizar
várias reuniões com os prefeitos eleitos e os atuais, chegou
à conclusão de que é necessário aprovar lima lei complementai
no Congresso Nacional, ainda este ano;através da qual permaneçam os coeficientes atuais, evitando-se qUe a reformulação,
a ser procedida pelo Tribunal de Contas da Únião, determine
a perda de recursos.
Informa a Associação Mineira dos Municípios - AMM
- que 80% dos municípios de Minas Gerais administram suaS
prefeituras com os recursos gerados por este Fundo. Comissão
composta de representantes de Minas Gerais, _Rio_ Grande
do Sul e Goiás entregou- minuta de Projeto de Lei CoJllplementar ao Presidente da Câmara dos Deputados, Ibsen Pinheiro, fazendo um apelo pela sua aprovação, ainda esta ano.
Em recepte viagem a Brasília, o Presi~ente da Associação
Mineira dos Municípios, Vítor Penido, reuniu-se com entidades municipalistas e participou, juntamente com a Associação
Brasileira dos Municípios, a Associação Paulista de Municípios, o Conselho Brasileiro de Integração Municipal e a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Su1,
de vários encontros com os Ministros da Fazenda, do Planejamento, da Previdência Social, bem como com os presidentes
da Câmara e do Senado, denunciando a situação finanCeira
precária em que vivem os municípios brasileiros e reclamando
mudanças, inclusive constitucionais, para que as injustiças sejam reparadas.
Está demonstrada, portanto, Sr. Presidente, a dependência da maioria dos municípios mineiros- qUiçá dos municípios brasileiros • da parcela que recebem do Fundo de Partici·
pação dos Municípios. É preciso que--o COngresso dê uma
solução urgente para o problema, aprovando o Projeto de
Lei Complementar que as eD.tidades municipalistas entregaram ao Presidente da Câmara, Deputado Ibsen Pinheiro. -A
r~cessão já impõe uma carga mi.lito·grilõde de problemas ao
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País para que não compreendamos a situação aflitiva em que
Vivem os nossos municípios.
_
Daí, Sr. Ptesidente, Srs. Senadores,_ essa preocupação
que tioje têm os prefeitos, principalmente os eleitos, ao tomarem posse à frente das suas respe·ctivas prefeituras em todo
País, ante a queda de receita resultante do Fundo de Participação dos Municípios.,
TCmos muitos exemplos a citar, por exemplo: há uma
cidade do interior de Minas Gérãis em ciue o prefeito não
tem nenhuma outra renda a não ser a do Fundo de Participação
dos Municípios. A situação está chegando a tal ponto que
esse prefeito já ameaçou várias vezes fechar a porta da prefei~
tura e entregar- a chave às autoridades do Estado por falta
absoluta de condições financeiras, até mesmo para pagar os
salários dos servidores municipaiS.
_ É preciso que, neste momento, e a partir do próximo
ano, o Congresso Nacional, que em algumas ocasiões já fez
a revisão dessas questões que envolvem hoje os_ municípios
brasileiros, atente para esse fato: todas as entidades municipalistaS do Brasil estão boje confiantes numa tomada de.posição por parte do Congresso_ Nacional, o Senado da República
e_da Câmara dos Deputados.
Os prefeitos, que tomam posse no dia 1"' janeiro próximo,
vão, como os atuais prefeitos, continuar de pires na mão,
seja junto aos governos estaduais, seja ju-ntO ao governo federal, buscando soluções, as mais elementares, para os problemas das suas comunidades.
Mas, um dOs problemas mais graves, mais agudos e que
exige uma interferência decidida e imed~ata por parte do Senado e da Câmara dos Deputados,.é o atendimento dessa ampla
reivindicação, que atinge mais de 80% dos municípios braSi-leiros e que, conseqüentement e, v~i gerar um problema social
dos mais graves, porque, se o prefeito não tiver os recursos
oriundos do Fundo de Participação, éle não terá oonlo' pagãr
o _servidor municipal. Esses servidores, que, na sua maioria,
ganham, às vezes, até á metade do salário mínimo, o ·que
já constitui uma violência contra o direito adquirido do trabalhador e·do servidor público.
- Por isso, diante dessa preocupação, trago este assünto
nes.ta tarde neste plenário, para que possamos conjugar esforços e ampliar as discussões com ·as entidades representativas
dos prefeitos municipais; e, principalmente, a partir do próximo ano, e já, se possível, na convocação extraordinária do
Congresso Nacional que se esboça a partir do dia 11 de janeiro,
possamos, .quem sabe, aprovar um projeto ~e lei complementar que possa solucionar esse grave problema que aflige
a maioria dos municfpios brasileiros.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
· O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con·
cedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon, _que falará
pela Liderança.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente~ Srs. Senadores:
Vivemos um moinento da maior importância e do rilaior
significado para a História deste País. Provavelmente amanhã,
a reunião do Senado Federal tomará uma decisão envolvendo
a figura do Presidente da República. Após um longo debate
e um longo processo, haverá de realizar, provavelmente, a
votação sobre essa questão.
Temos dito muitas vezes que é significatlvã'-esia~ hOra
de nosso País, porque vivemos um longo debate de uma longa
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crise, toda ela desenvolvida dentro da democracia, toda ela
Eu não precisaria vir a esta tribuna, corno cidadão e
com o debate no Congresso Nacional, no Supremo Tríbunal
como Senador da República, para mencionar esses fatos, pois
Federal, perante a sociedade, envolvendo o Executivo, sem
eles foram sendo acompanhados ao longo do tempo pela socieaquilo que é a tradição na América Latina; a prese·nça- das dade brasileira. Venho aqui, Sr. Presidente _e Srs. Senadores,
Forças Armadas, os tradicionais envOlvimentos com golpes
para salientar duas questões que me parecem importantes.
de Estado e tudo o mais que conhecemos_ tão bem.
A primeira é o comportamento do Senhor· Vice-Presidente,
Isso começou como? Foi o Congresso Nacional? Foi alno exercício da Presidência da República, Sr. Itamar Franco.
gum parlamentar da Oposição? Foi algum Senador ou Depu- Sua Excelência tem caracterizado a sua atuação, no sentido
tado? Foi algum empresário ou líder sindical que iniciou esSe
de deixar muitQ claro que ali está desenvolvendo a sua ati vidade, esperando a decisão do Congresso brasileiro.
processo? Conhecemos os fatos passados qa nossa História,
que ora envolveram a figura de Getúlio Vargas, -ora a figura
Não bouve, em momento algum, nenhuma ação de qualquer natureza envolvendo_ a figura do Sr. Itamar Franco e
do Sr. João_Goulart; mas foram mo:vimentosde grandes debates, que começaram exatamente no Congresso Nacional e
esta Casa na decisão daquele julgamento. A tal ponto que
que envolveram a sociedade.
o Sr. Itamar Franco tem sido criticado por órgãos da imprensa
Desta vez, não esteve nem a CUT, nem o PT, nenhurriâ por não _ter ocupado_ a mfdia, até agora, para revelar seus
liderança política mi intelectual, nenhum jornal envolyido nes- planos e idéias; tem sido_ criticado, porque, como normalmente
acontece, alguns Senãdores desejam ser recebidos para conta questão. Foi um debate que aconteceu e foi cre-scendo.
versar com o Presidente da República, e isto ainda não acontePode-se dizer que a reta final desse debate começou com
ceu; tem sido criticado por não ter modificado, com exceção
o pronunciamento feito pelo Sr. Pedro Collor no rádio, na
televisão, no jornal e na revisfa;-cOntendo uma série de acusa- dos Ministros e de_ alguns cargos, cujo provimento é absolutamente necessário, os ocupantes dos cargos do segundo e do
ções que determinaram que se abrisSe uma Comissão- Paria~
mentar de Inquérito. O Senador Eduardo Suplicy solicitava terceiro eScalão do GOverno.
Rádios e televisões têm procurado o Sr. Itamar Franco,
que a investigação envolvesse todas as acusaçõeS feitas, inclupara solicitar uma entrevista e conversar sobre o futuro do
sive ~ dirigidas contra o própriO Presidente da República.
País, sobre a responsabilidade do governante, ou sobre esse
Mas prevaleceu o entendimento, tendo à frente o Líder do
inqu-énto; mas o Vice-Presidente Itainar Franco faz questãó
PMDB, SenaçJor Humberto Lucena, de que os trabãihOs da
de dizer que não fala sobre essa matéria; este tem sido o
comissão deveriam restringir-se às ·acus-açOes·-do Sr. Pedro
Collor contra a figura do Sr. PC Farias. E a CPI foi criada seu comportamento.
Amanhã haverá o julgamento no Senado, e pode ocorrer
com esse fim e por af des_envolveu suas atividades~
que esta Casa decida pelo afastamento definitivo do Presidente
Ocorre que essas :atividades da CPI foram se desenvolvendo e se aprofundando na apuração das acusações que en- Fernando Collor. Se isso acontecer, o Sr. Itamar Franco, aí,
volviam o Sr. PC Farias. Não foi nenhum Senador ou Depu~ sim, falará à Nação, para dizer o que pretende. Como o seu
tado que.fez com que elas chegassem ao Presidente dã Repú~ estilo não é o da fala individual, da fala do trono; Sua Excelência deseja estar preparado para: a eventualidade de ter
blica, maS, sim, as testemunhas que vieram depor, a começar
pelo motorista, pela secretária, a seguir, pelãs pessoas direta- que fazê-la. Para isso, na sexta-feira e no sábado, Sua Excemente ligadas à figura do próprio Presidente, como foi o caso lência fez reuniões Com o seu ministériO, quando ouviu to"dos
do ex-Presidente da PETROBRÁS, do ex-Líder do Governo · -os integrantes da sua equipe de Governo. Assim, na eventualidade de o Senado decidir pelo afastamento definitivo do;
na Câmara dos Deputados; enfim, foram pessoas diretamente
Presidente Fernando Collor, Sua Excelência virá imediata-·
ligadas ao Presidente que trouxeram o seu nome ao processo
de apuração das acusações feitas pelo Sr. Pedro Collor. Os - mente ao Congresso Nacional para fazer o seu pronunciamento, quando, então, dirá o que pensa, o que quer, o que
fatos forã.rii se desenvolvendo, crescendo 1 e o envolvimento
defende e quais são as suas metas.
aconteceu.
E se issQ não acontecer, ou seja; e se _o Senado houver
Em várias oportunidade, o Presidente ocupou jornais e
por bem manter o Presidente Fernando Collor? Então, o Presicadeias de rádio e televisão, expondo as suas idéias e pensa~
dente em exercício não terá falado em cadeia de rádio e televimentes. Nem o Senado, nem a Câmara, ninguém 1 "em nenhu~
são, não terá dado nOta oficial ou feito pronudciari:lento que
ma oportunidade, respondeu a essas afirmativas; pelo contrápudesse ser intetpretado como uma pressão sua sobre o Conrio, o Presidente praticamente tinha o controle absoluto dos
gresso-uu a sociedade. Ele preferiu ficar omisso. Diz a imprenmeios de informaçãO e usou~os, tantas vezes quantas achou
sa que só o Sr. Itamar Franco não nota que já é definitivo,
necessário, para se defender, para se justificar. para atacar
que vai ficar no cargo, e permanece nesse marasmo, -nâ<H:lizenaqueles que ele bem entendia, acusando a existência de 'sindido
_quais são suas metas. Pois Sua Excelência prefere essa
catos_do golpe', ou sei lá mais o qUê.
crítica; essa acusação da sociedade do que a outra. Se declaA verdade é que fatos e evidências foram sendo apresenrasse_ que pretende fazer isso e mais isso, esse 'isso' poderia.
tados, culminando num m-ovimento social, com manifestaÇões
ser interpretado com se ele tivesse forçando, dessa ou daquela
populares, em que o povo foi à rua. A CPI cOncluiu pelo
maneira, a ação dos Srs. Senadores na reunião de amanhã.
envolvijllento das pessoas, a OAB e a ABI apresentaram
Essa, repito, tem sido a atuação do Sr. Itamar Franco.
o pedido de impeachment do Presidente da República, e a
Não fala, não convoca rede de rádio e televisão; não recebe
Câmara dos Deputados, por 441 votos, votou plenamente
Senadores, não nomeia, não dá entrevistas. E a imprensa
pela aceita!ião do processo, para que o Senâdo processasse
tem_sidp. ríspida na crítica a um Presidel!te que lá está e nãO
e julgass:e o Pfesidente. A Comissão do Sen~do foi ciiadª;
toma _nenhuma dessas decisões._ Qual e· o· rumo? Qual é a
analisou, apresentou provas, discUtiu e votou. O prOcêsso
política económica? Qual é a poUtii:a social? O que e!e-penSã?
foi levado adiante, até chegarmos ao dia de amanhã, quando
O _que ele quer'?· Para onde ele vai? Ele não fala, porque
esta Casa haverá de julgar finalmente o Presidente da R,epú.e.nten~-~._se falllr ,_ es!;irá tomando uma yosição '!ue_~de
blicac
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estar forçando o Senado a uma decisão nesse ou naquele
sentido. Primeiro,- decide o Senado. S.e o Senado houver por
bem decidir que o Sr. Fernando Collor de Mello fique, não
tem por que ele falar; se o Senado houver por bem decidir
que o Sr. Fernando_ Collor de Mello não fique, af é que ele
se pronunciará.
·Essa é a manifestação do Vic e~ Presidente Itamar Franco
no exercício da Presidência da República. Qual tem sido ~
forma de agir do Presidente Fernando Collor de Mello? A
imprensa do mundo, Sr. Presidente, está olhando pa~a_o_Bra~
sil. Querendo nós ou não, ·o -Brasil está -nas manchetes dos
jornais do mundo inteiro. EStão todos acOstumados a ouvir
falar de golpes e contra-golpes na América Latina. As notícias
que_ conhecemos são de derrubada de governos~·mortes, renúncia forçada, intervenção de militares; são essas as noticias
da América Latina. Pela primeira vez, no Brasil e na América·
Latina - e, ao que consta, no mundo todo - está acontecendo
. o afastamento legítimo, democrátiCo, constitucioriãl de um
Pre~dente da República.
···
Seja qual for a decisão do Senado, há que se reconhecer
que. o procedimento foi democrático, livre, e ~--d-~~:_!~ã_Q_será
soberana. O Presidente- teVe amplas oportunidades de_ se defeiider;· os Parlamentares a seu favor tiveram igual oportunidade de debate. Quando ele estava na Presidência, teve a seu dispor todas as condições de fazer a sua defesa e usou
o rádio e a televisão para orientar a sociedade brasileira tant'as
vezes quantas quis. Duvido que haja um parla~enta_r, Ol!,
um jornalista, por mais r3.dical que seja, que diga que houve
qualquer tipo de influência do Presidente Itamar Franco, do
Ministé'rio da Justiça~ da Polícia Federal ou de qualquer set_<?r
do Gove~o-no· andamento- desse processo.
O Presidente Fernando Collor tem falado, usando da
democracia que, graças a De_us, existe neste País. E,que bom
que ele teffi falado! Dizem que cerca de mil jornalista~ e
homens de rádio e televisão viràõ - ou já estão·--"no Brasil
-para cobrir o julgamento de amanhã._ o que e-ssa-gente
tem lido no jornal, assistido pela televisão e ouvfâo no rádio
são entrevistas do Presidente Fernando Collor. Ele tem falado
livremente; são págin-ãS inteiras em O Globo, em O EstadO
de S. Paulo; é o aparecimento no Fa~~~~-~~~o; é o ~r. ~_<~ris
Casáy; da TVS, que Vem es;Jicialmente a Brasília par~ ~~~re~_
vistá-lo na Casa da Dinda. Otimo! Está correto. É exatamente
o Presidente Fernando Collor que tem todo o direitO de falar,
debater, analisar, de ir para o rádio, jOrnãl e televisão expor
as suas idéias. É uma demonstração de que o processo democrático exisie",-de que o Presidente afastado está na liberdade
de debater, de expor o seu pensamento à sociedade, aos seus
companheiros, aos seus adversários.
Repito, porque·-é importante que se repita: não é- que
o sr: Itamar tambéril não pudesse usar o rádio e a televisão;
ele poderia; mas deliberadamente saiu do processo; -deliberadamente, o Vice-Presidente Itamar Franco não tem- partiCipado do debate, não tem utilizado os meios de comunicação
de massa; nega-se a· falar. O Presidente Collor, ao contrário,
quer falar, e penso que está absolutamente certo. Até _porque,
deliberadamente ou--não, ele nos faz um favor: demonstrar
que o processo é democrático, que a liberdade existe, que
os meios de comunicação estão a sua disposição. Alguns podem até imaginar que o Presidente Ccillor não tem saído da
Casa da Dinda, não tem viãjado por essa ou por aquela razão.
Ora, não tem viajado porqtie iláo quer. Se quiSesse· viajar
a São Paulo, ou ao Rio, para fazer conferências, poderia
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fazê-lo, inclusive tem a segurança garantida, ainda que afastado.
Sr. Presidente, se o Presidente Collorestá falando, ótimo!
Se a imprensa estrangeira que está fazendo a cobertura dos
ac_optecimen_~os no Brasil está noticialldo, é bom gue noticie.
A.man~~. a ess-a altura, estafemos-em pleno julgamento! v~s
pera da decisão histórica: afasta ou não o Presidente Fernando
Collor de Mello?- Quem lê jornais, ouve rádio e assisté à
televisão só vê o Presidente Collor. Repito: será bom que
isso aconteça, porque Sua EXcelência terá todas as oportunidades para falar e debater,
Sr. Presidente, eu não estaria nesta tribuna, se fosse apenas i~so, ou para dizer o que estou dizendo, agradecer: e ir-me
sentar. Se_aqui estou é porque tenho algo a acrescentar.
O Presidente afastado, com os espaços ·que tem no rádio,
no jornal e na televisão, falando livremente e à vontade, poderia dizer, como pode, o que bem entender. Porém, a meu
ver, deveria aproveitar a oportunidade para promover a sua
defesa, informando ã Nação que- a··-aclisação não é exata,
que o que estã-o-dizendo não é o correto, que não há nenhuma
ligação ·com o Sr. Paulo César Cavalca-nte Farias, que não
há negócio da Casa da Dinda, que a transação ·do cheque
não é verdadeira, que tudo não passa de invenção, de mentira,
de calúnia. Está provado o que é e o que não é.
Isso seria o ideal, porque Sua Excelência estaria informando ã sociedade, estaria infomiando-nos, portanto, a respe-ito do conceito da sua defesa. Fernando" Collor de Mdlo
deveria aproveitar a oportunidade. Neste momento, Sr. Presidente, se me perguntarem como vou votar amanhã, respondo
que não sei. Até o último momento em que a defesa usar
o derradeiro argumento, não saberei.como votar. Estou espera:hdo as provas e a argumentação da Defesa para depois
fazer o meu julgamento. Tenho certeza de que_ oitenta e um
Senadores estão na expectativa de ver o que fará a Defesa.
o-prõpriO Presidente - como já disse o Ministro Sydney San:
ches, Presidente do Supremo Tribunal Federal - se quiser
vir ãqtií, poderá debater e fornecer os seus argumentos. Só
depois disso iremos decidir.
Mas não é apenas isso que me traz ã esta tribuna. Se
Fernando Collor- de Mello quer falar, discutir e debater perante o r_ádio, o joinã.l e 3 televisão, sem querer defender-se,
o probJeina é dele. Não serei eu qUe -o-forçarei a isso, pois
pode ser uma tática, uma estratégia da Defesa - aliás, uma
Defesa excepcional, uma das melhores do Brasil, dig-a-sé de
pa·ssag~m. Não serei eu, daqui, que a orientarei ria sua fórma
de agir. Talvez ela esteja guardando os argumentos, embora
eu estranhe que o faça. Que segredo é esse que já deveria
ter sido exposto -à: sociedade e debatido perante ela? Todavia,
é trm direito do Presidente afastado e da sua Defesa nãõ
-reVelarem o que há escondido.
Essa não é também a razão para eu vir -a- eSta tribUna.
Estou aqui, porque o Presidente Collor usa os meios de comunicação e não se defende, mas parte para o ataque. Sua Excelência ataca os parlamentares e esta Casa. Senão vejamos: ,
em manchete do Correio Braziliense, Fernando Collor de Mello diz: 'Fui vítima de uma quartelada parlamentar'. Chamar
o que está acontecendo na história parlamentar deste País
heste momento de quartelada militar?
No dossié que a Defesa do Sr. Fernando Collor de Mello
mandou para comparar está dito: _
'As condenações à morte eram rápidas na Revolução Francesa. Marcaram os tribunais do Terror,
quando, no dizer de Henri Robert, as condenações
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à morte eram rápidas. Um dia bastava para a instrução
do caso mais_ complicado. Prendia~se de madrugada,
preparava-se o processo de manhã, julgava-se à tarde
e execUtava-se à noite.'
É essa aquartelada a que se refere o SenhOr Presidente.
'Fui vítima de uma quartelada parlamentar. São
intereSses do jogo polítiCo mais baixo, mais meSqUinho,
mais comezinho. Esse movimento que aconteceu, de
ânimo inoralizante ou moralizador, não tem nada. É
um movimento que congregou. cl"S interesseS cOiitià:riados dos diversos setores da SQciedade, sobretudo
das elites brasileiras, parte das elites empresariais e
parte das elites sindicais. Senhor Presidente, estou tendo o meu direito de defesa atropelado. As medidas
que estão sendo tomadas são por essas forças que patrocinam essa quarielada parlamentar'.
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Não pos·so aceitar, tranqüilamente, essa afirmativa de
uma ~'quartelada". Se lermos a fundo as decisões, observa~
remos que o Presidente Fernando Collor de Mello está envolvendo não só o Senado Federal, lllas _também o Supremo
Tribunal Federal. Isso~ sim, me traz a esta tribuna. Trazem-me
a esta tribuna as afirmativas do jornal O Estado de S. Paulo
de ontem: uEspionage:m e ameaças são últimos recursos de
Collor". Falam na existência de dossiês contra Parlamentares,
Deputados, Senadores, e outras pessoas com relação a fatos
envolvendo as suas vidas. Inclusive Parlamentares tradicionais
defensores do Sr. Fernando Collor de Mello dizem que é
verdade que Sua Excelência tem váiios dossiês envolvendo
vários Parlamentares e que deles fará uso, Conforme ã necessi~
dade do momento.
Creio, Sr. Presidente, que se o Presidente Fernando CoIlor de Mello tiver os dossiês envolvendo autoridades, envol, vendo a dignidade de senador ou deputado, deve apresentar
-na minha opinião, já devia ter apresentado. Se tenho em
Essas s·ão palavras do Presidente Fernando Collor de Me- mãos uma série de documentos que _comprovam a prática
llo; e são elas que me trazem· à tribuna hoje .. Digo·, com de delitos de quem quer que seja, não posso guardá-los para
o maior respeito, que concorao_com. o Presidente do Supremo usar em determinada oportunidade. Tenho a responsabilidade
Tribunal Federal. Segundo o jornal Folka de S. Paulo de on- de apresent_á-los, para _ajudar as autoridades na busca da ver-.
tem: 'Sanches nega execução sumária de Collor'._S.Ex~ defen- d~de. _Mas,, se_ não apresentou ontem ou anteontem, que os
. de exatamente a seriedade e a respeitabilidade desse processo. apresente agora, Sr. Presidente.
Não me parece correto Sua Excelência usar da liberdade
O Presidente do Supremo Tribunal Federal, a quem levo
ampla de que dispõe, usar manchetes de jornais e ã. telciviSã.o minhas homenagens, por ser um homem de bem, um homem
num~ hora como esta, para, em vez de se defender, em vez
sério, está presidindo esse processo com isenção. Não só porde _fazer um chamamento, de debater, em vez de falar das
que a Constituição Federal o determina, mas porque teril
coisas boas que realizou no seu Gove-rno e que pretende faZer,
o respeito de todo o Congresso Nacional. Todas as decisões
se continuar, ao invés disso_dizer que tem dossiês graves envoldo Senado Federal no processo foram norteadas e orientadas
vendo parlamentares, acusando-os de usar~m avião,_ de faze- _
pelo sr·. Presidente do Supremo Tribunal Federal. No início,
rem isso ou aquilo, de receberem telefonemas, de irem a
inclusive com algumas interrogações de parlamentares, trouxe
tais e tais reuniões.
todo um rito do processo que ele havia discutido antes com
Duvido que haja aqui algum Senador que tenha sido
os seus Colegas dessa Corte. A decisão foi do Presidente
Sydney Sanches, depois de ouvir o_s compo~~ntes d~ Suprema 'procurado_ ou pelo Sr. Itamar Franco, ou por ministrá, ou
Corte. E todo o andamento do processo é de sua orientaçãO.- por-algum Senador identificado com o Sr-. Itamar, solicitando
um pronunciamento ou uma posição. Isso seria um absurdo,
As váriaS decisões tomadas por S. Ex~ na condução do_ proporque cada um aqui age de acordo com ~." sua consdência.
cesso, quando a DcfCsa houve por bem impugnar e entrar
Esta é uma Casa polítiCa e, com.O. tal, VainoS tomar a déCfsãcl: .
com recurso no Supremo Tribunal Federal, foram decididas
É verqade que é muito difícil, _de um niomento_ para outro,
por essa Corte. Não há dentro desse processo, Sr. Presidente,
o Sena~or Pedro Simon transforrn-ãr-se no MinistrO--togado-terminada a CPI e instalado o processo do impeacbment, uma
·Pedro Sunon. Mas temos que fazer um esforço nesse sentido.
decisão e uma conclusão que não tenham partido do PresiTemos que nos esforçar no sentido de tomar uma decisão
dente do Supremo Tribunal Federal. Em nenhum momento,
o Plenário do Senado Federal, ou o Senador Mauro Bene~ sob essa responsabilidade. Principalmente, não pode passar
pela c:abeça de ninguém a troca do voto por uma vantagem.
vides, ou a Comissão foram chamados para tomar qualquer
Jomats até falavam, mas não acredito nisso. Seria muito vultipo de decisão. O processo fo1 tr~do aos Componentes· da
gar, muito grotesco imagiriar que essas coiSas pudess~m sair
ç_9!1:1~~~-p~!~ ~If?~i~~~~e_~}:~~~y-~~f!~~~S,__~_~p~_i-~-~e_9U_~_i~9S
os Membros do Supremo Tribunal Federal. Todas as indagã.~ do--rerreno-âa-fãtUãsia--e- se-~ttàiiSformar-- em rea.ndade~ NãO
. ções e dúvidas suscitadas pela Defesa foram decidídas por ::acredito .
essa Suprema Corte.
·
-. Mas verdade é que notícias desse teor são veicul3das.
Então, Sr. Presidente, onde está a "quartelada parla- Os telefonemas existir~. As ameaças de morte ao Senador
mentar" ? Onde está fundamentada a comparação deste pro- Ronan Tito, ao Presidente do Senado e ao Relator da Comiscesso com a Revolução Francesa e suas exe-cuções sumárias são também existiram. Que me perdoem os Senadores envol?
.
vidos, mas não dou maior importância ao assurito. Essas- ameaIsso me traz a esta tribuna. Não sei qual será ã. decisão ças geralmente acontecem pelos motivos mais banais. O Depuamanhã. Sua Excelência poderá ser absolvido o.u conden(ldo. ·tado Roberto Jefferson diz que os doss.iê_s exisfem, que_o
O que sei é que não vi, C::.m. nerthuin iriomenfo~ qualquer ação- Presid~nte afastado levou-os para a sua biblioteca e que eles
envolvem vários Deputados e Senadores. E que até mesmo de Senador que não fosse com a mais absoluta isenção e
com a maior autoridade. Não vi, em nenhum momento, qual- espionagem estaria sendo feita. Que o Sr. Lula teria viajado
quer ação no Congresso Nacional - Cân;tara dos Deputados num avião não sei de quem para não sei onde, etc.
A questão ficaria mais difícil e mais complexa se daqui
ontem, Senado Federal hoje - que não fosse da busca da ·
a pouco, no meu gabinete, um Senador me procurasse para_·
verdade.

a

Dezembro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

dizer que o ministro tal ou o fulano de ta1 o- procurou para
barganhar o seu voto. Seria grav{ssimo.

Volto a repetir: o Sr. Itamar Franco chega a ser uma
pessoa um pouco grosseira, como dizem alguns, meio estra·
nha, difícil de se lidar, como dizem outros. Não recebe Senador, não faz nomeação, não faz pronunciamento à Nação;
quando dá entrevista é para criticar isso ou aquilo. Mas nunca
para falar do Presidente Collor, nunca para agradar a esse
Senador ou àquele Deputado. É um procedimento que me
parece correto da parte do Presidente em exercício. Não se
envolve, não opina, não discute, não participa de na_d~ que
diga respeito ao julgamento. E tem recebi~o críticas dur!iS,
enérgicas. Por exemplo: 'Só ele não vê qu~ já é Presidente

efetiVO, não "diz a que veio, não anuncia o -seu -plano, não
faz as nomeações. O que é isso?' E ele responde: 'Eu me
considero interino e. como interino, eu não vo-u "anunciai nada
à Nação sem antes ouvir a palavra definitiva do Senado.'
Enquanto isso, o Sr. Collor diz que tem dossiês contra
parlamerttares; deputados e senadores; chama de traidores
parlamentares que eram seus aliados e que votaram contra
ele. Não sei se são traidores, não os_ considero assim.
Ouvi, com ó maior respeitO, ü'mâ e-xplicação dada ao_
Plenário pelo Senador Marco Maciel, quando dizia que fic..m
em silêncio aguardando que lhe entregassem os argumentos
da Defesa. E só ao final, quando da votação na Comissão,
.depois de não lhe entregarem nada, S. EX" chegou à conclusão
de que não existia nãda. Se isso é tiaiçãô, ilão sei. Só estou
falando isso porque o nome do Senador Marco ~aciel foi
citado. E S. Ex~ diz que, em mais de uma oportunidade,
perguntou, pediu, buscou que lhe entregassem os argumentos
para que pudesse fazer a defesa do governo. Mas os argumentos não vieram. Será que isso é traiç-ão? Não me parece
que seja. Parece-me que o Senador Marco Maciel, assim como
cada um de nós, tem que fica( com a sua consciência.
Afinal de contas, eu me chamo Pedro Simo~. _A Vida
inteira fui oposiçãO;- fui oposiÇ-ão durante todo o Iegime militar. Fui para a-tribuna da AssembléiaLe_i_islativa do me.u
Estado e depois vim para esta tribuna, como Sena~~r, _p_rotestar, gritar contra as cassações, contra a violência, _co~tra_o
arbítrio. Sei o qtie--é- caSSação, sei o que foram as casSações
sem direito de defesa. Está aqui o Senador Josaphat ~arinho
que também sabe o que foi aquela época, quando ·ficávamos
sabendo, pela Voz do Brasil, das cassações, sem saber o mo-tivo.
0 Presidente do Supremo ·Tribunal Federal, SydneySanches, disse que era doloroso ter que decidir sobre um Presidente da República que obteve 35 milhões de votos. Será
que há algum Senador que não sabe isso? Será que e~ste
algum Senador que, a esta altura, não se sintã compelido
a ter que tomar uma decisão, não se sinta machucado por
ter que tomar uma decisão que envolve um Presidente que
teve 35 milhões de votos2 É claro que sim. É evidente que
-temos consciência da nossa responsabilidade. Afinal, presidentes da República já foram derrubados. Nos Estados Uni·
dos, não derrubaram, mas assassinaram mais de um. Na América Latina, isso era uma constante. Mas o Senado Federal
votar contra a decisão de 35 milhões de votos, isto envolve
responsabilidade. Estamos aqui para assumir essa responsa- ·
bilidade.
Estou aqui, Sr. Presidente, para, encerrado o último pro-nunciamento da Defesa, amanhã, de acordo com esse último
argumento e com a minha consciência, tomar aniiilha decisãO.
Que bom se for para absolver, que bom se eu puder dizer
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'vamos absolver, porque é melhor'. Mas, se tiver que condenar,-terei que me violentar na minha tradição; que é de absolver, mas terei que tomar uma decisão que respeite a identidade
deste País.
O Presidente afastado deve entender que foi um longo
e profundo debate, que envolveu cad~ um de nós, e que
até agora estamos esperando as provas da sua Defesa.
Conheço senadores, amigos pessoais do Sr. Collor de
Mello, conheço senadores íntimos do Sr. Collor que torceram,
que viram com alegria a sua votação derrotar o Lula, que
viram com alegria a chamada modernidade, as privatizações
e tudo o mais; que acharam que o Sr. Pedro Collor era um
louco, que as manchetes eram ridículas; acharam um absurdo
acreditar na palavra do motorista cciilti'a -a palavra do Presidente.
Eu me lembro disso! Mas, aos poucos, muitas dessas
pessoas foram se convencendo, ao perceber que o Presidente
não trazia os argumentos, não trazia a lógica. Muitos ainda
esperam que, amanhã, o Presídente apresente um argumento,
uma prova, uma justificatiVa. Ao invés disso, sabemos que
Sua Excelência-tein um dossiê.
'"" Será que o Presidente_ não_ entende que isso choca, que
Sua Excelência está prejudicando Parlamentares que talvez
gostassem de votar· nele. mas se sentem compelidos di::mte
da existência desse dossiê contra A, B e C? O que há na
cabeça dessa Defesa que não entende o absurdo dessa afirmativa?
Isso me obriga a vir a esta tribuna na defesa da nossa
Instituição.
O Sr. EduardoSuplicy- Permite-me um aparte, prezado
Sehador Pedro Simon?
O SR. PEDRO SIMON- Concedo oaparte a V. Ex•.
O Sr. Eduardo Suplicy- Também como V. Ex', quero
dizer que, caso o Presidente Fernando Collor de Mello amanhã, por ocasião da sua oportunidade constitucional de aqui
se defender, vier a provar, de maneira cabal, clara, insofismável, com documentos, a sua inocência, será meu dever,
corDa de qualquer um dos oitenta e um Senadores, absolvê-lo.
M'as, como V. E~ bem salienta, estranho é o procedimento
do Presidente Fernando Collor de Mello de estar a anunciar
dossiês sobre eventuais problem~s n_a viçia de cada um dos
Srs. Senadores OU de cada um dos Parlamentares que compõem o Congresso Nacional, ou até mesmo na vi"da dos dirigentes partidários, como, por exemplo, do Presidente Nacional do Partido dos Trabalhadores, Luís Inácio Lula da Silva.
Não se faz a defesa de atos que ferem o Código Penal, que
fere-m a Constitu'ição, de atos que são caracterizados pela
bem fundamentada acusação, de iniciativa, preliminarmente,
dos Presidentes da OAB, da ABI, de ilustres juristas deste
País, depois justificada no Relatório, aprovado pela Comissão
.Especial do Senado, do Senador Antonio Mariz. Não cabe
a defesa do Presidente da Repúbli~ simplesmente com acusações que não o liberam, não o isentam de culpa nos atos
por ele cometidos. Age o Presidente da República como o
menino que, repreendido p,or seu pai por ter feito uma malcriaçãcr, diz que o outro irmão também cometeu algum ato irregular. Age o Presidente sem se dar conta da gravidade dos
seus atas. Se o Presidente vier aqui e afirmar, como o fez
em entrevista à reViSta Veja, que nãâ tem relação alguma
com o Sr. Paulo César Cavalcante Farias, que dele nem amigo
é, que não teve relação de intimidade durante os dois a~os ·
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e meio que esteve à frente do Governo; se for para a'fJ..9llar
aquilo que é absolutamente não crível, não vejo como_ Sua
Excelência poderá se salvar. Estranho é o procedimento do
Sr. Cláudio Vieira e do Presidente Fernando Collor de Mello
de entregarem não ao Senado, não ao Congresso Nacional,
não à Comissão Parlamentar de Inquérito ou à Comissão EsPecial o original da chamada Operação Uruguai de empréstimo
jJJ.nto à instituição Alfa Trading. Uma análise desse c~ntrato,
feita por especialistas uruguaios, publicada ontem pelo Jornal
do Brasil, mostra a total incongruência desse documento, que
é autodestrutivo. Uma análise pormenorizada de suas cláusulas mostra o absurdo desse_ contrato, que, de acordo com
as informações que foram Olitidas junto à CPI e à CQmi_s_s_ão
Especial e segundo todos os indícios~ foi forjado exatamente
nos dias após o depoimento do Sr. Eriberto França. Mesmo
.que não tivesse sido forjado~ em si, é um documento caracterizado, na sua origem e pela:s operações feitas a ·partir da
movimentação dos US$ 3, 700 milhões Qu US$ 5 milhões desse
empréstirrio~ por irregularidades, Recursos foram depositados
na conta de 'fantasmas' e canalizados para o pagamento ·das
contas pessoais de familiares do Presidente e de pessoas mais
próximas. Como poderiam ser realizadas despesas tão grandes
na Casa da Dinda, cOm su-a primeira mulher e com a atuaf,
com seus familiares,_ sem que dessas despesas o Presi9~n!e
se desse conta? Como é-posSlvet, -de uma hora para outra,
as despesas familiares aumentarem tanto e o chefe da família
não perceber que, em suas contas, estão-sendo feitos depós!fi:>s
muito além de suas disponibilidades ou de seus rendimentos?
Vamos ouvir com atenção as palavras do Presidente Fernando
Collor de Mello, mas espero que Sua Excelência diga a verdade e venha disposto, inclusive, a reconhecer a ve-rdade Co111:- _
pleta. Prezado Senador Pedro Simon, são tristes aS--notícias ..
que surgem a cada momento de que o Presidente f~la sobre
um fato novo, ou mesmo quando decide atacar- um parlamentar. Na entrevista à revista Veja, o Presidente Fernando
Collor de Mello criticou severamente seu ex-líder, Deputado
Cleto Falcão, que resolveu, então, trazer' um novo fato ao
conhecimento da opinião pública nacional. O jornal O Glob<)
de hoje noticia que o Deputado Cleto Falcão diz ter sido
procurado no dia 28 de setembro, véspera da votação, por
um emissário··-do Presidente Fernando Collor, com uma oferta
de um milhão de dólares para não comparecer ao plenário.
A proposta foi feita Pof telefone celular, quando o Deputado
Cleto Falcão encontrava-se na casa do Deputado Olavo Calheiros, do PMDB de Alagoas. Cleto decidiu revelar a história
para rebater a entrevista do Presidente Fernando Collor publicada ontem no jornal O Globo. Na entrevista, o Presidente
afastado criticou Cleto e -outros ex-aliados que votaram a favor
do impeachment, afirmando que Oeto já o havia traído un;ta
vez naAssembléia de Alagoas e desculpado-se depois, dizendo: "Eu não honro as calças que visto." Cleto negou o episódio, dizendo: "Honro as calças que visto ... " e Oütras coisas
mais. Ora, uma denúncia como esta de que um Deputado
Federal teria recebido uma oferta de um milhão de dólares
para não comparecer à votação na Câmara dos Deputados,
que concederia licença ao Senado Federal para julgar o Presidente da República, é algo que, mais urna vez, s6 vem agravar
a si.tuação do Presidente que amanhã será objeto de nosso
julgamento.
O SR. PEDRO SIMON- Agradeço a V. Ex• pelo aparte,
ilustre Senador, pelo significado do seu conteúdo. Acredito
que o Presidente deveria usar esse longo espaço que tem
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pa-ra fazer 3 sua defesa ou expor as suas idéias perante a
sociedade, ou, ainda, se não quisesse apenas fazer a sua defesa,
guardar algum documento-bomba, algum documento de impacto para_ amanhã; ele que fizesse a defesa de seu governo,
apr~e!ltando as propostas que tem pela frente.
Li, Sr. -Presidi!llte, no jornal O Globo de outro dia, a
pesquisa de opiniões sobre Collor: "Não cOnfia erii Collor"
-84% dos brasileiro; "Considera Collor culpado das acusações que lhe são feitas"- 80% dos brasileiros. Então, veja
que essa estratégia do Sr. Fernando Collor de Mello, de apenas
acusar o Senado, partir o Congresso, ou acusar-nos de quarteIadas, não !érn repercutido bem perante à opinião pública.
Isso nada tem a ver çom o Sr. Itamar Franco. Aliás,
convém que_ se diga que amanhã não vamos julgar o Sr. Itamar
Franco; não vamos julgar nenhum senador. Se alguém não
gosta do Sr. Itamar Franco, ou se tiver alguma coisa contra
Sua Excelência; poderemos debater, anular, votar algo em
relação a ao Presidente. Se houver algum dossiê que envolva
o Pedro, o Paulo, o João, o Manoel, senador ou deputado,
ou quem quer que seja, poderemos posteriormente analisá-lo,
mas não amanhã. Amanhã, vamos julgar o pedido de impedimento do Sr. Fernando Collor de Mello. E digo que S. EX',
que tem falado, a cântaros, nos rádios, jornais e na televisão,
poderia usar esse espaço a seu favor.
Digo isso e volto a .repetir o resultado da pesquisa do
IBOPE: "Não confia em Collor"' - 84%; "Acha que ele
é responsável pelas acusações" - 80%.
E, hoje, o Jornal do Brasil publica pesquisa de um outro
institUto, o GALLUP: "O Senado Federal deverá decidir se
Collor volta_à Presidência da RePública ou não. O senhor
ou a senhora gostaria que Collor voltasse ou não? Gostariam
- 8%; não opinaram - 4,9%; não gostariam- 87.1 %".
Esta pesquisa foi feita nesses 15 dias em que o Sr. Fernando
Collor tem aparecido na televisão, no rádio, nos jornais, Cm
todos os espaços, fazendo críticas e Mais ci"íticas ao Sr. Itãmar
Franco, de que Sua Excelência não fala, não decide, não
anuncia à Nação as suas metas;
Não estou dizendo que essa pesqu-isa é a favor_ do- Sr.
Itamar Fr"anco, mas siin qtie ela não está aprovandO os-riiétodos_e as fórmulas do Sr. Fernando Collor, que, ao invés de
se defender das acusações feitas pelo seu irmão, :Pelo seu
ex-líder, pelo seu ex-presidente da Petrobrás, por uma enormidade de pessoas, ainda diz que há uma quartelada aqui nesta
Casa, que esse processo do qual estamos participando - a
Câmara;o Senado, a"OA:B, a ABI, o Supfemo Tribunal Federal- compara-se às decisões da Revolução Francesa quando,
de manhã, acusava-se; de tarde, decidia-se· e, de noite, matava-se na guilhotina. Não é por aí, Sr. Presidente.
Muita gent~ tem ~nos _intoerpelado com9 o Sr. PC Farias,
sua mulher e seus filhos pegaram o seu jatinho e viajaram
para o exterior. Aconteceu porque aconteceu·, porque· não
cabe ao Governo, nem à Polícia Federal tomar uma decisão
proibindo as pessoas de sairem do País. No que tange ao
Sr. PC, a CPI fez aS acUsações e o Procurador-Ger al da
República fez a denúncia; loas no momento em que a Câmara
dos Deputados autorizou o pedido de impeachment contra
o Presi~ente - como o crime,_ a responsabilidade é uma
só, está envolvido o Presidente da República - , o proces·so
foi parar no Supremo Tribunal Federal, porque o crime é
conexo. Estão no S1F as acus-ações e as denúncias contra
o Sr. Paulo César Farias. Sé que o Supremo está esperando
a autoriza_ção da Câmara_ para a denúncia contra crime comum
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ao Presidente Collor para depois envolver o Sr. Paulo César
Farias.
Então não digam, como já disseram eni" telefonemas,
inclusive a mim: "Como o CoiigfeSsó feZ tudo aqUilo, envol~
vendo o Sr. PC e ele agora pega o avião, com sua mulher
e filhos - dizem uns que é -para Barcelona, outros- que é
para Suíça - sei eu lá para onde? Na verdade, não cabia
nem ao Ministro da Justiça, nem a Polícia: Federal -tenho
aqui infOrmações que_, quan~~ ele saiU d~ aeroporto de Recife,,
verificou-se que, a nível da justiça brasileira, não constaya
absolutamente ~ada contra o Sr. PC. T~~e__gente que perguntava: -"Que justiça
que, no Rio Oé JaneirO, encontra
0,2 gramas de cocaína na mão de uma ilustre figura e levam-na
presa e algemada e o Sr. PC viaja para---o e:xterto.f porque
não se encontrou ainda argumento para prendêRlo.
Repito: é umà demonstração de que as coisas andam;
demoram, mas andam; é uma demonstração que ninguém
está buscando absolutamente nada,_ que não é como diz o
·sr. Presidente Collor fazendo analogia à revolução francesa.
Tanto que o seu artligo PC viajou para o exteriOr, porque
a lei determina que ele tem que ser processado no Supremo,
porque o crime é conexO- e não houve ainda decretação de
prisão preventiva, nem proibição para viajar.
E ele viajou.
Então, repare, sr. Presidente, que não há COmo dizer
que as leis não existem, que o Tribunal D.ão -_e~ste, que a
verdade não existe. Tanto, repito, que só o Presidente está
falando. LigaRse a televisão, lê-se jornal, ouve-se- rádio e lá
está o Presidente Collor. É bom que seja assim! Que bom
que ele tenha o direito de falar ã vontade! Porque através
de jornal, rádio e televisão, vão ver que não há Quartelada
alguma. Está acontecendo exatamep.te o contrário: o Presidente em exercício não fala e a imprensa abre as baterias
contra ele. E o Presidente, que está sendo julgado, fala à
vontade, quando quer, como quer e aonde quer. Só que,
ao invés de defender-se, ao invés de justificar-se, ao invés.
de ·falar sobre o que foi o seu governo, ao in"'_és de falar
sobre o que ele pretende fazer, se continuar, chama-nos de
quartelad3., diz que tem dossiê contra Senador e faz essas
coisas que está fazendo.
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite mais um aparte, Senador Pedro Simon?

tr e-ssa

O SR- PEDRO SIMON - Poi's mio'. .
O Sr- Eduardo Suplicy - V. Ex• fez, há pouco, uma
referência à víagem do Sr. Paulo César Cavalcante Farias
ao exterior e ainda citou o_ exemplo do Rio de Janeiro, onde,:
às vezes, por porte de drogas ou algo assim, _uma pessoa_
é imediatamente preSa.
· ·
- O SR- PEDRO SIMON - Porte que não se consegue
piovar, porque a vítirila 3finna que a drog3: foi-lhe colocada.
O Sr- Eduardo Suplicy - Ainda, ontem, à tarde - só
para observar como às vezes pessoas são detidas com facilidade --no· momento em que saí do e.xcelente show musical
na Academia de Tênis de Brasília, onde a cantora Daniela
Mercury se apresentou de forma: brilhante para mais de seis
mil pessoas, ao andar pela saída, de repe~te, observe_i que
dois _jovens estavam algemad-os pela POliCia. Nem sei do que:.
se tratava, mas percebi que, com facilidade, dois jovens ali
estavam sendo presos. Certamente, ontem, no jogo São Paulo
x Palmeiras, algumas pessoas saíram de lá algemadas, como
normahne.~~~ ocorre. Se fC?_rmos visi!ar 9~ di~tritos policiais
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da cidade de São Paulo, a Penitenciária do Carandiru e a
Casa de Detenção, iremoS -ali observar milhares de pessoas,
em.geral de baixa renda, presas por razões muito menoreS
do que aquelas que, segundo todas·as evidências já coletadas
pela Polícia Federal, envolvem o que se caracteriza contravenções e a ofensa a diversos tiJ)Os de a tos previstos no Código
Penal Brasileiro por parte do Sr. Paulo César Cavalcante Farias. Fico me perguntando: como é que esses milhares de
presos, hoje, nos distritos policiais, não apenas nas cadeias
superlotadas das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, Porto Alegre e de tantas outras neste País, estão
se sentindo? V._ Ex• menciOó.oU qUe a Polícia Federal e o
Ministro da Justiça teriam informado que. ainda nada havia
para, efetivamente, se decretar a prisão.
O SR. PEDRO SIMON - Não havia nenhuma decisão
judicial, nem prisão preventiva ou coisa que o valesse que
impedisse a viagem do Sr. PC Farias.
O Sr. Eduardo Suplicy -- Isto até como um i-egistro da
tioTm.alidade das instituiÇões b~asileiras, hoje.
O SR- PEDRO SIMON- Só para esclarecer a V. EX':
·a autoridade da aviação na çiçJÇtde de Recife, ao ver o Sr.
Paulo César Farias, preocupou-se e o manteve retido até que
viessem informações das autOridades que foram investigar.
E a resposta foi a de que nada cOnsta que impeça-o Sr. Paulo
César Farias de viajar para o exterior.
O Sr_ Eduardo SupHcy -' Mas gostaria de confiimar a
informação, Senador Pedro Simon,. de. que a Polícia Federal
já terià, pelo volume de informaçõeS Coletadas, pelãs-testemu-·
nhas, pelas evidências, pelos doCumentos, feito uma comunicação à Justiça, possivelmente ao Supremo Tribunal Federal,
recomendando a prisão preventiva, que ainda não foi concedida.
O SR- PEDRO SIMON ventiva!

Recomendando a prisão pre-

O-sr. Eduardo Suplicy- Ou seja, apenas para me certifi-

car, do ponto de vista do dever, da responsabilidade do Poder
Executivo, da Polícia Federal, a medida já havia sido solicitada. Então, aqui reitero, dada esta informação, que realmente avalio como -estranho o fato de que a Justiça não tenha
.ai~d~ tom~do essa decisão. Digo is-tO respeitando à- decisão
do Órgão Judiciário.
O SR_ PEDRO SIMON - Recebo com muito respeito
a estranheza de V. EX'. Mas concordo que entre a Justiça
não ter decidido, a Polícia Federal pão fazer nada, o Sr. PC
Farias viajar para o exterior e o Sr. Collor dizer que é uma
quartelada - que prende de manhã; decide de tarde e mata
à noite -, há uma diferença muito grande. Porque o grande
responsável por tudo cham~-se Paulo C~ar FàriaS. E. eSte
, está no exterior. Uns dizem que em ~arcelona e outros, na
Suíça. Não sei onde. Então, não-me pareée que seja urna
quartelada com o Senhor Presidente da República afastado,
· que está na Casa da Dinda porque quer_, porque pode viajai"
para onde quiser. · --

0 Sr_ Eduardo Suplicy- V 1p!lOS aguardar em que medida
poderemos confiar na palavra do Sr. Paulo César Faria-s de
que voltará ao Brasil, para enfrentar a Justiça.
O SR- PEORO SIMON - Faço votos, Sr: Presidente,
que -õ Sr. Paulo César Farias esteja bern de saúde, porque
há inform!lção ~e. g.ue..ele est~ tendo alguns problel!!.._a~_ respi_ra-
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tórios. Por isso, teria viajado em busca de atendimento médico, que seria melhor no exterior. Queira Deus que ele esteja
bem de saúde.
O Sr- Louremberg Nuues Rocha - Permite-me V. Ex•
um aparte, nobre Senador Pedro Simon?
O SR. PEDRO SIMON - Pois não.
O Sr. Louremberg Nunes Rocha - Senador Pedro Simon,
gostaria de destacar, no discurso de V. Er, o sentimentO
que toca este Senado com relação à votação de amanhã. É
muito importante que se coloqUe· que não há nenhum sentimento de alegria no fato de os :senadores se reunirem para
julgarem um Presidente da República eleito pelo voto majoritário da Nação. Mas há o sentimento do dever. As pessoas
me perguntam, na rua, muitas vezes, como será a votação?
O que tenho dito é que. est3moS aqui como juízes e, como
tal, temos que nos ater ao conjunto das provas, e a este,
decorridos meses para ser colhido e que se acresceram na
Coniissão Especial deste Senado, nada, praticamente, foi feito, nenhuma prova material apresentada que elidisse, que
destruísse, qu'e reduzisse o impacto daquelas acusações constantes das provas documentais. Sendo, assim, como jufzes
que seremos amanhã, não vejo outra decisão senãO a de acatar
a acusação, baseado nas provas que tenho. E, a partir daí,
emitir o julgamento, que, _certamente, nos confrange, não
nos deixa bem. Mas, ao mesmo tempo, temos que ter a responsabilidade histórica de cumprir a lei e a ConstituiÇão. Por
isso, ce-rtamente, o discurso de V .. Ex•, nesta tarde, que antecipa a votação histórica neste País_~_no I!lundo até, é muito
importante por ressaltar esses p6Iltos essenciaiS do conjunto
desse julgamento e, no momeDto, principalmente, em que
V. EX'. ressalta todos aqueles pontos que poderiam, de qualquer maneira, criar qualquer tipo de dúvida na população
brasileira. Nesse sentido, cumprimento V. Ex~ e me afino
com as conclusõe_~g':le.apresenta a esta Casa.
O SR- PEDRO SiMON -·Ãgiadeço muito a V. EX' pelo
pronunciamento que, creio, expressou o que é, na realidade,
o sentimento desta Casa.
Jornalistas estrangeiros me proCuraram ontem e quando
manifestei -isso que V. Ex• está manifestando, eles estranharam, porque achavam que iam ver, no Congresso brasileiro,
discursos radicais, duros, violentos, incendiários. Imaginavam, quando vieram falar comigo, que o meu pronunciamento
seria catastrófico quanto ao Presidente. E quando viram a
serenidade, quando contei como estava o desenvolvimento,
não conseguiram acreditar. Cpntei-lhes que fui procurado por
pessoas que achavam que devíamos movimentar, novamente,
a sotiedade e que ftz um apelo para que isso não acontecesse,
que não era a hora, que a Btbli~ diz qUe h~ mo!Rento para
tudo e agora não é o momento disso, que nao é mteressante
que caras--pintadas, estudantes jovens ou _lideranças sindicais
venham á.qui para o Congresso. O ideal é que haja uma votação tranqüila e serena. Quando disse a eles que tinha felicitado
e dava nota dez ao pronunciamento do Presidente Sydney
Sanches, que não admitiu que o julgamento saí~e aqui, do
senado Federal -- alguns achavam que não haveria espaço
suficiente, que deveria ser feito no Auditório Petrónio Portela
ou no plenário da Câmara dos Deputados -numa magnífica
decisão, o Presidente Sydney Sanches decjdiu que o julgamento será aqui neste plenário do Senado Federal e que não
entrará ninguém que" não seja Senador~ Não entrarão suplente~, senador licenciado, dep!Jt~d~.~. v~~~ _vi.9~~nt.õl!. ~ J!.e~~
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mento da Casa, que permite a entrada de ex-senadores e
deputados. Mas, amanhã, só sentará, aqui, neste plenário,
Sydney Sanches.
O repórter indagou se havia uma maneira de entrar, de
obter uma carteirinha? Respondi que não. Ele disse: "Ê estranho, o mundo inteiro está Olhando, quer tomar conhecimento
da que vai acontecer amanhã. Parece que vocês querem esconder". A minha resposta foi a de que não queremos esconder,
pois será ~ansmitido pelo rádio e televisão. O Brasil e o
mundo inteiro poderão assistir. Mas é um julgamento. Vamos
julgar;.. os Senadores têm de estar ali para ouvir a Defesa,
a Acusação, as provas e as testemunhas sem nenhum tipo
de pressão, sem nada; é como se fosse um tribunal. Vamos
nos transformar num tribunal. E eles estranharam! Disseram:
"Não estamos vendo nin&uém nas ruas; não há nada nas ruas!
O-domingo passou,ligamos a televisão e só vimos o Sr. Collor!
Não vimos caras-píntadas, não vimos coisa alguma". E eu
digo: -HQue bom que não hál" Porque as informações, os
apelos, as solicitaçõeS que temos feito é para que isso não
aconteça, para que haja a mais absoluta tranqüilidade, pois,
c_Qm.O diz v. Ex•, ninguém está contente. Estamos contentes,
~.m te~, entre aspas, pela democracia. Mas o nosso contentaMento pode ser com a absolvição dele amanhã! Estamos contentes~ porque a crise está sendo resolvida democraticamente.
Estamos contentes,_ porque as Forças Armadas estão cumprintio rigorosamente o seu papel. Estamos contentes, porQue
P._ouve y.ma CPI que investigou e está chegando às suas conclusões,.
O impeachment não implica falta de respeito, mesmo
se o Sr. Fernando Collor de Mello for absolvido. Se ele provar
e se as provas forem reais, tudo bem. E se ele não provar
e for condenado, é como diz V. Ex•, duvido que exista um_
Senador que vá rir amanhã, que vá se sentir feliz se, eventualmente, tiver que dar o seu voto contrário. É como diz V.
Ex•, estaremos cumprindo a nossa parte.
O Sr. Elcio Alvares- Permite-me V.Ex• um aparte,
Senador Pedro Simon?
O SR. PEDRO SIMON- Ouço V.Ei' com prazer, Senador Elcio Alvares.
O Sr. Elcio Alvares -Senador Pedro Simon, o seu pronunciamento invoca vários aspectos do julgamento. Mas, diante do Plenário desta Casa e aproveitando a <.iportunidade,
gostaria de deixar claros alguns pontos que merecem exame,
em face exatamente da gravidade, da extrexn:a·gravidade desse
processo. Tem sido alardeado que a Comissão Especial que
processou o Presidente na primeira fase cerceou a defesa.
Também tem sido alardeado que agimos cqm extrema veJocidadf~. deixando no ar dúvidas que, no futuro, podémrserinterpretadas como tendo sido a Comissão constituída de elementos
inteiramente tocados pela paixão e alheios à dispOsição legal
vigente. O Senador Eduardo Suplicy, em aparte, indaga porque o Sr. Paulo César Farias vai embora para o exterior,
enquanto alguns -elementos saíram algemados do show da Dariie1a Mercury realizado ontem, aqui, em Brasília. Talvez aí
esteja, quem sabe, a resposta mais veemente do momento
que vivemos no BraSil, de plena democracia. O Sr. Paulo
CéSar Farias saiU porque, até o momento, não há nenhum
dispoSitivo legal que impeça a sua saídà.
O SR- PEDRO SIMON -A lei que permite que ele
saia é a mesina que fará com que o Sr. Fernando Collor
~ja_julgado _amanhã.
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Exatamente, aí es~~- o ponto".
O Sr. Elcio Alvares Existe uma autoridade judiciária neste-País e exisfe-um-senado
constituído. Quero fazer uma breve digressão, porque é necessário, neste momento, praticamente na fase Vestibular do julgamento, dizer que a Comissão Especial que tratou do processo do Presidente Fernando Collor respeitou rigorosamente
o que está qa Constituição, o que está na lei e, príncipalritente,
o que está no Cõdigo de Processo Penal. Cito um exemplo,
para que ninguém tenha dúvida. Quando foi discutido inicialmente o roteiro desse processo, estava previsto· que o Presidente teria dez dias para produzir a defesa inicial. Os Senadores sugeriram que o prazo não fosse de dez dias, mas de
vinte, o que demonstra que não havia, de maneira nenhuma,
qualquer ânimo de condenar o Presidente sem que houvesse
um processo formal. Posteriormente, aberto o prazo de vinte
dias, a defesa consumiu todo ele. Diria mais, não só vi:rife
dias, mas vinte e quatro dias, porque a citaç_ão do Presidente
se deu numa sexta-feira e o prazo começou a fluir numa segunda-feira. E aí tive uma surpresa - isso tem que ficai claro
- , requereram um mandado de' segurança dizendo que ha-_
viam sido negadas as provas fundamentais, principalmente
as periciais. Simplesmente a defesa. no mumento oportuno,
deixou precluir aquela prova que poderia vir em_ favor do
seu constituinte, ou seja, juntoU uma perícia da Casa da ÔÚlda
dizendo, em outras palavras, que se os Senadores entendessem
que aquela perícia era suficiente, estaria encerrado o assunto
dos jardins da Casa da Dirida. E na própria d~fesa eStá claro,
de maneira expressa, de maneira insofismável, que não se
admitiu exame da perícia contábil da Brasils Garden, porque
não havia nenhum nexo. Então~ houve um momento em que
o Presidente teve todo o direito de requerer perícia, ou seja,
no instante em que a defesa foi intimada a produzir a sua
peça inicial, inaugural da fase probante. E a defesa somente
requereu prova testemunhal e juntou uma perfciã- sobre os
jardins da Çasa da Dinda. Então, não se pc1de dizer que foi
sonegado o direito de produzir prova pericial. Posteriormente,
tivemos oportunidade de ouvir todas as testemunhas, seja
as de acusação, seja as de defesa·. 0-MinisfrO Marcílio MarqueS
Moreira não foi ouvido, porque não fOi -e-ncontrado, e a defesa
também não colocou o seu endereço na peça. R_ealizam9s
várias diligéncias e fomos informados, inclusive pela família
do Ministro Marcílio Marques Moreira, que ele estava no
exterior. Então, o Ministro Sydney Sanches, decidii_1do judiciosamente, entendeü que o Ministro Marcílio Marques Moreira, a exemplo da decisão da Comissão Especial, nã'o poderia
ser mais testemunha de defesa, porque isso contrariava o .art.
405 do Código Penal. O Ministro- MarCflio veio e foi ou vido
como testemunha referida. E há aí outro ponto que ·raço
questão de ressaltar: a defesa nãó sê omitiu no âepoirri:ento
do Ministro Marcílio Marques Moreira, ela particip-ou perguntando. E ali estava convalescido, por inteiro, o depoimento
do Ministro Marcílio Marques Moreira. Depois desse ponto,
tivemos a oportunidade de debater o parecer do Senador Antonio Mariz, um parecerprimõroso:-o Senàâor Antonio Mariz
realiZou um trabalho que não é para o dia de hoje, mas vai
ser fonte pennanente de consulta na história do Judiciário
brasileiro, na históriã deste Senado, porque, primorosamente,
S. Ex• abordou todos os· aspectos: Então, nesta fase probanteque ficou com o Senado - é preciso esclarecer alto boin
rceamento de defesa. E agora, no inomento em que V.E~
fala, nenhum Senador está em clima de festa, portando alegria
pelo fato de ter que julgar um presidente da república. É
profundamente triste, eu diria até melancólico, termos de

e

Terça-feira 2Z~ ~ 10791

julgar um presidente da república, capitulando-o exatamente
rio crime· de responsabilidade. Agora; isso não vai tirar dos
Srs. Senadores a idéiã de isenção e de serenidade que deve
existir nesse julgamento. Sabemos que o que vamos ter amanhã aqui, nesta C3sa, é Uma: página histórica do Legislativo
brasileiro. Diante dos correSpondente_s inte_rnacionais, d<t
grande imprensa brasileira esta Casa- Vãi -reafiririãr o que re.i
em todos os momentos do processo: agir com dignidade, dentro da lei e da Constituição. Jamais se poderá dizer que o
Senado da República se erigiu como tribunal de exceção para
julgar um presidente da república. Hoje mesmo recebi o memorial dos advogados de defesa. Uma peça primorosa, que
honra sobremaneira a cultura_ jurídica dos Drs. Evaristo de
Moraes Filho e José Guilherme Vilella~ Estou leriilo com
toda a atenção esse memorial, mas quero frisar, neste momento, que amanhã, quando tivermos decidido sobre o destino
do Presidente Fernando Collor de Mello. em instante algum
os in:tegtantes desta Casa ou da Comissão Especial terão
feito com que o processo transgredisse as n9rmas do princípio
do contraditório -e, muito menos ainda, o Presidente tivesse
a·sua defesa cerceada. Velocidade não houve no processo;
houve celeridade. Nós tínhamos a compreensão exata de que
o -Brasil não poderia, de maneira alguma, perdurar numa
situação provisória. Qualquer que fosse o desfecho de amanhã, a Comissão teria de trabalhar com celeridade. Portanto,
neste exato momento. Senador Pedro Simon, cumprimento
V. Ex~ pelo vigor das suas expressões em defesa de todo
um contexto que hoje representa: ó processo de impeacbment
do Presidente Fernando Collor. Quero deixar gravado-, também, aqui, nos Anais desta Casa, que a Comissão- prâcessante
se portou com a máxima dignidade em respeito à lei e à
Constituição. E amanhã, quando fotrnos julgar o Presidente
Fernando Collor, um dia que não 'é de festa, que não é de
alegria, teremos consciéncia- sObretudo aque:Ies que participaram da Comissão Especial - de que o Presidente teve
um julgamento à altura de uma democra~cia que começa, agora, a dar os primeirOS passeiS de sua efetiva consolidação,
uma democracia que respeita os direitos do cidadão e, acima
de tudo, sabe honrar as leis que foram votadas por nós. Muito-~
obrigado a V. EX'
~O SR. PEDRO SIMON -É~ muito importante" o pronunciamento de V.Ex~, ilustre Senador, pela sua dignidade, pela
sua honra. mas. basicamente. porque V. Ex• é o Presidente
da Comissão. D~vido que exista"alguém nesta Casa que não
possa falar sobre a imparcialidade, sobre a seriedade, sobre
a dignidade com que V. Ex~ se portou em todo esse trabalho.
Duvido que alguém possa, aqui, nesta Casa, levantar
alguma interrogação sobre a responsabilidade, sobre o aspecto
jurídico da análise que V. Ex~ fez durante todo o seu trabalho.
Posso dizer, e V~ Ex• haVerá de me permitir, qUe V.
EX' lá na CP!, logo no início dos trabalhos, era um dos que
acreditavam que o Sr. Collor não era responsável. Lembro-me
de V. Ex• debatendo, discutindo, perguntando, cobrando.
Lembro-me da discussãO que-v. Ex~ teve comigo, não acreditando, achando que o que o Sr. Pedro Collor havia dito à
imprensa era um absurdo. Ou estou dizendo alguma bobagem? VA Ex~, e!Jl mais d~ 1,1ma oportunidade, ali na CPI,
dqrante um largo tempo, buscava a defesa, achava que aquilo
era imaginação, que era irreal. V. Er foi uma das pessoas
que se colocavam ao lado do Presidente, achando que eram
fantasias aquilo que estava acontecendo.
Lembro-me de que até o finar haVia uma interrogação,
quando V. EX', ainda não pertencendo àCPI, fez um pronun-
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ciamento dizendo que esperou, esperou, mas não vieram os

argumentos, e aí se manifestou. Esse é um eXemplo clãfo
de que, na verdade, V. Ex~. como praticamente 6 Senado
inteiro, ficou na ·expectativa, -târcendo para que aquilo não
fosse verdade.
Volto a repetir, respondendo a V. Ex~; a CPI inicióu~se
a partir das acusações do Sr. Pedro Collor contra o Sr. PC
Farias, não contra o Presidente. E _os fatos vieram. E Os fãtoSaconteceram. Tem razão V. Ex~ em dizer, quando se refere,
inclusive, lá pelas tantas, na sua ação, porque-quem--o-oUviu
falar pode até imaginar que foi a Comissão. Não foi a Comissão
que decidiu, foi õ- Presidente dO Supremo e foi ·a próprio·
Supremo, porque as· decisões passaram pelo Presidente do
Supremo. Os recursos que o Sr. Fernando Collor de Mello
interpôs foram ao Supremo, que decidiu.
Então, não há que dizer que f9i o Presidente da Comissã_o,
Senador Elcio Alvares; o Presidente do_ Senado-, Senãdor Mauw
ro Benevides, ou o Sr. Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara
dos Deputados. Não. Em relação a todos os fatos, a todas
as decisões, em todo o andamento do proceSso_ a defesa
pôde recorrer e recorreu. A decisão final foi do Supremo
Tribunal Federal.
.
V. Ex•, nobre Presidente da Comissão Especial., como
o ilustre e extraordinário companheiro Antonio Mariz, foram
pessoas que agiram com a maior isertçáO e com a maioi--resporlsabilídade. Volto a repetir, amanhã estaremos julgando. Seja
corno for, diga o que se disser, vote corno se quiser, todavia,
falar que não houve seriedade na Comissão, não é verdade.
Falar ao nobre Presidente Mauro Benevides que esta é uma
Ca:sa de exceção, um tribunal de exceção e que estamos aqui
numa quartelada legislativa, não é verdade.
_ __
V. Ex\ nobre Presidente da Comissão Especial, aceitou
com a maior tranqüílídade. Inclusive, havia interrogações a
respeito de_ qual seria o momento em que o Presidente do
Supremo Tribunal Federal dirigiria os trabalhos. Alguns achavam que seria só na sessão de amanhã. No entanto, a interpretação foi aceita-, -e -InClUsive bil:Dcando, dizemos que -temos
doiS Presidentes: o Presidente do Supremo, que hoje dirige
e preside o Senado- aceitamos isso com a maior tranqüilidade,
e V. Ex~ foi o primeíro a dizer e a orientar no sentido de
que isso fosse feito.
Em que instante viu-se OSénãdofMauio Benevides, Presidente do Senado, intervindo, alterando ou modificando qualquer coisa que prejudicasse a defesa do Presidente Fernando
Collor de Mello?
·
·
Então, na verdade, estamos num processo, na- história
da República brasileira, que nunca aconteceu. Democracia,
Constituição, Presidente; Congresso, Senado, SUprem9 'Tribunal Federal, sociedade na maior liberdade. E não se diga
que é igual a PrimeiiO Mundo, como nos Estados -UnidOs;
porque lá não cassam; matam! MuitoS presidente-s -mo"irefam
lá, o que é uma forma de golpe de estado. Aqui, a democracia
está existindo. Nota 10 ao Congresso, às Forças Armadas~
à imprensa e ao Supremo TribunaL
Vamos nos respeitar. Que bom, se não-preCisasse_ vir
fazer este pronunciamerito! Que bom, se o Pr"esidêiite Ferriâflw
do Collor estiveSse usando o rádio, jornal e televisão. para
debater e dizer: "Pretendo se~ absolvido, _porque fui .enganado, fui traído. O PC-é ísso~ é ãC{uilo-:-niSserarii cOisitS que
não eram verdades. Pretendo voltar à Presidência para fazer
algo." Porém, chamar-· de quartelada e dizer que há dossiê
contra Senadores e Deputados c que, conforme o caso, vai
usá-lo; dizer que esta ·casa é a Revolução Fr&D.cesa, oQ.de
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se prende pela manhã, se julga à tarde e s.e. mata à noite.
N_ão ~-possível! É isso o que me traz a esta t_rib1.ma.
O Sr. Nelson Wedekin -Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR- PEDRO SIMON- Com o maior prazer, ouço
ó aparte de V. Ex~
O Sr. Nelson Wedekin- Senâdor Pedro Simon, em primeiro_ luga:r:,_ cumprimento V. E~~. porque faz uma defesa,
no seu estilo veemente e. singul~r. ~~instituição ou das _i~s_t~~ui
ções envOlvidas nesse episódio que todos I_amentamos. Na
Verdadé, como diz V. Ex~, toda a defesa do-P!esidente -Fernando ColJor se baseia, não no substantivO, põfque não se agr~g~_
nenhum fato novo às acusações que são at~_ib~fdas a S._ Ex~;
não _se traz nenhum contra-argumento em_ (ace dos episódios
q~_e -envolvem a figura presidencial; episódioS de altíssima-·
gr~vidade, porque envolvem corrupção ativa e passiva, tráficO--de influência, enriquecimento ilícitO e uma série de delitos
da mais variada natureza. Na verdade, a defesa do Sr. ColJor
de Mello trabalha sobre o adjetivo, sobre o asessório, trapalha
muito nlais sobre o procedimento, aO dizer que ele será julgado
amanhã por um tribunal de exceção, por um tribunal político,
o que é, como disse y. _Ex~. um abs,urdo sompleto.--Nãõ_há
trib~.mal de exceção se não estivermos -ntiin regime de_exceção,
se nãO estivermos num regirrie de arbítriO_. Só. existem t.i:ibunais
qe .~x:ceçãO na. çlitadl!ra e_- n.ã,o consta- dissq_ n*o -~e çqpvence
a ninguém - que estejamos _vivendo numa dita.:dura. Não
há ditadura com plena vigência dõs direitos constitucionais_
e das liberdades públicas e fundamentais, que é a realidade
desse momento da vida nacional. De outro _lado, não s_e__ fale
e:ip. Cerceamento da defesa, pOrque O Presidente Fernando
-collor teve todas as oportunidades, teve todo o tempo não
só para argumentar, como também para apresentar perícias,
provas e. o que mais lhe aprouvesse~ Não o fez. Senl--fazer
prejulgamento, somos levados a pensar que não apresentou
provas no tempo devido porque não as tinha, porque não
pôde apresentar as contraprovas para rebater as acusações
que lhe foram (eitas_. O ~dire"itO- de_ d~fesa, ~le o t~Ve por
intefro, coritplefo, como -o maior réu -de um crime comunl~
que se pudesse imaginar teveJ não só no interior do processo,
não só ao longo dos trabalhos 4a ÇPit não só ao longo dos
trabalhos da Comissão Especial, como também até_ esse momento através dos meios de comunicação de massa. Não me
C9nsta que um réu de um crime político, de um tribunal de
exceção, possa ir quando desejar, quando lhe aprouver, aos
meios de c_ornunicação. Nem me consta que num tribunal
de exceção, em um tribunal de arbítrio! o julgamento seja
feitoà lu;z do dia e à vista dos olhos não só da Nação, como
de todo_ o mundo. E~ fi~alf!!en~e, Senador P~dro Simon, desejo
t_!l!l~é~ ~':!!!!Primentá-lo por um argumento que não me havia
ainda passado: o qo comportamento sóbrio, discreto, _altivo,
aié patfiótico do Presidente Itamar Franco. Sua Excelência
recebe todas as críticas-que vêm recebendo, de ambOS seioresde imprensa. Por quê? Porque quer se manter nessa posição,
altiva; na posição que é a de quem é interino. Se Sua Excelênda {iniúirio até o dia ·em-que o Presidente for julgado,
e esse dia será amanhã, ou, quem sabe, nas primeiras horas
de depois de amanhã, é mais do que correto, é mais do que
altivo, é maíS dó que patliótico, que· sua Excelêricia apresente
um projeto para a Nação só depois do.julgamento final, que
suponho e espero se dê amanhã. Por isso concordo em gênero,
número e _grau com _os seus argumentos, com o seu pronunciamento, P?rque ele esclarece muitos pontos que _são. impor-·
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!antes, são até mesmo fundamentais de serem esclarecidos conhecimento de que só há um Presidente que· fala, que é
o Presidente Fernando Collor. Lamentavelmente, ao invés
neste momento.
de promover a sua defesa, acha que vai somar ponto falando
O SR. PEDRO SIMON- Agradeço a~v. ÉX', nobre
mal do npsso Congresso,_ dos Senadores, do Presidente do
Uder, pelo pronunciamento que acaba de fazer. Fico satisfeito
Supremo Tribunal Federal, s.ei lá de mais quem.
em ver exatamente nesse pronunciamento a análise que V.
Ex~ faz eni· relação ao comportamento -do Vice-PieSidente
O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex~ um aparte?
da República.
·
O
SR. ·PEDRO SIMON - Concedo o aparte ao nobre
V. Ex• diz, e é verdade, que Sua Exelência tem sido
Líder do meu Partido, com muita alegria.
duramente criticado por isto. Jornalistas comentam a respeito,
inclusive respeito a opinião deles. Têm-se dito: "Mas só o
O Sr. Humberto Lucena- Cumprimentando V. Ex\
Sr. "Itamar acha que é iilterino? Mas como, o Sr. Itamar não
entendo que o seu pronunciamento é uma conseqüência das
diz, já lá se vão dois meses, qual é o seu plano económico?
várias entrevistas que o Presidente afastado, Fernando Collor
E não fala à Nação! Estávamos tão acoSttiinados a ver os
pronunciamentos- do Sr. Fernando Collor, praticamente de de Mello, concedeu à imprensa televisada, falada e escrita,
n·as quais, como- bem analisou V. Ex~, lo~ge de insistir 03
dez em dez dias". Mas vamos nos lembrar de que, quando
sua defesa, trazendo argumentos novos que pudessem contrihouve todo esse inquérito, quantas cadeias de rádio e de televibuir para destruir as provas dos autos do processo de impeacbsão o Sr. Collor convocou para se defender. para contar as
suas históri-as, parã 3nalisar1 Lembro-me de uma vez - _e _ ment, insiste em ameaçai seus adversários com os dossiês
foi 3.té IaTitástiCo -__ ·quando a revista Veja publicou a reporta- a que-v. EX1' se refere. V. Ex~ faz muito bem, Senador Pedro
Simon, em proferir essas palavras, como Senador da Repúgem daquele n·!vtorista, o Presidente da República convocou
cadeia de rádio e televisão e respondeu, dizendo que aquilo_ blica, sobretudo porque enfatiza um aspecto que é fundamental. Na verdade, amanhã o Senado Federal viverá, talvez,
tudo era mentira. Quantas vezes ele fez isso?
um dos dias mais importantes da sua História, porque -pela
Digt>nova:mehte a V. Ex•, dig() à Ca~a e digo à história.
primeira vez vai ser chamado a fazer um julgamento de um
Perguntaram-me porque eu falaria hoje se o julgamento é
Presidente da República por crime de responsabilidade. Como
amanhã. Vou falar hoje, porque perante a histórià, peràíife
bem ac.entuou o nobre Senador Elcio Alvares no seu aparte,
os Anais do Congresso Nacional, porque o·mundo inteiro
é para nós profundamente triste, pai-a não dizer doloroso,
vai ver o que foi essa reuniãO"-de amanhã. A história; nos
cumprir essa ·tarefa. Muito melhor seria que o Presidente afasAnais das bibliotecas, nos Anais das faculdades de Direito,
tãdo, Fernando Collor de Mello, qUe foi eleito por uma maiopor aí afora, vão querer veiOS dossiês, as análises e os estudos ria absoluta dos votos, continuasse à frente do Governo, exeem tomo dessa ComiSSao~ E vai haver cópia da defesa, das
seu plãno económico, até encerrar o seu mandato. E nós
manifestações do Sr. Fernando Collor de Mello. Posterioroutros, que não votainosem S. Ex•, e não estávamos de acordo
mente, vão perguntar se foi tribunal de exceção ou não. Por com suas idéias neoliberais, continuaríamos em oposição ao
isso, faço questão de repetir o que diz V. Ex~_ O President_e seu Governo, até que em 1994 viesse_ a sua sucessão e o eleitoItamar Franco, Vice-presidente interino no eXerCício da Pr:esirado decidisse qual o novo Presidente da República a Ser
dência, prefere que haja o julgamento, porque é um homem_ escolhido pelo voto pop1,1lar. Entr~(anto, QãQ_nos coube fazer
que não se dá conta da sua responsabilidade, que não noticia essa escqtp.a. O que ocorreu, V. Ex~_já ~istorioü, esteve acima
o dia-a-dia do que tem que ser o seu Governo~ porque se de nossa_ vontade. Nós, que reqüeremos ·a- CPI para apurar
considera interino. E se amanhã o Senado decidir que o Sr.
as denúncias de Pedro ColJor de _Mello sobre as atividades
Fernando Collor de Mello tem de voltar? E se alguém aqui,
dO Sr. faulo César Farias, jamaíS imaglnávariws que aqUelas
hoje, viesse a ~sta tribuna analisar o programa do Sr. Itamar investigaÇões ·chegassem a envolver a pessoa do Presidente
Franco, dizendo que ele esteve no Congresso anunciando que da República. Mas, infelizmente, isso aconteceu· e, agora~
faria isso e aquilo, que vai fazer a estrada para a Bahia, que
o que temos que fazer, amanhã, é nos debruçar sobre os
vai fazer a escola para Minas Gerais, que vai atender ao peque- autos, examinar as provas e cada um de nós, atentos_ aos
no produtor e etc. Não viria aqui alguém dizer: está pressio- argumentos da acusação e da defesa, darmos o nosso voto
nando, está coagindo. Ele ainda não é Presidente, é interino!
que será, evidentemente, pela absolvição do Presidente-, se
Coino é que ele fará tudo isso?_ Como_é que ele vai prometer
as provas forem eliminadas, ou pela sua condenação, se peraquela estrada lá para a Bahía? Como- ele vai prometer tal
sistir o libelo acusatório, devidamente comprovado nos autos
coisa para determinado lugar?
,
dos processo. Parabenizo V. Ex• pela oportunidade do seu
Os parlamentares indagam: - Mas por ·que é que o Se- pronunciamento.
nhor Itamar não recebe o fulano nem o beltrano? O Senhor
Collor está __ recebendo permanentemente, está telefonando,
O SR. PEDRO SIMON-- Agradeço o aparte de V. Ex•,
nobre Líder do nosso Partido, e repito que o Senador Eduardo
convidando Senadores para irem lhe visitar~ para irem jantar,
para conversarem com ele. Os colegas têm se queixado_ que Suplicy pediu uma CPI envolvendo as denúncias do Sr. Pedro
está difícil conversar com o Itamar; ele tem esse estilo, ele
Collor, inclusive contra o Presidente da República. Foi o Paracha que se falar, se se sentar, ,se convidar o parlamentar,
tido de V. Ex~~ que as Lideranças, primeiro do Senado e
principalmente sendo Senador, vai ficar aquela imagem de
depois da Câmara, hou veram por bem tirar a figura do Presi· que ele está tentando pressionar. Isso tenho a obrigação de dente da República, investigar apenas as denúncias do Sr.
Pedro Collor contra o Sr. PC. Os fatos que envolveram o
trazer à tribuna. Não traria se o Senhor Collor não fosse
para a televisão e para o jornal dizer que é um tribunal de
Presidente vieram naturalmente. A CPI não foi convocada,
exceção, que está havendo pressão, que não está havendo
não foi criada, para investigar o Senhor Presidente da Repúliberdade, que ele não está tendo o direito de defesa, enquan- blica. E quem veio falar com relação aos fatos que envolveram
to~ repito, a imprensa do mundo inteiro aqui está tomando
o Presidente da República? O_ seu irmão~ o Presidente da
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Petrobrás, da sua administração, o Seu Líder na Câmara dos
Deputados.

__
Dizer que criamos um tribunal de-exCeçãá Coiitrã.-Sua
Excelência não é verdade. Ta.Oto que não se CIÍoüuma CPI
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te País, que deverá mostrar que, na democracia, na verd_ade,
no respeito às instituições, este País pode caminhar, vai mostrar que as Forças _Armadas, cumprindo a sua responsabiIída_de_~ que a imPrensa cumprindo seu dever, que o Parlame-Dto fazendo a sua parte, que o Judiciário, e:stando presente,
ãs_Jiistituições podem ir adiante. Hoje, é o Presidente da
República, amanhã, Ministros, depois de amanhã, Parlamenw
tares, a sociedade no seu conjunto,. expondo, debatendo, sow
frendo a crítica; a análise e o julgamento. Isso é que é imporw
tànte.
--- --- - ----

contra o Senhor Presidente da República-. -CiioU~Se unla CPI
contra a figura do Sr. PC Farias.
O Sr. Raimundo Lira- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. PE-DRO SIMON- Concedo o aparte a V. Êx•
O Sr. Raimundo Lira - senador Pedro Simon, Sr. Presidente e Srs. Senadores, adicionaria ao vosso pronunciamento
Estamos chegando à semana do Natal, que é uma semana
algumas considerações que considero da maior importância,
de paz, de amor, de respeito. Essa coincidência não é' feliz
sobretudo porque estamos vivenciando um momento histórico
para as nossas consciências, nUma hora em que o nosso espfw
da maior relevância para o nosso País. Eu gostaria de ressaltar
rito, a nossa vontade, principalmente em se tratando de um
alguns aspectos, Senador Pedro Simon. Nesta fase atual do
povo cristão como o brasileiro, é no sentido de olharmos,
julgamento do processo_ de impeachment - amanhã, dia 22
de nos abraçarmos, de festejarmos juntos um momento que
de dezembro de 1992 -os oitenta e um Senadores não estão é.de paz, amor e fraternidade. Que esta seja um hora· de
recebendo qualquer tipo de pressão psicológica, seja da imw · construção.
prensa ou da própria s-ociedade brasileira representada pelo
Creio que é hora de ver, independente do resultado,·
povo, ou ainda das representações da sua sociedade civil.
Visitei o meu Estado no último fim de semana, circulei na o lado positivo desse processo, que foi exatamente este: consw
capital, nas grandes cidades e no interior, e nã6 recebi, por truímos degrau por degrau a possibilidade para que esta possa
ser uma Nação responsável, de respeito recíproco ·às instituiw
parte da população-'e dos meus eleitores, nenhuma pressão
e nenhum tipo de condicionamento para que eu pudesse emiti_i çõ-es e à sociedade, os "caras-pintadas", aquela gurizada que
o meu voto no julgamento -de amanhã. Da mesma .forma, foí às ruas, independente de ser ou não ser, buscaram construir
nos últimos dias, temos lido a imprensa nacional, acompaw uma sociedade diferente, onde haja mais paz, democracia,
respeito,livre de tanta fome, tantas injustiças, tantas desigualw
nhado os noticiários e também, afora as informações que são
dadas a respeito do assunto e as entrevistas que são publicadas, dades, na esperança de construir um novo Brasil.
Esse incidente é mais um. Infelizmente, na História do
não recebemos uma pressão psicológica por parte da imprensa.
Brasil,
estamos cansados de esperanças que não se cumprem,
No momento em que V. Ex~ defende veementemente_as instiw
que não se realizam. Mas o que temos de .ver, nesta página,
tuições brasileiras, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal
Federal, eu gostaria também de adicionar esse depoimento é a possibilidade de avançar e de construir.
a respeito da imprensa e da sociedade civil brasileiras como
Qilándo eti _disse que vinha falar, alguns Companheiros
um todo. Parabenizowo por essas considerações e adiciono Sen3.dores me disseram: "Mas, você vai falar hoje, na véspera
essas que acabei de fazer. Muito obrigado.
da votação? É uma temeridade, pois você tem de ter isenção
para vo'tar amanhã". Um ilustre Senador me falou exatamente
O SR. PEDRO SIMON-"- Senador Raimundo Lira; agrà- assim: ..Mas, como é que você vai para a~ tribuna hoje, se
deço o seu aparte, p~éz;:ado Presidente da nossa ComiSsão, a votação é amanhã? Você pOde cometer um deslize. Você
salientando que V. Ex~ foi também uma das pessoas que_acrew
tem de manter a sua isenção". Creio que a mantive. Silio
ditou no Presidente afastado. _Foi também uma das pessoas da tribuna como-entrei, dizendo que não sei como será o
que, no iníCiO, -acreditava 'qUe isso era um envolvimento iiTial meu voto amanhã. E nada do que disse aqui altera a minha
e torceu para que aque~as notícias não fC?ssem verd~qeir~s. interrogação. Não vou votar contra o Sr. Collor porque ele
V. EX!', no início e durante .muito tempo, ac~~va_.que aq~e_las chamou o Senado de quartelada; não vou votar contra o Sr.
coisas não eram reãis. Eu~ oUvi as suas perguntas tentandO Collor porque ele diz que tem um dossiê envolvendo Senaw
buscar a verdade. CreiO que não esimi" exagerando quaDdo dores e Deputados. Nada disso vai alterar a minha consciência.
digo que V. Ex~ não só acreditava que o Presidente estava Não vou votar contra o Sr. Collor porque ele está criticando
_
: ·. :,-·
certo, como torcia que estivesse certo.
o- Sr. Itamar. Vou votar contra ou a favor do Sr. Collor dC:
Se V. Ex~ está debatendo e se está na dúvida, hoje, com
acordo .com os argumentos que ele vai apresentar amanhã.
relação à votação de amanhã, não_ me. parece que não seja
Ele já pOdia têwlos apresentado na CPI, hão os apresentou.
pela busca da sinceridade e da verdade. Não me parece-que
Poderia tê-los apresentado na Comissão, não o fez, assim
V. EX!' não deu e não está dando oportunidade e não está
como não os· apresentou no plenário da Câmara dos Depuesperando a ocasião em que o Presidente venha apresentar
tados, Poderia ter usado as cadeias de rádio e televisão, não
os fatos a seu favor. Na verdade, V. Ex~ percorreu o seu Q fez. Poderá apresentáwlos amanhã. Queira Deus que sim!
Estado- e todos os Senadores o fizeram-também- e petcew Amanhã·, não adianta falar mal do Sr. Itamar Franco, não
beu que não há, por parte da imprensa, da televisão, da CUT,
adianta falar mal do Congresso nem do Senado, ou de quem
de sindicatos, de empresários, de govel.lladores e de quem
quer se seja porque ama:nhã só haverá um julgamento: o
quer que seja, pressãô alguma com relaçã9 à decisã<? de ama- do Sr. Fernando Colloi- de Mello. E são às acusações- que
nhã. Todos nós estamos tranqüilos e_ serenos pata fazer o lhe são- feitas é qUe ele vai ter que responder. Sobre todo
julgamento amanhã. Que bom que seja assim, Sr. Presidente,
o resto, poderemos nos reunir na quinta.wfeira. ·se- ele-tem
que bom que seja esse o ambiente e O·Clima para q~e_Ci
os dossiês envolvendo A, B, C ou D, se sabe de fatos graves
voto saia amanhã. Creio ·que, seja qual for a. decisão, resultará envolvendo outras pessoas, poderemos nos reunir na quintado cumprimento da nossa vontade. Independentemente do feira. Mas amanhã o envolvido se. chama Fernando Collor
resultado, escrevemos uma página importante na História des- de Mello e ele tem que fazer a sua defesa. Dependendo dela,
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saio da Tribuna coÍno entrei, darei o meu voto. Lamentavelmente, até aqui, a defesa não apareceu.
O Sr. Garibaldi Alves Filho- Permite V. Ex~ um aparte,
Senador Pedro Simon?
O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Ex• com prazer, Sena·
dor Garibaldi Alves Filho.
O Sr. GaribaidrAives~ Fillio -Senador Pedro Simon,
estou ouvindo o discurso de V. Ex~ com a maior atençãO.
Se V. Ex~ me permite, gostaria de apenas ressa:Itar, entre
tantos argumentos levantados por V. Er, a contradição existente nas declarações do Presidente afastado. É que, enquanto
o Sr. Fernando Collor de Mello chama de quartelada todo
esse processo, ao mesmo tempo diz que vai sair Vitorioso,
que vai ser absolvido. Numa hora, o PreSidente fala em quartelada, noutra, diz que vai ser absolvido. O Presidente mergulha, assim, numa contradição muitO grailde. Prefiro aCredü"r
que Sua Excelência ainda veja condições de ser absolvido
e, daí, dizer à impreilsa Que ainda poderá ser julgado favoravelmente no julgamento de amanhã.
O SR. PEDRO SIMON- Acho muito importante a argumentação de V. Ex~ e vejo nela o seguinte: provavelinente
Sua Excelência tenha provas que resolveu apresentar só amanhã. Para ele ter a pompa de acusar-nos de quartelada, de
dizer que tem dossiê e tudo mais e garantir que vai ser absolvido, o que imagino é que ele tem coisas tão sérias,-tão importantes e tão significativas qUe quer Cri3.t um impactO para
deixar para a última hora. Pode ser que amanhã, numa dessas
tribunas, o Sr. Collor ou a sua defesa nos apresente esses
argumentos. Pode ser. Infelizmente, até agora não os apresentou. Primeiro na CPI, depois na Comissão, agora neste Plenário, depois no Supremo Tribunal Federal, e agora perante
a imprensa Sua Excelência não os apresentou.
Agradeço a V. Ex•, Sr. Presidente, e quero, na sua pessoa,
Presidente desta Casa e do Congresso Nacional, e na pessoa
do Deputado lbsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Deputados, salientar a isenção, a seriedade destas duas Casas no
momento que estamos vivendo. Nós estamos vivendo, indiscutivelmente, um momento muito importante, e cfeio que estamos à altura deste momento. Digo e repito: é momento duro,
difícil, dramático em que teremos que votar, mas creio que
V. Er e nós não haveremos de faltar com a nossa responsabilidade.
Encerro, Sr. Presídente, dizendo que não falei como Líder do Governo, falou o Senador Pedro Simon porque assim
tenho que falar de acordo com a minha consciência. Em nenhum momento - e V~ Ex.~ sabe disso- o Vice-Presidente
Itamar Franco falou comigo com relação a esse processo.
Quando fui escolhido por Sua Excelência, a imprensa me
procurou e perguntou: '•Com relação ao processo envolvendo
o Presidente Collor, o·que o-Presidente Itamar disse?" Não
falou nada - respondi .."Mas como não falou? O senhor
não conversou com o Presidente,.? - insistiram. Nós não
falamos sobre isso ---: repeti. Em nenhuma oportunidade o
Presidente em exercício, Itamar Franco, conversou comigo
sobre esse assunto. E digo aqui de público: em nenhum momento_ falei- com o Presidente em exercício, Itamar Franco,
sobre essa matéria nem como vou votar. Eu, Pedro Simon~
Senador da República, vou votar de acordo com a minha·
consciência.
Vou votar, ainda não sei como. Amanhã, após a última
palavra da defesa, manifestarei a minha opinião.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
~O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr Presidente, s~s e Srs. Senadores,
a consciência da humanidade vem sendo profundamente dilacerada pelos horrores que estão sendo perpretados na Somália, arrasada pel<l_ guerra civil que ali se trava.
- Mesino diante das dant~scas e macabras cenas que nos
são. freqüentemente apreseptados nas transmissões das redes
de televisão, torna-se difícil acreditar que as barbáries praticadas naquele país africano sejam obras de seres humanos,
ah}da que os mais insanos.
Cõm efeito, SrS. Senadores, acreditava que o mundo já
estiv"esse definitivamente livre dos hediondos crimes praticados contra a humanidade, como os que estão ocorrendo
na SOmália e que nos fazem recordar as atrocidades levadas
a efeito contra o povo- judeu na Alemanha nazista. Isso? no
entanto, não passa de um equívoco, pots, diante do quti: vem
ocorrendo na Somália~ sinto-me incapaz de aquilatar quais
as-· ú:riagens- -mais teriíveis e aternid!:>ras que já contemplei:
se-as--dos ju~eus, mostradas ao mundo ao ftnal da Segunda
Giieri'a: Mundial, tornados andrajos humanos nos campos de
concentração, ou se as das crianças africanas esquálidas, dizimadas pela fome, em meio a uma guerra civil, que não respeita
Sequer mulheres indefesas e seus pequenos filhos.
Sr. Pre~idente, Srs. Senadores, a população da Somália
vem sendo arrasada há décadas, porém o massacre tornou~se
mais pes'ado a partir de janeiro d~ 1991, quando _o ditador
Mohamed Siad Barre, que esteve no poder por 21 anos, foi
derrubado por rebeldes, tendo o CongreSso Somaliano Unido
(CSU) nomeado presidente o General Ali Mahdi Mohamed;
o qual não teve seu ·nome aprovado pelo General Mohamed
Farah Aidid, comandante militar do CSU. Sem uma solução
para o problema, pois o país ficOú-sern.--governo, a violência
entre as facções dos dois generais recrudesceu a partir de
setembro de 1991, levando o terror "à população civil do país.
A partir de então, começou o· que está sendo designado
"a pior hiStória· de horror que já houve no mun-do", segundo
a avaliação de David Andrews, chanceler da Irlanda, que
recentemente visitoU a Somália.
As mortes e as mutilações dos somalis não estão ocorrendo somente nos combates trava~os entre as facções que
lutam para chegar ao poder, mas também, e de forma generalizada, entre a população civil, exposta à mais cruel de todas
as tragédias, a provocada pela irta:nição. Atualmente, cerca
de mil pessoas morrem de fome_ na Somália pOr dia: entre
elas, crlanças e mulheres, às quais não chegam nem mesmo
os alimentos doados ao país por entidades internacionais. uma
vez que, sistematicamente, grupos armados ill!Pedem sua distribuição, promovendo saques para de_§.viá-los para suas facções· ou para vendê-los, por preços exorbitantes, à população
faminta.
Essa situação de caos absoluto ameaça levar a morte
por in-ati1ção, segundo se estima, a 4,5 milhões de seres humanos, quase a metade da população existente na Somália em
1987, se medidas urgentes - como as que nos últimos dias
começaram a ser implementadas pela ONU - não forem
capazes de garantir a distribuição de alimentos a todos os
famintos. Esse número não significa exagero, pois,' somente
no corrente ano, segundo cálculos da ONU, ~00 mil somalis
já morreram, devido à guerra civil e à falta de alimentos.
De acordo com a otg_anização Médicos sem Fronteiras, que
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vem prestando assistência aos somalis, há regiões. como a
situada ao sul da capital, Mogadíscio, onde as pessoas tentam
sobreviver alimentando-se de folhas e raízes, e bebendo água
suja de poços.
Como o "relato da orgaiii:ia.ÇãO" MédicOs
Fronteiras,
há inúmeros outros, priricipalmente de correspondentes que
se encontram na Somália, onde podem presenciar de perto
aquelas que estão sendo chamadas .de as maiores desgraças
causadas por uma guerra civil no mundo ~tua!. O relatg seguinte, publicado em O Estado de S.Paulo, feito, de Baidoha por
Jean-Pierre Campagne, da FraÍlce Pr~~s,_ é Qem Q.e~crição
do inferno: ~'Não há mais lugar para os mortos em Baidoha.
no Sudoeste da Somália", escreve o jornaiista fiancês. Segundo ele, .. as poucas áreas de solo arenoso ~tã-g _repleta~_de
cadáveres e os esqueléticOs-SODreviventes não têM forçaS para
cavar a sepultura de seus filhos, cônjuges -_~õ 'pais, na terra
dura. Há inúmeros cadáveres na areia úmida àS margens de
um rio de águas infectadas por micróbios". "Bai4_oh~_ int~ira",
relata o jornalista,"converteu-se em um campo_ de refugiados
para os habitantes da estepe, expulsos da zona de violentos
combates entre partidários do ex-Pfesi<!ente ~gmaJi, _Mohamed Siad Barre e os seguidores do geqeral MDh;uned F_arah
Aidíd, que controla este setor ( ... )''. Coin_à_gU~rra.~ ·q_s"yer.da~
deiroshabitantes da cidade retiraram-se, fugiôdoaoScoriibates
e às extorsões que lhe foram feitas pelos partidáriO. de Siad
Barre. A luta transformou a região, segundo as palaVras de
Campagne, em um vasto cemitério~ onde os-"faDt3.SiiiãS da
terrível guerra, "com a ajuda da seca, são perseguidos por
todaS as doenças, em meio ao forte cheiro de morte e excrementos: são ·velhos aos quatro anos de idade, com o corpo
cheio de edemas, cegos e sarnentos. Alguns ficaram_l9ucos,
-Pernas trôpegas. -com
de estômagos inchados, andãrido
feridas que nunca cicatrizarão".
.
Como nas regíões de Mogadíscio e de Bai4oh~, a g~e~a
civil tornou a Somália um imenso calvário, um país agonizante,
sem dúvida a nação detentora da pior situaçãO liUmiri.itárla
do planeta atualmente.
Por todo o país, onde uma inclemente seca )á dura dois
anos, a desgraça é total. E o pior é que a ruíDa não é simpleS
conseqüência da adversidade imposta pela natureza, mas é,
sobretudo, o efeito da ação desumana dos guerrilheiros das
diversas facções que controlam o país, as quais impedem,
como já salientei, a distribuição dos alimentos à população
civil, ao praticarem saques dos depósitos de alimentos doados
pelas entidades humanitária~, com o fi~ de de"sviá-los para
suas próprias tropas. Além disso, os guerrilheiros saqueiam
as colheitas e os animais domésticos dos camponeses, impondo
o mais absoluto controle sobre os territórios arrebatados, com
o sacrifício dos clãs qUe os ocuJ>avaln, aos quáis se despoj8
até Mesmo o direito sobre a água.
Dessa situação Verd3deú-amente apocalfptíCa, résulta a
fome devastadora que está despovoando aldeias inteiras. Absolutamente desprovidos de tudo, muitos dos retirantes morrem de inanição, ·de diarréia-e de tuberculose_ pelas estradas,
sem alcançar um território que os-aColha.
São milhares os. somalis que, diariamente, buscam outros
países, tentando fugir ao inferno criado-pela guerra civil. Calcula-se que um milhão deles - um_ somali em cada nove
-já "tenha abandonado o país nos dois últi[ltÓS anos. O"êxodo,
porém, se acentua agora, a cada diã~ t:J:b~ens, in1:1lheres -~
crianças procuram refúgio por toda a pat'té'
países vizinhos, onde são, muitas vezes,_recbaçados:

sem-

ª_

com

nos

Sem encontrar um destino, permanecem no mar. em barcos. Inúmeras embarcações podem ser encontradas nas costas
da Somália e do Iêmen, onde, abarrotados de corpos· disformes, compõem uma cena verdadeiramente macabra. Nelas,
os exilados da terra agonizam de fome, antes de afundarem
nas águas. Já os barcos que trãrisJ}ortam fugitivoS de melhOr
sorte conseguem alcançar, além do Oceano Índico, o Iêmen,
onde os expatriados irão se amontoar em campos de refugiados, cuja pOpulação somali já atinge a cifra de 60- mil pessoas.
-Aqüeles que conseguem escapar por terra dirigem-se à Etiópia
e ao Quénia~ oride já se encontram cerca de 700 mil exila,dos:
_
400 mil na Etiópia e 300 mil no Quénia.~
Eis aí, f:in breve relato, Sr. PreSidente, Srs. Senadores,
os horrores da guerra da Somália, as maldições que estão
levando à morte uma nação inteiia e todo o seu povo.
Diante de tantos SofrimentOS, não temos como nos· furtar
a essa questão:_ até quando a humanidade continuará sendo
expectadora angustiada e aflita dessas atrocidades? Por certo,
a indagação rião poderá ser respondida ignorando-se a existência de uma entidade como a Organização das Nações_Uriidas,
instituição interi:OVerÍl'améntat' qUe ·se destina a manter a paz
e a segurança no planeta, bem como a promover o respeito
pelos direitos humanos, mas que, infelizmente, diante dos
conflitos existe-ntes no Primeiro e no Terceiro Mundos, não
tem revelado, em suas ações, a mesma preocupaçãôe-pr~teza
em solucioná-los. valendo-se, inclusive, de critériOs diferentes
para elidir problemas que envolvem os interesses dos países
que controlam seu Conselho de Segurança relativamente aos
outros que não têm poder algum sobre o Órgão.
Enfocando exatamente essa questão, o escritor nigeriano
Wole Soyinka, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em
1986, escreveu notável artigo, sob o título "O mundo ignora
a limpeza étnica na África", publicado em O Estado de S.
Paulo, na edição de 1" de novembro último. No artigo, alinha
sérias denúncias e profundas reflexões que vale a pena conhecermos, sobretudo porque dizem respeito à visão que um
africano tem dos problemas de seu próprio continente.
Soyinka começa o artigo formulando corajosa denúncia
quanto ao insignificante número de horas de atenção até agora
dedicada pela ONU e por seu Conselho de Segurança aos
conflitos africanos, diferentemente do tempo muito maior consagrado pela entidade à solução de questões existentes, por
exemplo, no Oriente Médio. Com muita propriedade, ele
argumenta que a responsabilidade demonstrada pela ONU
em solucionar conflitoS eXistentes nas mais diversas partes
do planeta, em vários continentes, desmonta a t~se de que
deve competir prióritari3mente à OrganizaçãO da Unidade
Africana a promoção _da paz nos países africanos -onde e-Xiste
luta armada.
Na verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, raciocínio
d~ tal_ordem divide qs poVos-em, pelo menos,_ duas categorias,
além de impor um injusto padrão abstrato para cla5!sificar
os sofrimentos humanos, porquanto a ONU não vem dispensando o mesmo tratamento à solução dos conflitos existentés
em _diversos Estados~ membros. S~Pl dúvida, foi à inJustiça
deSse tratamento desigual que se referiU o_ secretário-Geral
da ONU, Boutros-Ghali, ao cenSurar, _em comentáriO_ ~eíto
há não muito tempo, a atitude européia ocidental de, praticamente, ignorar os ho.rrores que ocorrem na Somália.
Coni efeíto, a declaração do Secretário-Geral da ONU
t~-~'- ~mo ~~to b~m observa Soiynka, o significado de uma
rejeição a ·"um tipo de padrão duplo de consciência que parece
funcionar de fato no rico mundo europeu, mas apenas em
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sentido figurado na África e cm outros_ lugares". Esse duplo
padrão de consciência, Srs. Seriadorcs, é, em grande parte,

produto dos meios de comunicação dos países do Primehó
Mundo, conservadores e etnocêntricos, capazes de mostrar
os "distantes conflitos" somente quando pretendem colocar
em evidência alguma causa de interesse daquelas nações, como
a concessão de alguma ajuda humanitária, ou _quando pretendem fazer estardalhaço sobre algum problema - a morte
ou um seqüestro, por exemplo- que tenha atingido algum
de seus representantes nos países em conflito.
Não resta dúvida de que a aprovação, pelo Conselho
de Segurança da ONU, da Resolução n' 794, conseguida há
poucos dias, em grande parte, como se sabe, pelo empenho
pessoal do Secretário-Geral13utros-Ghali, contribui para amenizar um pouco a tardia intérvenção da comunidade internacionàl no conflito, sobretudo se se têm em conta seus objetivos
e a forma como se desenvolverão as operações. Pela referida
resolução, concede-se um mandato a uma força multinacional
para que seja realiza-da uma operação militar com objetivos
puramente humanitários~ instaurando-se as condições de segurança para que se efetive, na Somália, o socorro às vftimas
da fome.
O iriíció da operação da ONU nos últimos dias tem servido
de pretexto para um verdadeiro estardalhaço nos meios de
comunicação dos países ricos, para colocar em evidência a
ajuda humanitária- que estão prestando à Somália.
Esse fenômeno ilustra muito bem uma das denúncias que
emergem do artigo do escritor africailõ-, a de que as agências
de notícia e os meios de comunicação dos países ricos têm
sido responsáveis por manter a opiniãO pública mundial na
ignorância quanto··aos reais inotivos de niuitas das lutas que
se travam nos países subdesenvolvidos. No caso particular
dos conflitos africanos, a opinião elitista do Primeiro Mundo
tende a identificá-los como "pequenas e sujas guerrinhas tribais", ignonrndo que se são, na verdade, conflitoS de autodefinição; que se explicam por séculos de história, tais" c-omo
muitos outros que estão .ocorrendo, por exemplo, na própria
EurOpa.
-·-Como _afirmam os analistas, a at<)rilizaçãó que Verà. se
processando na Somália é herança das fortes tradições pastoris
em uma nação que apresenta uma população caracteristi~~
mente nómade, que; até o advento da dominação colo'nizadora, no início do .século, mantinha apenas uma ligeira·coiwí-vência com o chamado mundo_ moderno.
·
Para uma melhor compreensão do fenômeno, é preciso
um maior entendimentO da cultura daquele país: lá, ná.s rutlés
condições de suas terras semidesérticas, a lealdade à família
é a base social, sendo menos entranhada a lealdade a ·agrupa~
mentes maiores, como os subclãs e clãs. Dessa forma·, -cO-nforme as explicações do_ professor de História somali Said Sarnanw
tar, a natureza cismática da sociedade em seu país "não é
senão_ a_ tradicional política de clã em escala maior, com a·
diferença de que, hoje, a sociedade tem armas de destruição
em massa". Armas, não posso deixar de salientá-lo,· que lhe
foram vendidas pelas superpotências milfiãies.
Segundo Sarnantar, o grande responsável pelos atuais
conflitos na Somalia é o ex.:ditador Siad Barre, que explorou
e exacerbou as diferenças-dos clãs para dominar aquele território africano, durante os 21 anos em que esteve_ Dó poder,
primeiramente coni -o- apoiO --da antíga- União Soviética, e,
depois, com o apoio dos Estados Unidos da AmériCa. Na
realidade, lá a situação atual é, em grande parte, conseqüêiiéiã
de um acúmulo de loucuras praticadas sob a influêricia daque-
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les dois países, pois, como se sabe, primeiramente e por inspi-

ração soviética; a_Somália tentou o socialismo científico,_experiênda trocada, depois, por uma aliança feita com ·os Estã.dos
Unidos, através da qual ela se tornou uma _espécie de peão
no intricado tabuleiro das disputas travadas entre o capitalismo
e o comunismo em terras_ africanas.
D~sa fonria, Srs. Senadores, não se pode ignorar o papel
das grandes potências no atual conflito so_mali, porquanto,
para manter um ditador no poder, as superpotências da guerra
fria .equiparam a Somália com modernas armas, como fuzis
automáticos, lançadores de granada, metralhadoras, canhões
antiaér.eos e tanques e lhes repassaram centenas de milhões
de dólares em ajuda militar. Hoje, os somalis estão usando
essaS armas na luta fratricida em que se envolveram.
Não se podem, igualmente, esquecer, em qualquer análise que ·se faça da guerra civil da SOmália, os efeitos que
a dominação britânica e italiana tiveram sobre aquele país
africano, os quais contribuíram para romper, desde o século
XIX, a confederação de clãs existen-te na região, ali foi"m.~~a.
há séculos, por povos asiáticos e _africanoS, com- a presença,
todavia, de enclaves e sultanatos árabes. Com efeito, desde
o s_éc.ulo passado, a interferência de povos europeus em territów
rios somalis contribuiu para quebrar a paz na Somália. Primeiramente, foi a divisão do território feita por britânicos e italianos: mediante acordos realiza:dos_co.in os Sultões. Por esses
acordos, os britânicos ocuparam a porÇão Noroeste da Somália
e os italianos, o Leste e o Sul.
A partir dessa divisão, inúmeros conflitos marcaram a
história da Somália: de 1901 a 1920, ocorreu a chamada Guerra
Santa contra a Grã-Bretanha: No iiiíé:iO dã -década de 40,
pór ocasião da Segunda Gue"ria Mundial, a Itália ocupou a
Somália Britânica, mas foi de. lá_, e.m seguida, expulsa pela
Grã-Bretanha, que passou a ocupar a Somália Italiana. Em
1960, a Somália Britânica e Jtaliãria reuniram-se para formar
a República da Somália, cuja história, neSses últímos 30 anos,
fofaSSinalada- por uffia sêrie interminável de tensões, conflitos
e desastres naturais. Entre todos esses acontecimentos, destacam-se secas e inundações, como as ocorridas no período
de 1961 a 1964, os éonflitos com O Quénia e a Etiópia, que
tiVerairi pOr motivO questões ~e fronti::irá., o assaSsíniO do
Pi"esídente Abdi Rashid Ali Shemª'rke, vária~ tentatívas de
golpes ~conspirações contra os presidentes do país, com constarttes_flizilamentos de rebeldes e torturas de oposicionistas.
· · Por certo, foram esses, entre oUtros trágicos acontecim~~t~S da recente história dos povoS 'airicanos1 que motivaram
a:_s_~gu~~te reflexão. do Wole Soyinka: _"Na Africa, será que
cbntinuam a existii algumas formas de_ escravidão? Será que
cohtüillamos escraViZados por conceitos- absolutos (como as
ftóriteihis das NaçõeS-Estados ·que rios- foram traçadas pelas
pbteri-aaS c0loniZ3.do!as) 'e que pouéo têm a ver com nossas
Histórias, nossas culturas e nossa realidade contemporânea?"
Sr. Presidente-, Srs. Senadores, uma análise mais aprofundada dos problemas-da _Somália revela que eles não são muito
diversos- consideradas, é óbvio, as diferenças Culturais daqueles que agora estão se manifestando na Europa, com
o advento da nova ordem mundial e corri ó desaparecirnerito
da guerra fria.
• Então, não é Verdade que, na E;ul:':()pa Oriental, milhões
de pessoas_ foram também forçadas a v:iver uma existência
artificial, imposta e ressentida? Não é igualmente verdade
que os europeus se enContram assombrados com os problemas
tribais existentes em muitos de seus países, como os que irromperam na região bakânica e na antiga URSS? E não é verdade,

e
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ainda, que foi precisamente um- p!oblema tribal a causa da
exclusão do mapa-múndi da antiga Iugoslávia, hoje região

de intensos conflitos entre os povos que ali Vi~e-m, como- os
sérvios e os croatas?
Essas considerações estão sendo feitas, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, exatamente para colocar em relevo a necessidade de que a comunidade das nações confira à_ SoJ!lália,
no mínimo, o mesmo tratamento dispensado à antiga Iugoslávia, sob pena de que se perpetre imperdoável injustiça contra
um de seus membros.
E que tratamento fói esse'?
Para evitar um maior derramamento de sangue na antiga
Iugoslávia, nações européias e americanaS reconheceram o
desmembramento das atuais Croácia e Eslovênia, aplicando
ali uma linha de pensamento realista. Note-se que essa decisão
levou em conta os problemas vividos pelos povos da região,
artifiCialmente confinados em fronteiras que lhes foram impostas pelo regime comunista e pela ordem e~tabelecida pel~
Segunda GUerra Mundial, em flagrante desrespe~to à hi~tória
das diversas etnias ali existentes.
Ora, se não se pOde ignorar, na raiz da gUC:rra civil da
Somália, igualmente, a existência de razões étnicas e problemas de fronteiras que lhe foram impostos pe[os colonizadôres
europeus, que dominaram o país, dividindo-o, torna-se impossível compreender por que os problemas da Somália não são
resolvidos com a implementação da mesma linha de pensamento realista adotada em relação à extinta Iugoslávia.
A aplicação dessa linha de pensamento realista também
na Somália é a medida que as africanos esperam das organizações internacionã.ís, cuj"a-atuação deve ãgora abordar as
questões·relativas à paz de forma estruturada, para que elas
possam atender, com a necessária coeréncia, as exigências
impostas pela nova ordem munâial.
-. __ ,
. __ _
Essa coerência pressupõe a sintonia ê-nfre'as organiz~ções
internacionais e a nova ordem mundial, agora tão aCentuadamente marcada pela conquista da democracia e da liberdade
em todos os quadrantes do planeta, e não poderá ser promovida sem que haja também a democratização daquelas entidades.
Nos termos das reflexões do escritor riigeri3.ilo'-Wole
Soiyilka, essa é a essênci'l, de- su_a-proposta relativa às mUdaitças
que devem ser operadas no âmago mesmo· das entidades internacionais, a flm de que elas pOSsam, de verdade, contribuir
para a construção de um novo mundo, onde impere a liberdade
dos povos e a paz.
- Eis; Srs. Senadores-, os argumentos que ele utiliza na
defesa de sua proposta de democratizaç-ão daquelas en~idades:
"Por que não começar", indaga ele, "com urna democratizaçãO do Conselho de Segurança da ONU? Se as grandes
e as não tão grandes potências da Europa e da_ América são
sinceras_com relação à nova ordem mundial, precisàin começar
a construir essa tal ordem dentro das próprias estruturas que
tentam manter o mundo coeso. Por que não abordar, por
exemplo, o privilégio notoriamente pouco democrático do
-veto exercido por qualquer um dos membros permanentes
do Conselho de Segurança?.
"Precisamos introduzir a idéia de que o rumo de a~o
da ONU não deve ser determinado por aqueles poucos países_
que têm o poder de apontar com o polegar para baixo. Por
que não conc-eder voz ativa e verdadeira àqueles cujos destinos
estão em jogo na ordem que está sendo co,nstruída?"
_
"Se os problemas de lugares como o continente africano
forem abordados exatamente como os da Europa, é forçoso
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reconhecer que as cadeiras dos tais membros permanentes
são um anacronismo_, algo totalment~ dessincronizado da I_'ealidade atual ou de qualquer reestruturação progressista das
relações internacionais..
"Será que realmente existe alguma outra maneira de se
garantir que as atenções e as açóes do mundo, tão sujeitas
aO$ caprichos da cobertura da mídia, não vão simplesmente
esquecer, agora ou no futuro, os milhões de somalis famintos
que estão morrendo pelas estradas? Será que existe alguma
outra forma de se fazer com que o mundo compreenda que
a -limpeza étnica ou religiosa na ÁfriCa não é um crime ri1enor
contra a hllmãnidade que os horrores que acontecem no coração da Europa?"
Sem dúvida, todas essas reflexões são muito oportunas,
prinCipalmente agora, quando é deflagrada a grande operação
da comunidade internacional para levar algum alívio ao_ sofrimento do povo somali.
_Por tudo o que se expôs, fica patente, no entanto, qUe
doações humanitárias de alimentos não. são o bastante para
livrar a Somália do fantasma de sua autodestruição. Na verdade, somente medidas que forem capazes de atingir a raiz do
conflito poderã_o promover a paz naquele país africano.
Da comunidade das nações, espera-se, então, uma atitude
que vá além da mera compaixão que está demonstrando pelos_
famintos e moribundos somalis. Dela se espera uma ação
efetiva, que teriha por base o mesmo pensamento realista
a'plicado no encaminhamento das soluções propostas pela
QNU aos conflitos existentes_ no_s países do Primeiro Mundo,
o mundo das nações ditas civilizadas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzí) - ·concedo a palavra ao iióbre Senador Lavoisier Maia.
. O SR •. LA VÓISIER MAIA (PDT ___:_
Pronuncia ()
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores,
neste final de ano, trazemos ao conhecimento de V. Ex,s
dois problemas que nos preocuparam ao longo deste ano:
o funcionamento do trecho ferroviário Mossoró-Souza, numa
extensão de 242 km e a malfadada tentativa de leiloar a vila
ferroviária ele Natal.
A rede ferroviária do Nord~ste, que desde 1957 integra
a rede ferroviária federal (REPESA), começou -a ·s-er iinplan~
tada, com muito esforço, no final do século passado e primeiras
décadas do atual. }\o longo destes anos, ela interligou o litoral
mais desenvolvido com o interior dos sertões nordestinos
transportando açúcar, sal, cimento, madeira, gado e outros
produtos de importação e exportação. A falta de rodovias,
as populações. mais pobres- do Nordeste viatãváin ~frequen
temente de trem para resolver os seus problemas. Com o
avanço da malha rodoviária, a partir dos anos 60, o transporte
da população passou a ser feito preferencialmente pelo ônibus.
Mesmo assiih, no que tarige ao transporte de mercadorias,
o trem resistiu à concorrência do caminhão.
Para comprovar isto que acabamos de dizet, basta lembrar o seguinte: atualmente, o frete de uma tonelada transportada por trem, no trecho Mossoró-Recife, custa ao empresário
Cr$84 mil, contra Cr$140 mil cobrados pelo caminhão. Há,
por conseguinte, uma diferença de 40% a favor do trem.
Em novembro dO ano passado, recebemos do Sr. Renato
de Oliveira, Presidente do Sindicato dos FerroviáriOS de Mossoró. um telegrama no qual denunciava a paralização do trecho
Mossoró-Souza, assim como-a transferência e demissão de
vários funcionários.

RN.
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Soubemos, através de fontes fidedignas, que a razão de
ser desta medida foi a resolução n9 148, de 6 de novembro
de 1991~ assinada pelo então presidente da rede ferroviária
federal s/a (REFESA), Dr. Martiniano Lauro Amaral de Oliveira, determinando a suspensão dos serviços de transportes
de ramais ferroviários considerados antieconômiÇos-, entre os
quais estava o trecho Mossoró-Souza, numa extensão de
242km. Mas, desde o primeiro sem-estre de 1991, que o Governo Collor já decidira incluir a Refesa no programa nacional
de desestatização.
.
Ao tomar conhecimento desta resolução in-tempestivã.,
denunciamos o fato nesta tribuna, no dia 28 de novembro
do ano passado. Ressaltamos, naquela ocasião, que a desativação daquele ramal - Mossoró-Souza - desarticulava a
rede ferroviária nacional, pois, através da transnordestina,
(já em construção) a partir de missão velha, no ceará, os
trens do Rio Grande do Norte e Paraíba escoam os noss_os
produtos para o Sudeste e o Centro-Oeste cujo ent:i"oncam-etitó
ocorre no Estado da Bahia.
Sem falar na produção dos outros estados da região, o
Rio Grande do Norte transporta grande parte da produção
salineira por via férrea, sã.I este que é cbnsuifiído em grande
escala pelos enormes rebanhos de gado do Centro-Oeste; consumido igualmente pela indústria química do Sudeste e pela
população humana mais densamente concentrada nos estados
do Sul e Sudeste.
Além do sal, a Refe:S:a pode tr-ansPortar óléo di~sel·. petró- ·
leo (o Rio Grande do Norte é o 2" maior produtor nacional),
'ial:
cimento, álcool e outros produtos ·de importação
e exp6ftã:Ção. após o pronunciamento que aqui fizemos, fomoS
ao ministério dos transporteS pedir para sustar a determinação
de fechar aquele trecho ..
A fim de debater a sua reativação em Mossoró, promovemos uma reunião em janeiro deste ano, da qual participaram
os setores interessados na solução do problema.
Naquela ocasião, os empresários disseram que, se a Refesa garantisse o transporte, isto ·-é, o nU.méto SUficiente de vagões, eles teriam condições de, todo mês, transportar 50 mil
toneladas c;ie sal ensacado para diversas regiões do país.
Ficou acertado que eles garantiriam, no míníriiõ-, 15 mil
toneladas de sal por mês. Em contrapartida. a Refesa comprometeu-se a fornecer os vagões em número igual ao soli~tado
pelos empresários; suspender demissões dos ferroviátiõS; e
a restaurar todo o material circulante.
Ora, ·srs. Senadores. passado um ano, verificamos que
nada do que fora prometido pela empresa, foi realizado. Por_
não disporem dos vagões de que necessitam, os empresários
estão preferindo transportar suas mercadorias em caminhões,
mesmo pagando um frete 40% maiS caro, por tonelada.
Não resta dúvida que esta atitude irresponsável dos dirigentes da Refesa é uma herança maldita do Governo Collor _
que, se Deus quiser, será encerrado amanhã pela votação
do Senado Federal.
Como se isto não bastasse, surgiu, agora, outro problemã
com os ferroviários do Rio -Grande do Norte: referimo~nos
à situação da vila ferroviária de N atai.
No tempo em que o capitalismo era menos selvagem
e, c-onse-quentemente, dava-se mais atenção ao trabalhador
foram construídas numerosas vilas operárias em torno das
fábricas e das ferrovias. Era uma maneira de as~egurar rriais
tranquilidade ao trabalhador e torná-lo mais assíduo.
_
PoiS bem, seguindo este modelo organizacional, o então
Ministério de Viação e Obras Públicas mandou construir, e01
r

i

Te~ça-feir~

22

107~9

terreno pertencente à Marinha, 113 pequenas residências nos
bairros das rocas e do alecrim, em Natal, conhecidas por
vila ferroviária. Estas casas foram coilstruidas entre 1951 e
1954. em 1955, o então Presidente da República, João Café
Filho, norte~rio-grandense, foi lá inaugurá-las. É importante
te~rsaltar que aquelas residências foram entregues aos ferroviários contendo, apenas, as paredes e a cobertura. Toda a infraestrutura foUeita pelos velhos ferroviários residentes ali. De_sde seu início que estes tra\;)alhadores pagam uma taxa de
ocupação, que atualmente é em torno de 6% do seu salário,
pagam o ·IPTU cobrado pela prefeitura municipál e fazem
benfeitorias nestas casas. Há moradores que residem nesta
vila há 35 ou 40 anos.
Em abril de 1989, através de um abaixo assinado, eles
solicitaram à direção da Refesa a venda destas casas aos seus
usuários, como já tinha sido feito em outros estados.
Mas, ao invés ,de atender ao _seu apelo, a Refesa tem
proc-u~ado leiloar estes imóveís. Por três vezes, ao longo do
corrente ano, a direção nacional da empresa publicou editais
para leiloá-los. Diafite dã reação dos mutuários, ela sustou
o leilão. Agora, a data do próximo leilão está marcada para
~
o dia 19 de janeiro de 1993.
Todo esta novela criada pelos dirigentes da Refesa tem
acarretado profunda intranquilidade aos ferroviários de Natal.
Isto é um absurdo!
Será que estes dirigentes são tão niíopes que não conseguem discernir, que unia cOisa-é leTioa:r urit edifício público,
e outra bem diferente é colocar em hasta pública íiitõveis
residenciais? Para onde vão estes pobres ferroviários, uma
vez -que- eles não tem dinheiro para arrematar estas casas?
E quem vai indenizá-los pelas benfeitoi'ias que fizeram, nestes
imóveís, ao longo dos anos? Seria mais democrático, mais
sensato e mais lógico, que a: Refesa elaborasSe um plano de
venda destes imóveis aos próprios ferroviários; discutisse com
os seus representantes o prazo e a modalidade de pagamento
adequados ao seu poder aquisitivo. E anistiasse aqueles moradores que lá residem há mais de 25 anos.
Por isso, iremos solicitar ao Sr. Ministro dos Transportes
a suspensão do leilão marcado para o dia 19 de janeiro próximo.
-cremos ·que vender estas casas·aos -seus atuais ocUpantes
é .~!!l)ltO d~ justiça, a e-x~mplo do que a citada empresa já
fez em OutÍ'Os eStados. Isto traria tranqujlidac!_e pa~a tádos,
sem acarretar prejuízos ao património da Refesa.
Sabemos que tudo isto vem acontecendo por causa da
inclusão da rede ferroviári(!. federal no Programa _N::t.cional
de Desestatização.
Como já disse várias vezes, nesta tribuna, não somos
contrários à redução da presença do estado nas atividades
econômicas. É verdade que estado moderno é sinónimo de
estado modesto. Eqtretanto, não podemos aplicar estas idéias
neo-liberais _como um_ dogma, transposto de outro contexto
sem adaptá-lo à nossa situação. Acreditamos que nas regiões
em via de desenvolvimento, comd o NOrte, o Noi"deste e
o Centro-Oeste, a presença do Estado em determinados setores da economia foi _J:)ósitiva para o desenVolvimento de suas
forças produtivas e continua, ainda hoje, sendo necessária
devido à caréncia de capital para investir.
Por conseguinte, não deixa de ser uma idéia apressada
e simplória querer privatizar uma rede ferroviária que posSui
uma malha de 22 mil km de extensão espalhados por todo
o país. Até porque a Refesa é bastante heterogénea do ponto
de vista tecnológico e mercadológ~co, como é o próprio Brasil.
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Até mesmo nas regiões desenvolvidas do Sul e do SuQeste,
hoje integradas à dinâmica prOdutiva do Mercosul é maiS
acertado modernizar a Refesa do que privatizá-Ia, pois o transporte barato de mercadorias é fator· indispensável nos custos

de produção de qualquer economia. Portanto, ao invés de
privatizar a Refesa, será mais acertado o Governo investir
recursos para modernizá-la, arrancá-la do marasmo que se
encontra e torná-la mais eficiente- pará -responder positivamente às exigências do mercado. Temos notícias qUe o atual
GOverno vai agir neste sentido.
Levaremos estas idéias aO Sr. Ministro-dos Traiisportes
e ao Presidente da República, na certeza de que, irão analisá-las com acuidade e discernimento, e encontrarão uma solução mais racional, mais humana e mais democrática para os
problemas ferroviários qU:e afligem a nossa região e o Brasil.

O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) cedo a palavra ao-nobre Senador Nelson Wedek.in.

Con-

O SR- NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
seguinte discurs-o.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Senadores,
a questão do funcionalismo público em SaÍJ.ta Catarina é semelhante à de outros Estados brasileiros, onde a preocupação
governamental se restPoge aos reajustes salariais, ao enxuga-.
mento da máquina administrativa e à utilização dos órgãos
públicos para fins políticos, ou melhor, eleitoiaiS-. Parece que
ainda estamos a milhões de anos-luz de uma engrenagem no
setor público que promova o bem-estar social.
No setor privado, os empresárioS brasileiros administram
suas empresas com os mais modernos métodos e equipamentos, desde computadores da última geração até centros de
treinamento de pessoal visando à qualificação e- valoriZação
dos recursos humanos. As conseqüências, evidentemente, são
uma remuneração condigna para executivos e ocupantes· de
cargos intermediários de gerenciam_ento, bem como salários
mais elevados para os operários.- · Tudo resulta em lucro~ pela obtenção de maior qualidade
e produtividade. Lucram os empresários, com O CieScimenfó
de suas empresas e o desenvolvimento de tecnologias mais
avançadas. Lucram os empregados, pois, atuando no processo
com ampla satisfação pessoal e profissiõnal, alcançam a valorização do_ trapalho com dignidade humana. Lucra também
a sociedade, com a oferta de melhores produtos e a prestação
de serviços dentro dos padrões de eficácia" e eJidência; lucra,
finalmente, a Nação,, seja pelo aumento ?as exportações, seja
pelo ingresso competitivo Do mercado internacional. Iss_o re~
sulta em um novo modelo social, com melhor qualidade de
' vida, no qual o investirileÍlto na "cOmpetência individual ga.raitte ~_pn~~es~.o. . coJ~tivo.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, e o setor piíbliCo,
como se situa no cenário nacion'al? E o fundonalísmo-público,
que oportunidades lhe têm sido oferecidas para trabalhar com
, dignidade e prestar os serviços de que a sociedade tanto necessita? Enquanto u·m- metalúrgico do ABC paulista possui o
seu automóvel para-passear nos finais de semana com a família,
qual é o padrão de vida dos servidores públicos? Quem se
dedica ao setor ptíblicQ'!'recebe, invariavelmente, o desprezo
da sociedade, sobrevive com salários miseráveis e opera Com
obsoletas máquinas de escrever, ·contentando--se com a água
e o Cafezi~ho no local de expediente. Ainda assim,- levam
a alcunha de "marajás" e a culpa pelo emperramento da máquina estatal.
O argumento mais'utilizado para justificar a trise do setor
':público tem sido a .al'im!aç~.o de que "ó,E.stado está inchado"
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Alega-se que, despedindo-se servidores, tudo estará resolvido.
Na verdade, a solução-não é tão siinples assim. Em primeiro
lugar, o propalado inchamento do Estado é questionável. Em
segundo lugar, não é assim que se resolverá o problema do
setor público e de tudo o que ele representa, em termos de
funcionamento sistêmico para a harmonia da socieclade.
Em Santa Catarina, dos 125 mil funcionários herdados
das administrações anteriores - e que, a partir de setembro
de 1991, passaram a ser 127.783- destes, 24.359 são inativos,
impossíveis de ser demitidos, restando, portanto, 103.424 em
atividade. Deste tQtal, 44.731 são professores, sendo 22.740
efetivos e 21.991 ACT, estes últimos contratados temporariamente e imprescindíveis. Sobram, portanto, 58.693-.servi~
dores.
Por outro lado, nunca se ouviu dizer que a Polícia Militar
"tenha sobra de contingente. Ao contrário, sempre se fala em
aumentar a segurança reforçando o policiamento, e são 11.810
os funcionários públicos militares. Do número anterior, de
58.693 servídores, Subtraindo-se esses 11.810 militares, temos
um saldo de 46.883. Subtraíndo-se~ também, os 1.790 magistrados, promotores e auxiliares, sobre os quais o Governador
do Estado não tem qualquer ingerência, pelo fato de pertencerem ao quadro de outro Poder, o saldo restante passa a
ser de 45.097_
Prossigamos nos cálculos. A não ser que se fechem as
empresas do Estado - Empasc, Emater, Acarpesc, Cidasc,
Cepa e outras, em sua maioria empresas voltadas para pesquisas científicas sem--fiils lucrativoS, temos que forçosamente
retirar, do saldo acima tamb_ém os funcionários celetistas dessas empresas, num total de 19.0~7 empregados. O resultado
é o saldo líquido de 26.010 servidores.
.
_
EsseS 26.010 servidores públicos são, efetivamente, os
que sofrem as freqüentes ameaças de "enxugamento" da máquina, isto -é, o saldo passível de redução. E quem são, Sr.
Presidente, esses 26.010 servidores públicos? São os 10.330
funcionários da administração direta, excetuados deste tot~
os 8.997 servidores das fundaç&;s (hospitais, Udesc e outta:s)
e os 6.683 funcionários das autarquias.
S;r. Presidente, S~ e Srs. Senadores, esseS 10.330_ servi;.
dores públicos estaduais, em Santa Catarina, são o contingente
de pessoal que atende a todas as Secretarias do_ Estado, nos
230- municípios catarinenses . . Só o -Setor· da Segurança,. por
exemplo, demanda, no mínimo, em cada-município, uni delegado, um escrivão e um carcereiro, em 4 turnos. 24 horas
por dia. No setor da Saúde, há necessidade de médicos, ·com
seus auxiliares, em todos os hospitais e postos de saúde do
Estado. O mesmo ocorre nos outros setores.. Os números
af estão, e .toda essa mfdia denegrindo a imagem do Estado_
só provoca um enorme e desnecessário desgaste no comando
govemainental, que, por sua vez, deveria enfrentar as verdadeiras causas dos males e dificuldades sistêmicas.
O mais difícil, contudo, é convencer-os trãnSitórios admi..-:
--nistradores da máquina estatal da necessidade de se estabelecer uma política de recursos humanos que promova a capacita-ção e a qualific3Ção-do servidor público. Uma política que
tenha como ingrediente básico indispensável a formação de
·eqUipeS de trabalho motivadas, engajadas e confiantes, acredif trufdo nas propostas e trabalhando convenientemente, para
saírem do marasmo, institucionalizado~ porquanto os planos
jamais sairãO do papel sem que alguém os materialize com
~s práticas, concretas:. E qUanto aos servidores públicOs,
cansados de discursos vãos, para se motivarem, exigirão muita
criat!vidad~ ~r _parte dos gOvernantes. E esse:s ,gov_~mantes
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se renovam a cada quatro anos, interrompendo, assim, a continuidade dos programas e projetas anteriores.
Sr. Presidente, numa sociedade, quem pensa coletivamente? O empresário pensa-em suas empresas, os melhores
empresáriOs pensam em seus e-mpregados, e os empresários
excelentes pensam até nas familias dos funcionários. Mas todo
empresário cuida, basicamente, de seus próprios interesses,
dos interesses de suas empresas. E quem administra o social?
Quem se ocupa da saúde, da educação, da segurança e dos
incentiVOs regionais, inclusive para o desenvolvimento empresarial? É o servidor público. E se, em qualquer sociedade,
o servidor público estiver descontente e desmotivado, poderemos afirmar que esta sociedade estará sem o controle _de seus
assuntos coletivos.
Os_ empresários têm responsabilizado o GovernO pelos
graves problemas que o País enfrenta. Mas quem é o Governo,
ou melhor, quem tem sido governo neste País senão os próprios empresários, segmento da sociedade qúe, se Dãõ está
gerindo diretamente os_ organismos estatais, tem- fiifariclã-do
seus representantes, a peso de ouro, em campanhas milionárias, para os principais cargos de comando da Nação?
' O empresariado brasileiro - que comanda suas organizações privadas e a maioria absoluta dos cargos-chaves do
sttor público nos níveis federal~ estadual e municipal, principalmente os do_ Poder Executivo -- quet o sistema- funcionando, modernizado, com uma infra-estrutura básica que possibilite a implementação de novos projetas e a ampliação do
parque instalado, com juros baixos, financiamentos a longo
prazo, carências e inceõtivos- fiscais, tudo a tempo e a hora,
para que possa galgar patamares de desafios maiores, concorrer internacionalmente e introduzir o Brasil no círculo dos
países do Primeiro Mundo.
No entanto, esse mesmo empresariado, que tem a ·coragem de cobrar do funcionalismo a contrapartida de seus impostos, esses empresários têm sido apOntados como_ os prinCipaiS
responsáveis pelos elevados níveis de sonegação, que chegam
a 60% do total do movimento-económico erif pr3.ticariiente
todos os Estados da Federação. Não haveria aí, por- parte
daqueles qUe comandam o_Es_tado, algo de maquiavélico, deixando tudo como está, sem uma política de recursos humanos
- voltada para a valorização do servidor público?
O empresário nacion-al, que indireta e camufladamente
vem comandando o Estado, precisa assumir-suas responsabilidades para com a coisa pública, investindo mais no funcio·
nalismo público. ·É bastante contraditório (j_iie- justamente
aqueles que hoje defendem o enxugamento da máquina administrativa sejam os meSmOs ·que, enfgovernos a·ntenores, contrataram novos servidores indiscriminadamente, num total de
40 mil para o setor público, em Santa Catarina. Da mesma
forma, o atual Governo já aUrii~mtou em-cei"Ca de 3 _mil o_
contingente do Estado, com a média de 300 contratações por
mês. A continuar nesse riimo, o atuaJ. Governador de Sal)ta
Catarina corre o risco de chegar aos mesmos níveis dos últimos
governantes, ou seja, de perpetuar os mesmos vícios e a mesma
forma equivocada-de- administraÇão pública.
Sr. Presidente, s~s e Srs. SenadoreS, basta de demagogia,
basta de tentar enganar, com falsas promessas e discursos
ambíguos que distorcem a realidade, o povo brasileiro, especialmente a população cataririense - do Estado que, com
muita honra, represento nesta Casa, o meu estilhado Estado
de Santa Catarina. O meu povo não é tão- Inal informado
quanto julgam alguns políticos- locais. Graças ao desenvolvimento dos meios de comunicação, e também .&t~ças a esta
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nova era democrática que conseguimos introduzir no Brasil,
os eleitores catarinenses aprenderam a discriminar ós- fatos
e a avaliar os maus governantes.
'Dessa forma, não é apontando ·o servidor público como
o único culpado pelas falhas cometidas, nem atribuindo ao
inchamento da máquina estatal a causa dos problemas do
funcionalismo de Santa Catariila, que 6 Governo se isentará
de suas responsabilidades administrativas. É tempo de mudança, e os novos tempos estão a exigir de todos os dirige:i1tes
maior seriedade, com urna nova política, mais honesta; que
abranja desde a contratação de servidores selecionados por
concursos públicos_, em obediência aos preceitos constitucionais, até um investimento maciço em programas de capaci-·
taÇão e de treinamento de recursos humanos que se traduza
em maior dignidade para todos os ocupantes da carreira de
servidor público, em Santa Catarina e em todo o Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Si. Presídente, Sr's Srs. Senadores, no
último dia 29 4e outubro foi inaugUrado o Centró de Controle
de Área de Recife para 'opera'ção radar, nova Unidade do
Ministério da Aeronáutica, herdeira do antigo Serviço Regional de Proteção de Vóo, do Recife, que por mais de 50 anos
prestou serviços- de segurança às operações aéreas no Nordeste.
Na ocasião, foi" lida ordem do dia alusiva à ativação do
Terceiro Centro Integrado de Defesa Aêrea e Controle de
Tráfego Aéreo (Cinda:cta III); pelo Coronel de Aviação Washington Cario~ de Cai_IIpos MaChado, coinandante da Unidade, com jurisdição sobre os espaços aéreos dos Estados da
Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Parm'ba, Rlo Grande
- do Norte, Ceará, Piauí e parte do Maranhão.

e

Devido ao aumento do volume de tráfego aéreo nas rotas
ao Atlântico, com transporte de passageiros
e cai"ga.em 'escala crescente, bem como nas rotas domésticas,
houve a necessidade de# criar um novo Cindacta, além dos
dois já eXistentes, o qual tem-eStrutUra organizacional adequada para a alta tecnologia dos meios -utilizados (sistemas telefónicos, d.e comunicações em radiofreqüência e processadores
de dados) ..
-Com. o nome de Cindacta III, a nova unidade não se
destina apenas ao controle de tráfego aéreo. Tem que manter
em operação diversos équipamentos que são usados pelos
aviões para orientarem-se em seus vóos e pouso, íiormatizar
_o uso do espaço aéreo em sua área de jurisdição, divulgando
informações aeronáuticas para uso dos aviadores, estabelecendo procedimentos, avaliando e orientando a construção
de pistas, bem como controlando meios de--comunicação.
Essas importantes funções só podem ser .desempenhadas
por um conjunto de órgãos que requer pessoal altamente qualificado e especializado, para manter elevado o nível opera~
cional e adequado .uso dos recursos que o sistema moderno
e complexo possui.
. Srs Senadores: a região NorQeste possui vocação turística,
deVIdo à _sua extensa costa provida de praias variadas e de
rara beleza. Tem, ainda, vocação industrial e _agrícola, e vem
firmando-se como grande exportador de frutas. Para tais vocações, o Cindacta III tem condições de proporcionar rotas mais
.d4:eta~ •. auxilian<_!o nas operações aéreas mais económicas e
intem~ú::iOnais
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favorecendo. vôos regulares e eficientes, com qu:liquer condição de tempo.
·
Devo lembrar-lhes ainda Srs Senadores, que_ o Brasil é
pioneiro na criação e ativação do Sistema Integrado de Controle de Tráfego Aéreo, uma vez que utiliza os mesmos radares
para serviço de tráfego aéreo e para o serviço de controle
de operações aéreas militares. 9bservem que essa integração

permite uma economia de 50% dos meios utilizados, sem
perda de operacionalidade e eficiência.
Finalmente, e o mais surpreendente, é que todo o sistema
custou menos do que duas aeronaves Boeing 747, constituindo-se um custo ínfimo diante do universo de aviões beneficiados e, principalmente, da segufança proporcionada às aeronaves que vierem a sobrevoar ou pousar na região Nordeste.
Quero, portanto, cumprimentar o Exm"' Sr-.· Ministro da
Aeronáutica, Lélio Viana Lobo, e o Comandante do Cíndacta
m por mais eSsa importail'te- -realização, e tenho certezà. de
que saberão operar com eficiência o património que a Nação
lhes confia, beneficiando a aviação usuária do sistema, colaborando para o progresso do País, e igualando-a a outros sistemas
existentes nos maiS desenvolvidos países do mundo.
Muito obrigado!
O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha De!Zi) cedo a palavra ao nobre Senador Alfredo Campõs.

Con-

O S.R- ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG.-Prominda.
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, srts e Srs. Senadores,

registro, com muita alegria e emoção, o transcurso do primeiro
centenário da Faculdade de Direito da Universidade Federal
de Minas GCrais, Casã que me concedeu o privilégio de ter
sido um de seus alunos juntamente com figuras das mais expressivas da vida pública, intelectual, administrativa e judiciáiia de nosso Estado e de nosso País.
No dia 10 de dezembro de 1892, às 13 horas, no salãoda Câmaia dos Deputados, em Ouro Pre~o, foi realizada,
ap6s sessão preparatória dos fundadores, a Sessão Solene de
instalação da Faculdade Livre de Di~eitocl<;> .!lstã!l.o. de Minas
Gerais~ com a presençá de sua diretoria, de seu corpo docente,
dos membros do Tribunal da Relação, representantes do Clero, da Escola de Minas, da Escola de Farmácia, do Ginásio
Mineiro, da Escola Norm:il, do Liceu de Artes e Ofícios,
do Comandante e Oficiais das Forças Militares Federais em
Ouro Preto, da Polícia do Estado, dos Secretários das Finan~
ças, Interior, Agricultura e Obras Públicas, do Presidente
da Câmara Municipal de Ouro Preto, do Inspetor de Higiene,
dos representantes da Tesouraria da Fazenda Federal, da Maw
gistratura Federal, da Câmara dos Deputados e do Senado
Estadual, do Congresso Federal, dos Secretários do Senado
e da Câmara, e de diversas famílias da· cOinunidade ouropretana.
O conselheiro Afonso Pena, presidente do Estado e dire
torda Instituição, abriu a sessão e falou da importância histórica do fato para Minas.
Iniciou-se, assim, a história de rim estal:ieiecilnêrito de
ensiQo dedicado à formação jurídica ·de :qúlhares_ d~ jovens
que acorriam a essa instituição modelar, em busca não apenas
de uma carreira, mas de uma fonte inesgotável de saber huma~
nista ,marcada pela defesa intransigente do Direito e d:;t capacitação profissional.
A primeira sede da recém-criada Faculdade foi o edifício
da Inspetorla de Higiene do Estado, em -condições precárias
de funcionaínento.
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No dia 2 de janeiro do ano seguinte, c6pia da Ata _da
fundação e do Estatuto foi teriúi~tida ao Ministério da Justiça
e NegóciOs Interiores. O programa curricular foi aprovado
no dia 20 de janeiro. No dia 19 de fevereiro, tiveram inícioas aulas, com a presença de 46 alunos matriculados nos Cursos
de Ciências JurídiCas e de Ciências Sociais. O Decreto n 9 1.289, de 1893, -transforma a instituição
em Faculdade Livre, e o Decreto n~' 11.530, de 1912, a equipara
aos Institutos federais congéneres. Em 1927, ela inc9q>ora-se
à Universidade de Minas Gerais, por força da lei estadual
n~ 956. Em 1949, ocorre sua federalização, em obediência
à Lei n.? 917, ocasião em que passa a denominar-se FaCuldade
de Direito- da Universidade de Minas Ge-rais,Qoje UFMG.
Trago esses fatos a conhecimento do Plenário, Sr. PresF
dente e Srs. Senadores, no sentido de associar~me ao tempo
histórico que vem regisfrãndo, ao- longo desses cem anos,
exemplos vivos de formação acãdêmica do mais elevado nível,
à altura mesmo das demais escolas de Direito de todo o País.
São filhos da Casa de Afonso Pena destaques da vida
pública brasileira e mineira, tais como Milton CanipOs~-Pedro
Aleixo, Alberto Deodato, o Presidente Tancredo Neves, os
Senadqres Faria Tavares e Matta Machado, o Procurador~
Geral da República Aristides A1varenga Junqueira, meu colega de Curso, eminentes Juízes cOmO Antônio Villas Boas
e Cunha Peixoto, os atuais Ministros do STF Sepúlveda PerR
tence, Carlos Veloso e Francisco Rezek, e o Senador e atual
Min1stro da Justiça Maurício Corrê-3., dentre tanto-s -oufros
que se notabilizaram como·advogados, juízes, promotores de
Justiça e administradores do Serviço Público.
Desde 1931, por ocasião da cerimônia de colação de grau,
a Faculdade vem conferindo o ~'Prêmio Barão do Rio Brancon
ao aluno de maior destaque durante o curso, por escolha
de uma comissão de professores. Dentre os agraciados, tenho
a satisfação de registrar os nomes de Carlos Luz, Pedro _Aleixo,
Gustavo Capanema, Albertó Deodato Filho, José Edgard
Amorim, suplente do Senador Ronan Tito, Ana Maria Villela,
Assessora Legislativa desta Casa, Ezequiel de Melo Campos
Filho, Aroldo Plínio Gonçalves, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho em Minas Gerais, a Deputada Sandra
Starling e o Secretário Kildare Gonçalves.
Rendo minhas_ homenagens também a todos os direto~es
que honraram a Faculdade de Direito com o brilhantismo
de seu desempenho: Afonso Pena, Medes Pimentel, António
Gonçálves Chaves, Arthur Ribeiro;Edmundo Lins,· Gudesteu
Pires, Francisco de Almeida Brant, Lincoln Prates, Antônio
Martins Villas Boas, José do V alie Ferreira, Alberto Deodato,
Lourival Vilela, Wilson Melo, Messias Dona"to, José Alfredo
Baracho e Washington Albino.
_ _Não posso, finalmente, deixar passar despercebido o papel desempenhado já há 55 anos pelo Centro Acadêmico
Afonso Pena, notável representação dos alunos junto à ConR
gregação e aos Órgãos Colegiados da Faculdade e que se
not.abilizou também pela luta contra os regimes' de exceção
e em defesa da legitimidade do poder democr_ático.
Aos .ex"alunoS, ex~professores e ex-funcionários, minha
palavra de reconhecimento pelo que ajudaram a con~olidar
naquela instituição privilegiada e modelar do ensino do Direito.
Aos atuais coiopooentes da comunidade acadêmica, meu
abra{;O afetuoso, na certeza de que estão dando continuidade
a um trab~ho centenário de indiscutÍVel repercussão na vida
do nosso País~
.Er~ o quê tinha a dizer, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Alfredo Campos, o Sr.
Rachid Saldanha Derzi, ,39 Secretário, deixa a cadeira
da presidência, que é oCupada pelo Sr. Mauro Renevides, Presidente.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Alfredo Campos - Almir Gabriel - Aluízio Bezerra
-Álvaro Patheco- Aotonio Mariz- Bello Parga -César
Dias- DariO Pereira- Dirceu Carneiro"-:- Eduardo Suplicy
-- Epitácio Cafeteíra· .:.._ EspeiíaHlo- Airiln - Eva Blay Gerson Cãrilãta - Heiiiiqlle Almeida - Hlúiib-eftO Lucena
- Hydekel Freitas.....:.... Iram Saraiva- Irapuan Cósta ·Júnior
- Jarbas Passarinho - João Cahnon- Jonas Pinheiro José Fogaça - José Richa - José Sarney - Júnia Marise
-Juvêncio Dias- Louremberg Nunes Rocha -Luiz Alberto - Marco Maciel -Mário--CoVas - ~arluce Pinto Moisés Abrão- Pedro Teixeira- Raimundo Lira- Ronan
Tito- Teotônio Vilela Filho- Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência pede a atenção dos Srs. Senadores para a votação
da Ordem do Dia, que agora se iniciará.
Portanto, Srs. Senadores, fiquem atento_s à Otdem do
Dia da sessão de hoje. É possível que seja realizada no Congresso Nacional, se quorum existir na Câmara dos Deputados,
uma sessão para votação de quarenta e cincO Ciéâ.ItOTsiiplementares, alguns dos quais para pagamento de pessoal de
órgãos do Poder Executivo.
Portanto, a Presidência pede aos Srs. Senadores que permaneçam no plenário do Senado porque é extensa a pauta
da Ordem do Dia da sessão de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Presidência recebeu o Aviso n<? 1.032, de 18 do corrente, através
do qual o Presidente Tribunal de Contas da União encaminha,
em cumprimento ao disposto no art. 71, § 4<? da Constitufção
Federal, um e'!emplar com dois volumes do Relatório_ das
Atividades daquele Tribunal, referente ao primeiro trimestre
de 199Z, acompanhado das Atas da sessão do_ mesmo período.
O expediente será encaminhado à Comissão de Assuntos
Econôm.icos, para conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotado
o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na CaSa 70 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1Q Secretário.
É lido o seguinte.
REQUERIMENTO N• 981, DE 1992
nos termos do art. 175, alínea "d", do Regimento Interno,
requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que as matérias
constantes dos itens n~ 9, 10, 6 e 7 sejam submetidas ao Plenário-em 1<?, 2<?, 39 e 4<? lugares. respectivamente.
Sala das Sessões, 21-12-92.
~
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
o requerimento,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a -inVersão solicitada.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 9:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 2, de 1986 (n' 97/85, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto da Convenção de Viena sobre Responsabilidade Civil por Danos Nucleares,
concluída em Viena, a 21 de maio de 1963, tendo
_Pareceres favoráveis sob n95 434 e 435, de 1992,
das Comissões:
-de Constituição Justiça e Cidadania; e
-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-missão Diretora para a redação final.
~ O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 10:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 85, de 1992 (n' 104/91, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do acordo de Seguridade Social ou Segurança Social, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, assinado em Brasfiia,
em 7 de maio de 1991, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Jonas Pinheiro.
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 matéria vai à Comissão Diretora para redação final.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 6:
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 79, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno únko,-do Projeto de Lei do
Sen3don9 79, de 1992, de autoria do Senador Humberto
Lucena, que dispõe sobre a concessão de subvenção
económica nas operações de crédito rural realizadas
com produtores rurais do semi-árido do Nordeste. (Dependendo de parecer.)
·Concedo a palavra ao nobre Senador Garibaldi Alves
-·
Filho, para proferir párecer. nos termOS regiment8.is.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB- RN. Para
proferir parecer.) ~ Sr. Presidente, Srs. Senadores, vem a
nosso exame o Projeto de Lei do Senado n~ 79/92, de iníciativã
do Senhor Senador Humberto Lucena, que dispõe sobe a
concessão de subvenção económica nas operações de crédito
rural., ein financiamentos realizados com produtores rurais
do seini-árido do Nordeste.
A subvenção pretendida incidirá sobre os encargos financeiros básicos nos contratos de crédito para custeio e inVestimento agropecuário. Esses encargos se referem à Taxa Referencial (TR). à Taxa Referencial Diária (TRD), ou a qualquer
outro índice que venha a ser utilizado em operações da espécie.
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O benefício prc,-p-óstO- pelo projêtõ- OOnte"rnpla cobertura
de 50% dos_ encargos para os pequenos produtores e suas
cooperativas, e de 30% para os médios produtores e suas
cooperativas.
Na justfficiiÇão do projeto, o ilustre Senador ressalta que
"as condições climáticas adversas, características das regiões
semi-áridas, fazem daquele um espaço geográfico o_nd~_a agricultura e a pecuária, se i:Jãó cõnduzidas de forma tecnificada
- o que implica- cUstos elevados . . :.:. . constitUI atividade de
risco elevado'·.

Assinala, ainda, que a persistente inflação que aflige a
sociedade brasileira impossibilita ao pi-Odutor rural daquela
área o acesso ao Crédito rura1nas condições :;atuaís do mercado,
o que justificaria a subvenção, com recursos do TeSOUro Nacional, com vistas a reduzir os custos de produção e o Cons-eqüente
êxodo rural.
A matéria teiri -sido objeto da constante atenção do ~oder
Público. A grande extensão territorial do País não permite
um tratamento unifOrme de_ incentivos, priricipcilmente para
a atividade rural. Assim, as subVenções previstas na Lei n"'
8.427, de 1992, ou a própria Resoluçáo n"' 1.915, de março
deste ano, do Banco Central, embora contribuam para amenizar os problemas da comercialização d3 safra--agríCola, trazem soluções parciais, que não atendem às condições específicas e siõgulares do chamaOo crédito--do senti-árido do Nordeste.
Este, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é o-objetivo do
presente projeto estabelecer um tratamento diferenciado para
uma região diferenciada. Somos, _pois, pela sua aprovação,
louvando a iniciativa do eminente autor, com a apresentação
de uma emenda de redação, acrescentando-se ao projeto o
artigo de que "revogam-se as disposições em cOlitiario':.
Sr. Presidente, o·nosso· pronunciamento é, pOrtanto; fávo.:.rável.

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
do nobre Senador Garibaldi Alves Filho conclui _favoravelmente ao projeto, com uma emenda que apresenta.
Completada a instruçá.o. da matéria, passa-se à discussão
do projeto e da emenda, em turno tínico ..
Em discussão. (Pausa.)
.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o projetO, sem prejuíZO da emeilda.
Os SrS. Senãdores que o_ aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovarri queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para: a rêdação final.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) ,...-Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação final, que será lido pelo
Sr. 1" SeCretário.
- -·
É lido o seguinte
PARECER N• 498, DE 1992
(Da Comissão Diretora)
Redação fmal do Projeto de Lei do Senado n• 79,
de 1992A Comissão Díi"etora apresentâ à. tedação final do Pr:ojeto
de Lei do Senado n"' 79, de 1992, que dispõe sobre a concessão

-

-
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-

-

de subvenção económíca nas operaçõeS de ci-édito rural realizadas com produtores rurais do semi-árido do Nordeste.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de dezembro de 1992.
- Mauro Benevides - Presidente ,Rachid Saldanha Derzi Relator ,Dirceu Carneiro - Márcio Lacerda - Carrion Maia
ANEXO AO PARECER N• 498, I5E f992
ROdação fmal do Projeto de Lei do Senado o• 79,
de 1992 que dispõe sobre a concess8o de subvenção eco- -cnômica nas- Operações de Crédito rural realizadas com
produtores rurais do semi-árido do Nordeste.
O CongressO Nacional decreta:
Art. 1"' É o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção económica nas operações de crédito rural em financiamento"s realizados com produtores rurais e suas cooperativas
no semi-árido do Nordeste.
Art. 2"' A subvenção a que se refere 0 artigo ãnterior
incidirá sobre os encargos financeiros básicos do financiamento (TR, TRD Ou outrO ílidiC_e_ utilizado ou que vier a ser
utilizado) e obedecerá aos seguintes percentuais:
- cinqüenta por cento para pequenos produtores rurais
e suas cooperativas;
- ttintá-por cento para médios produtores rurais e suas
cooperativas.
- Parágrafo único. A concessão- é restrita aos financia"
mentos de custeio agropecuário e de investimento.
Art. 3' Os Ministros de Estado da Agricultura e Reforma Agrária e da Economia, Fazenda e Planejamepto proporão ao Presidente da República, em cada exercfcio financeiro,
as necessárias providências de natureza orçamentária e Op-eracional para concessão da subvenção.
:Art. 4"' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em cofltrário.
O SR- PRESIOENTE (Mauro Benevides) -Em discussão a redação finaL
_ __
_
__
- _Não have~do quem peça a palavra, encerro _a discussão.
Eni votação.
--- Os Srs. Senadores que a aprova~ qliei:r~in permclQecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O pfojeto vai à Câmara dos Deputados.
Art. 5 9

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 7:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 94, DE 1992
(Em regime de urgência-, nos termos do art. 336,c,do
Regimento fnterno.)
-Discussão, em turno único, do Projeto de Résolução n' 94, de 1992 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos cà:nló-OODdusão de seu Pareéer n9
~~2_.. de 1992),_ que autoriza a Uni~_o_ a cele'Qrar operação
de crédito externo, visancJo o reescalonamento e o t:efi"
nanciamento dã dívida eXterna de m~dio e longo prazos
junto_ a bancos comerciais, a conceder garantias, a assumir dívidas externas de entidades federais e diss.olvidas,
e dá outras providências (dependendo de parecer sobre
as Emendas de Plenário).
A matéria ficOu sobre a mesa durante cinco sessões ordi~
nárias, a fim de receber emendas.
Ao projeto foram oferecidas oito emendas.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1'
Secretário.
. . ~--- -~-.
É lidou seguinte
REQUERIMENTO N• 982, DE 1992
Requeiro, nos termos do art. 256 do Regimento Interno,
a retirada das Emendas n"$ 7 e 8, de minha autoria, oferecida
ao Projeto de Resolução n• 94, de 1992.
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. -Humberto
Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação
o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam pennaneçam .sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
Nos termos do art. 140 do Regimento Interno, designo
o nobre Senador José Fogaça para proferir parecer sobre as
emendas de plenário.
PARECER DE PLENÁRIO
Sobre as emendas oferecídas ao Projeto de Re$olução
n~94, de 1992 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer n" 452, de 1992), que
autoriza a União a celebrar operação de crédito externo, visando o reescalonamento e o refinanciamento da dívida externa
de médio e longo prazos junto a bancos comerciais, a concedei'
garantias, a assumir dívidas externas de entidades "federais
e dissolvidas, e dá outras providências.
- O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS •.!"ara proferir
parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, trata-se de parecer da ComiSSao de Assunto~ Económicos sobre a Mensagem n" 357, de 1992,_ do Sr. Vice-Pr~_
sidente no exercício do cargo de Presidente da RepUólfca,
submetendo à consideração do Senado_ Federal o- protocolo
de um acordo preliminar entre o Comité de Bancos Credores
e a Delegação Brasileira, solicitando autorização· para celebrar acordos relativos à reestruturação da dívida .~xteroa-âe
médio e longo prazos do setor público jririto aos bancos comer:ciaís."
Na sessão de sexta-feira, Sr. Presidente, já tive a oportunidade de explicar por que o nosso parecer e favorável. Esse
acordo significit o fim dos chamados sistemas de _ReescalonamentO com Aumento Global da Dívída. Pela primeira vez?
estamos fazendo um acordo que significa- uiitcCi'edução real
do_montante da dívida externa. Estamos aproveitando juros
fixos por 30 anos, eni "torlló de 4% ao mês. E, pela primeira
vez, também, estamos obtendo a possibilidade de o Senado,
ainda numa última e definitiva instâricia, aprovar o processo_
de substituição de bónus e de composição da dívida que
airida será feito para o terceiro trimestre de 1992.
Feitas essas ressalvas, assumidas todas as salvaguardas
que dão ao Senado a possibilidade de, ainda num processo
ulterior, examiiiãi Se o conjunto das negociações sati(az ou
não aos interesses nacionais, nesse sentido e nessa direção
é que o nosso parecer foi favorável ao acordo. É importante
ressaltar que estamos diante de um acordo de caráter prelimi.:
nar. Há pela frente um processo complicado, complexo, difícil,
em que os mais de 700 bancos que são credores do Brasil
vão, cada um, estabelecer os seus termos_ Q~ _ad.es_ão e dizer,
dentre o leque de opções de bónus que o Brasil está oferecendo, qual é o conjunto e a disposiÇão dessas opções que
nais lhes interessam.

Diante dessa escolha, diante da definiÇão consolidada
dqs., b~ç.cps; diant~ da formulação de opções que os bancos
iráõ f~~-r, ··o· Senado, à luz do interesse naciorial, terá que
exarililiàt VOtâr 3inda essa matéria, dizendo se a composição
que vier a ser proposta pelos bancos deve ou não ser aprovada.
·Portanto, esta não é a última votação deste acordo. Não
estamos no último estágio, embora estejamos num ponto importante, porque neste momento o Senado auto·riza e dá o
sim à celebr~çãO do acordo. ·
QüáiitO às- emendas, Sr. -Presidente, em atendimento às
dispoSiÇõeS-criilstitucionais que re-gem a· matéiia, nós estamos,
no_exa_me des_te açord_o, seguindo aquilo que estabelece o
texto- cOristifucíoliat e elaboramos um projeto de resolução.
Quero ressaltar que esse projeto de resolução não é o último
neste processo de acordo, uma outra resolução terá de ser
votada pelo Senado e esta, sim, terá caráter defiiiiiivo.
Para tanto, chamo a atenção para o que diz o art. 16:
"lendo em vista assegurar a observância do recluisito de capacidade de pagamento estabelecido na Resolução n~> 82, de 1990, o Poder Executivo, antes da troca
da dívida antiga pelos novos instrumentos, ou seja,
na chamada exchange date, que é a data da troca dos
bónus pela dívida antiga, enviará comunicação ao Seriado Federal, informando a participação relativa das diversas fontes de financiamento das chamadas garantias
iniciais" --aquilo que a: tenn sheet, o sumário de termos, chama de initial collateral - "e submetendo a
distribuição consolidada das opções definitivas dos credores."
Portanto, o Senado Federal ainda vai apreciai esSã. distribuiÇão consolidada. Estamos num momento preliminar, num
estágio que não é" o fiiial desse acordo.
"§ 1~ Ao apreciar a escolha dos credores entre
as diversas opções oferecidas nos termos deste acordo,
o Senado Federal avaliará os eventuais efeitos negativos em termos macroeconômicos de concentração nos
instrumentos passíveis de conversão ao par no PrograIl!a Nacional ~e DesestatizaçãO."
_-,De modo_ que se houver uma concentração em instrumentos ou bónus cuja repercussão financeira seja desfavorável
ao Brasil e prejudicial ao interesse nacional na sua aplicação
ao Programa Nacional de DesestatiZação, evidentemente, o
Senado-rejeitará.
, _ "§ 29 CónSi3erado a-tendidO Õ reqUisito de equilíbrio entre as opções de permuta de principal, conforme consta do sumário de termos da minuta do acordo
_ sobr~ a dívida externa de médio e longo prazo do setor
público, que é a chamada tenn sheet, o Senado Federal
e~pedirá reSolução aprovando a distribuição resultante
.. . ... _ .
das referidas opções."

e

. PoJ1:3nto, estamos ain<;la diante da necessidade futura de
expedir Uma última e definitiva resolução, a partir da qual
o acordo entãO estará totalmente conCluído. Aqui estaritos
aprovando a celebração do acordo entre os negociadores brasileiros e os bancos para que isto vá adiante.
Passo, agora,_ a analisar individualmente, Sr. Presidente,
as emendas que tenho em mãos. Ressalto que o Senador
Humberto Lucena houve por bem --requerimento já aprovado nesse sentido -retirar as Emendas n-;6 7 e 8. Portanto,
os pareceres que vamos dar se referem às Emendas de no:>S

1 a6.
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A Emenda n<:> 1, Sr. Presidente. propõe uma nova redação

para o art. 39 • Essa alteração- visaria, em prinCípio;-ãS5e~fufcir
uma flexibilidade maior aos negociadores brasileiros, rrão entrando nos detalhes, nas características dos ati vos financeiros,
quanto a prazos, garantias, juros, taxas-etc. Mã.s é eVidente
que, apesar de suas boas intenções, significaria re3.bri{0 processo de negociação. Ora, uma reabertura do processo de
negociação implicaria maiS dois anos, e -tãhrez Só em 1995
é que o Senado viesse, por fim, a assinar este acordo..
Sabemos, Sr. Presidente, que este acordo é o melhor
até hoje realizado por qualquer pafs, pelo México, pela Venezuela, pela Argentina. Dos acordos desses três países, considerados países médios, em desenvolvimento, que têm as suas
dívidas perto de 100 bilhões de dólares, como é o cãso do
~éxico, a Argentina também tem uma dívida muito alta para
o seu PIB, sabemos que a única vantagem que eSses'j>aíseS
tiveram em relação ao Brasil foi o fato de -terem feito antes
o seu acordo e, portan'to, terem daí os ganhos adven"ientes.
Mas, quanto às condições objetivas do acordo, o acordo brasileiro é muito melhor, e a única perda que o Brasil tem é
ter atrasado tanto, é ter levado tanto tempo para fazer esse
acordo e, por isso, até agora, não conseguiu usufruir dos
benefícios que ele poderia suscitar junto à comunidade financeira internacional. De modo que o atraso no acordo, por
mais dois anos, não seria benéfico ao País.
A Emenda n9 2 propõe a supressão do art. 49 do Projeto
de Resolução. Esse artigo, como os Srs. Senadores sabem,
estipula que as agéncias subsidiárias de bancos brasileiros
localizadas no exterior poderão trocar seus créditos junto ao
setor público; detidos em 31-12-90, por bõmiS de conversão
de dívida, na forma descrita no art. 3"', sem a obrigação de
aperte de dinheiro novo.
De fato, estamos criando aqui um privilégio para os bancos.brasileiros. E me par~e que o Senador Eduardo Suplicy,
quando tentou suprimir esSe privilégio, não sabia que esses
bancos brasileiros, que detém 70% desse crédito brasileiro,
são bancos estatais, principalmente o Banco do Brasil. Essa
emenda penalizaria o Banco do Brasil, o Bane:tj' e·o Bane.spa,
que detêm 70% dessa parcela. É verdade que 3Q% são \le
bancos privados brasileiros, mas, como não poderríos diferenciar, terminamos por colocar, neste caso, em defesa do Banco
do Brasil, também, evidentemente, essa parte pequena que
se refere aos bancos privados brasileiros.
Portanto. o parecer é contrário, Sr. Presidente:

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nobre Sena·
dor José Fogaça, vou interromper O" discurso de V. Ex~- para
propor aos Srs. Senadores a prorrogação da sessão por 30
minutos.
Os Srs. senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Devolvo a palavra ao nobre Líder José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA -Obrigado, Sr. Presidente, já
estou quase concluindo o meu parecer.
_
A Emenda n" 3 propõe a supressão-de dois parágiafos
do art. 12, que permitiU ·a-conversão ao par de alguns dos
ativos financeiros prevístos no piotócolo dO acofdõ.
Essa alteração, Sr. Presidente, Srs. Senadores, baseia-se
na idéia de que devemos manter a Resolução- -n9 82 íntegra
e intocável, e ela proibe a conversão sem deságlo. No-eiltanto,
devemos perguntar. qual é o verdadeiro inter'esse nãcional,
o que realmente in!e~essa ao .~r~il neste momentç: não ter
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o _aperte de nenhum dinheiro novo que nos financie as garantias, ou receber o aporte de algum dinheiro novo para que
Iião tenhamos que desembolsar esse dinheiro.
Se aprovasse essa emenda, o Brasil não teria aperte de
nenhum de dinheiro novo pqr parte dos bancos estrangeiros;
teria que desembolsar sozinho esse dinheiro, que poderia remontar .a 5 bill;lóes de dólares a mais para o País.
Estamos permitindo essa pequen·a alteração e, ao virem
as opções por esses bónus de conversão au par, veremos
se- essas conversões São feitas na exata medida para trazer
o dinheiro novo e financiar as garantias, sem demasia, a ponto
de prejudicar o próprio programa nacioilal de desestatização.
Portanto, é um amarramento de interesses, a partir dos
quais o Brasil, evidentemente, busca o _seu maior e mais legítimo interesse, que é atrair recursos para financiamento das
garantias.
Por isso, somos pela rejeição dessa emenda.
A Emenda n 9 ~propõe nova redação ao art. 16.
Segundo essa emenda, o acordo em questão deverá ser
submetido à apreciação do Senado Federal após a elaboração
dos contratos definitivos.
Sr. Presidente, o que estamos propondo aqui no Projeto
de Resolução não é que o acordo seja feito novamente mas,
sim, as opções que venham a ser feitas pelos bancos.
Acredito que a emenda deva ser rejeitada por propor
salvaguardas que já estão, em grande parte, contempladas
no Projeto de Resolução.
O art. -16, recém-acabado de ler, determina que o acordo
Volte ao Senado Federal, para que sejam observados os requisitos relativos à capacidade de pagamento· e equilíbrio entre
as 4?PÇões de permuta. Assim sendo, quando chegarmos ao
tei"ceiro trimestre de 1993 e quando o negociador da dívida
externa brasileira - o MiniStro da Fazenda - nos trouxer
o conjunto das opções feitas pelos bancos, vamos poder analisar se essas opç6es nos-se-rvem ou não. Se estiverem de acordo
com-a capacidade de pagamento_comprovada pelo Brasil, estará aprovado o acordo segundo o critério ou conceito do Senado.
Portanto, o Senado não abre mão da sua soberania, do
seu direito~ institucional de, a cada passo, dar a sua palavra
a respeito dessa questão. .
Por essas razões, somos obrigados a nos posicionar pela
rejeição dessa Emenda n9 4.
A Emenda n9 5 propõe uma nova redação ao art. 18
do projeto, incluindo uma ressalva que reforça a Resolução
n"' 82.
Acredito que essa emenda não contribui, não altera o
status já adquirido pelo Projeto de Resolução. O art. 9' do
Projeto de Resolução já estabelece que o acordo não pode
viOlai os parâmetros da Resolução n 9 S2. Não se faz necessária
a inclusão tle uma segunda ressalva nesse sentido. A alteração
que estamos fazendo é expressa; é objeto de novo projeto
de resolução, que estamos agora apresentando, o qual vai
depender da maioria soberana do Senado Federal.
A_ Emenda n"'_ 6 propõe que o Brasil continue pagando
apenas 30% -dOs juros devidos so_bre a dívida afetada pelo
acordo,_ enquanto os contratos definitivos não houverem sido
aptovadospelo Senado Federal..
-----Na verda:cre;--esS::.- emendit-está propondo -um protongã:
meD.to da moratória. Esse gesto é uma espécie de rompimento
dos termos do acordo do protocolo assinado pelo Brasil. Estamos dizendo que aquele protocolo não nos serve~ Queremos
um novo protocolo e teremos que reabrir as negociações,
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É evidente que isso significaria a necessiâade de um noVo
acordo, já que todos os termos e compromissos desse acordo
estão interligados. Há uma vinculação íntima entre cada ponto
desse processo de negociação: se abrfssenios um ponto, teria·
mos que abrir todos os demais. É claro ·que tudo isso demandaria, seguramente, mais de dois anos; somente em 1995
o Senado estaria apreciando novos termos de um novo acordo.
Por conseguinte, com todo o respeito ao Senador autor
da emenda, somos pela sua rejeição.
Quanto às Emendas n~ 7 e _8, SI. Presidente, elas foram
retiradas, e demitimo-nos do parecer.
Não havendo mais emendas, Sr. Presidente, encerro aqui
a minha exposição.
Esse é o relatório. O parecer C favoráVel.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Discussão
do projeto e das emendas, em ·turno único. (Pausa.)

O Sr. Eduardo Suplicy -Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides}
a palavra ao nobre Senador.

~

Concedo

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Para discutir.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr. Senadores,
quero iniciar a llifuha apreciação do parecer do Senador José
Fogaça, em primeirO lugar, louvando o esforço extraordinário
que S. Ex• e a Comissão de Assuntos EconómicoS tém tido,
sob a Presidência do Senador Racbid Saldanha Derzi assim
como o acompanhamento de pessoas que se têm dedicado
ao estudo desta matéria, como o Senador Ronan -Tito e taritos
outros.
Tenho a convicção de que eu próprio e todos os Senadores
estamos aprendendo, mais e mais, com a írihiilCada proble~
mática da negociação da dívida externa brasileira.
Gostaria de encaminhar por partes, Sr. Presidente, Srs.
Senadores.
Saliento que seria responsável, da parte do Senado Fede·
ral, preliminarmente,-aguardarmos a apreciação e a aprovação
do ajuste fiscal encaminhado pelo Governo Feqeral para o
Congresso Nacional antes de aprovarmos o acor~o da dívida
externa.
Quero ressaltar que as previsões feitas pelas autoridades
económicas sobre o superávit primário, o eridividaniento interno, os seigneuriages c outros itens relativos à macroeconomia
do País para o àno vindouro dependem - e muito ----:-- da
apreciação desse ajuste fiscal.
Quando o Governo Federal prevê para 1993 uni superávit
primário da ordem de 4% em relação ao_ Produto Interno
Bruto, temos que expressar a nossa inseguranÇã em· relaÇãO
a essa previsão. O ·senã.dor José Fogaça colO~- qve o acordo
definitivo -deverá ser noVamente apreciado pelo Senado; se,
na ocasião, não tivermos a comprovação dessa capacidade
de pagamentos, portanto, da obediência àquilo que está na
Resolução n~' 82/90, pode o Senado Federal simplesmente dizer
ao Governo brasileiro que não é possível cumprir esse acordo.
Considero que, em parte, estamos resguardados por essa
iniciativa do nobre Relator.
Mas é preciso chamar atenção para o fato de que a apro~
vação desse protocolo de acordo envolverá já dois tipos de
compromissos que o Brasil passará a pagar a partir da data
de aprovação desse term sheet, ou seja, o Brasil, ao invés
de continuar pagando 30o/o dos juros devidos sobre a dívida
afetada pelo acordo, passará a pagar 50% e, 3.1ém disso, dez
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dias após a data de aprovação desse protocolo de acordo
pelo Senado Federal, iniciará o- pagamento de 20% dos juros
dev.idos desde 1~' de janeiro de 1992. São os dois- tipos de
compromissos que passarão a vigorar.
Formulo, aqui, uma proposiçâo ao Senador José Fogaça,
porque só ele, naqualidade de relator, teria condição de
agora apresentá-la. Conforme transmifi a-S. Ex• ná tarde de
hoje, essa propOsição visarii.pi'otege-r a situaÇãO'- brasileira
de, eventualmente, quando estivermos no terceiro trimestre
do próximo ano, as negociações entre o Governo brasileiro
e os bancos comerciais não chegarem a bom termo.
A proposta que faço e que submeto ao Sen-ador José
Fogaça -peço desculpas pela hora porque só agora consegui
chegar a uma conclus·ao - é a SegUinte: uma emenda em
que definiríamos os pagamentos previstos na minuta dos ter~
mos de acordo entre o Governo brasileiro e o comitê de bancos
credores, relativos à reestruturação da dívida externa de médio
e longo prazos do setor público brasileiro e que seriam deposf~
tados em uma conta bloqueada do banco para compensações
internacionais do BIS, sediado na Basiléia, em nó me dos ban~
cos credores, nos_ prazos estabelecidos na referida minuta,
só podendo ser sacados após o Senado- Federal ter aprovado
os termos do acordo definitivo.
Submeto, então, à apreciação do Senador José Fogaça,
reiterando o sentido de que os compromissos adicionais que
decorreriam da aprovação do protocolo do acordo só seriam
efetivam.e=nte: liberados aos bancos ·credores a partir da apra-.
vação e implementação do acordo definitivo.
Creio que se o Senador José fogaça puder apreciar e
aprOVar essa s-ugestão - que teria qUe ser de sua autoria,
a Iriim cOube apenas formular a sugestão - , em boa parte,
os objetivos que àqül apresento pára: resguardar "o interesse
nacional seriam obedecidos.
Cito ãgora os objetivos das seis emendas apresentadas:
a primeira emenda, que dá nova redaçâo ao art. 3~>, viabiliza
maior flexibilidade aos negociadores no processo que trans~
forma esse protocolo em acordo definitivo.
A segunda emenda, ao suprimir o art. 4'? do Projeto _de
Resolução o'? 94/92, limita esse priVilégio concedido aos bancos
credores brasileiros com agências no--exterior, -ria medida em
que eles teriam a possibilidade de utilizar os títulos ou créditos
externos pelo valor de face no Programa de PrivatizaÇãO,
o que é vedado pela Resolução n'1' 82. Lembrou o Senador
José Fogaça que a maior parte_ é compOsta pelo Banco do
Brasil, na grande maioria; o Banespa, em menor parte; e o Banerj, em· parte _muito menor. Dos US$ 6 bilhões que
tais bancos teriani cOino créditos -externos, 70% sãô dos bancos
oficiãís e 30% dos bancos privados. Ora,, esses 30%. cortes~
pondem a US$ 1,800 milhões, uma vez _e meia o- valor da
CSN, por exemplo. Seria, portanto, Uni prlviiéglo que gosta-ríamos de limitar.
A Emenda n'? 3 visa restaurar aqUilo que é. ResOlução
n" 82, pois esse protocolo de acordo, em verdade, modifica,
conforme reconhece o Senador José Fogaça, um dos itens,
ou seja, o art. 5~' da Resolução n~' 82. Gostarfamos qUe fosse
respeitada e não fosse modificada a Resolução n~ 82.
O negociador da dfvida externa, Pedro Malan, chamoume atenção para o fato de, na ségunda~feir3 passada, o Senado
Federal ter aprovado projeto do Senador Humberto Lucena
que permitiria a_ utilização de títulos sem deságio para oS
Programas de desenvolvimento do Nordeste e da Amazônia
Legal. Informou~ me o_ Senador Humberto Lucena que está
de acordo com modifica-ção- que -póde ser feita na Câmara
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dos Deputados, com ligeira alteraçâo-aqui no Senado. Ao

pode tomar iSso como exemplo de- cotaÇão âe mercado IDas
de cotação periférica de um valor mínimo, que não chega
a 2% do valor total da dívida dessa oferta.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Senador Ronan Tito,
US$ 2 bilhões correspondem a uma- vez e meia ou pouco
mais à CSN hoje_. Então, não é uma quantia tão desprezível.
O SR. EDUARDO SUPLICY -Com muita honra, SenaO Sr. Ronan Tito- Tudo neste mundo é relativo. Estou
dor Ronan TitO.
~
falando relativamente
â dívida. É - menos de --2%- da dívida.
.
O Sr. Ronan Tito- A Resolução n~ 82 fala que- a privatiO SR. EDUARDO SUPLICY- Tem razão V. Ex'
zação tem que sofrer dcságio. Mas gostaria de_jembrar a V.
O"Sr. José Fogaça- Pennite-nie V.Ex• um aparte-?
EXi que esse terrii sheet que estamos analisando, na verdade,
já traz o deságio. V. Ex• questiona que não é 35% nem 26%,
O SR. EDUARDO SUPLICY- Pois não."
mas confirma que sua:fcorita:s cbegalll ft 16 ou 18%~ Portanto,
O Sr. José Fogaça- Quando V. Ex' apresentou a emen·
o deságio já existe e"nãó há-neceSSidade da emenda.
da, falei com os assessores de V. Ex• que estiveiam no meu
O SR. EDUARDO-SUI'LICY- Prezado-Senador Ronan gabinete e prOcurei explicar a natureza dessa decisão. De
T1to, V. Er acompanhou o rioticiário desta seffiana. ÍÕ.fÓr- fato, o Senado Federal está tomando uma decisão. No mo~
mando que os títulos da dívida externa brasileira no mercado me1_1to em que toma essa decisão, ele deve se perguntar: O
internacional estariam valendo em tomo de _30% ~ houve que é bom para o Brasil? O qu:e é bom para o interesse
até um ligeTfo decréscimo dê 32 para 28% ou pouco menos, riaclortal? Estamos fazendo essa pequena alteração porque
mas em torno de 30%. O art. 5<:> da Resolução n<:> 82 diz:
o Brasil precisa obter dinheiro novo. Esse dinheiro novo servi"Os créditos externos cte médio e longo prazos rá para financiar as garantia~, ou sej~, para gerar recursos
relativos à dívida do setor público somente poderão que não serão deseli!~~:lls_ados pelo Brasil, mas pelo~ bancos
ser utilizados na aqUisição de participaÇões acionárias cre_dóres que possam fazer frent~- à_nece!;i~idade de dispêndios
no âmbito do Programa NacionaL de Desestatização com; as gar~tias e com -os jUros q"u_e deve"m ser deposit'!dos
se sofrerem deságio prévio através de meCanismOs~ de com 12 meses de antecedência. Ora, aí nós temos que ter·
mercado."
o seguinte equilíbrio: saber se esse dinheiro novo virá na
conta suficiente para financiar as nossas garantias e no limíte,
Então, visaria resguardar 3. possibilidade de utilização para não causar uma perda significativa para o Brasil; ou
desses títulos segundo o deságio que o meicado ~ormal~ruinte seja, são bónus convertidos ao par? São!"Mas são convertidos
está operando, diferentemente da proposição.
_
ao par apenas par~ estimular os credores a liberarem dinheiro
Sei que os negociadores chegaram a dialogar informal- para o Brasil. Como somos nós que vamos ver qual o ~on:
mente com alguns Senadores - infelizmente, nessa oportu- tante, qual a participação- percentual que- esses bónus têm
nidade, não pude estar presente- e fui filformado- pOi-Pedro no conjunto _da dívida, nós, do Senado Federal, é que vamos
Malan que, nesse diálogo, foi discutida a mud_!lnça tia. Resolu- dizer que tal percentual é muito elevado e que t!).l percentual
- =
-_
_
--ção n'? 82.
é muito reduzido que não é suficiente para financiar a dívida;Quero ressaltar a importância de estarinOS -~nscj.entes, essa medição, esse equilíbrio ficará nas mãos dos Srs. Senadoem primeiro lugar, de que estamos mudando a Res_olução res. O Senado altera uma decisão sua para tnãnter sempre
n"' 82 nesse aspecto e eu não recomendaria ...
a Sua sObefaiiia, a sua palavra final sobre esse assunto, com
vistas,
evidentemente, ao ínteresse nacional. Ê do interesse
O Sr. Ronan Tito - Quando -falamos em deságio, por
exemplo, do TDA - Títulos da Dívida Agrária - temos nacional estimular os credores a irem, num certo limite, para
uma cotação para os títulos em geral. E ~ão negociáye_is _no a adesão aos bónus de conversão ao par. os-débitos convergem
Brasil, como um todo, com um deságio de: 63%. Estaria cotado ou nôs iilteressam em que medidcl? Na medida em que, sufio IDA ein torno de 37%, mas -iSso _é de Ufna foi-ma genera- cientemente, financiem as garantias- do Brasil. Quando passar
lizada. Quanto ao deságio que temos do MYDFA lá fora, dessa medida, nós, Senadores,_ vamos dizer que está ultrapas~
temos uma pequena parcela. O débito que tem o Brasil com sando os limites, porque ainda resguardanios esse poder de
o Clube de Paris, com as entidades governamentais, oficiais 1 assegurar o controle desses limites· para o -Brasil. Portanto.
com a Banca Privada, está em torno de US$ 115 _bilhões. - quero dizer que as observações de V. Ex~ são judiciosas, inteliNo entanto, a oferta para negócios de MYDF.A. do papel gerites, têm procedência, mas, na verdade, o que estamos
fazendo é algo que serve ao Brasil, aos interesse(~aci~l_l~is;
brasileiro lá fora rorida em tàrD.o de 2 bilhões de dólares.
São aqueles pequenos bancos que querem liquidar os seus. e se não servir, a nóS, senadores; caberá a: palavra final,
·
-negócios. Essa não é uma cotação do papel de maneira geral. ou seja, dizer não. Obrigado-a V. _E~
Basta saber dos nossos maiores credores - Banco _do ~rasit.
9 SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço a V. Ex• o
CitiCõr-p etc. -_se eles aceit3m Uma negociação pelo preço aparte_.
desses sofridos que vem liquidar os seus débitos. Não é a
Concluindo, Sr. Presidente, gostaria de salientar que a
mesma coisa, repito, de uma cotação das debêntures da Sider- Emenda n'? 4 tem o sentido de dar maior precisão ao objetivo
brás ou também do nosso TDA- Títul? da Dívida Agrária. agora delineado pelo Senador José Fogaça. A Emenda n'
Nesse caso, existem a mancheias oferta desses papéis a um
5 menciona juSta~ente (!forma como deveríamos pagar esses
mercado. Não é o caso do MYDFA. Temos, periféricameitte; 3.cr~Scimos deCorrentes desse protocolo de acordo: passagem
mais ou menos US$ 2 bilhões - essa soma já chegou a US$ de 30 para 50% dos juros devidos e _o acréscimo de 20%
4 bilhões -uma oferta no mercãdo. Não mais do que isso. de juros devidos desde 1' de janeiro de 1992, apenas a partir
Os bancos que negociarem e consolidarem suas dívidas não
do acordo definitivo. Entretanto, submeti ao Senad_or José
veriderão essas dívidas no mercado comum. Então, náo se Fogaça essa proposta alternativa,_ ou seja, a de depositar no
invés de se dizer ~'far~seRá sem deságio'\ dir-se-ia ·"far-se-á
respeitando-se o previsto na Resolução n 9 82190'"-_ -coiúOrme
o próprio Senador está confirmando-, de forma a se respeitar
o conteúdo da Resolução.
O Sr. Ronan Tito- Permite V.Ex• um aparte?
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Bank International Settlements, na Basiléia, esses recUrsos.
E, fínalmente, a Emenda n~ 6, que coloca essa res~lução em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, ressalvado o disposto na Resolução n" 82/90.
Permitiria, se o Sr. Presídente aíndâ ·tivesSé a tolerâTicia,
um pequeno espaço para que o Senador José Fogaça possa
dizer, se puder, de sua conclusão sobre a proposição feita
por mim. C.fiSO corili"ário, encerro aS -minhas palavras para
que o Relator possa dar os seus esclarecimentos.
Era o que tinha a dizer.
O Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha
Derzi, ]!>Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)::_: Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito. V. EX~ disporá
de 10 minutos.
O SR. RONAN TITO (PMDB -MG. Para discutir. Sem
revisão do orador.)- Antes de entrar no fulcro da questão,
peço a V. Ex•, Sr. Presidente, que faça soar as-campainhas,
para que os Srs. Senadores - cerca de 70 -que estão em
seus gabinetes dirijam-se ao plenário.
Hoje estamos vivendo um dia de tensão. Ainda há pouco,
o Senador Nelson Cafheiro chegou no plenário e- disse não
saber que estávamos discutindo ess_e assunto, que é da maior
irnportâil.cia. Outros Senadores deveriam estar presentes.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzif- Consulto o Plenário sobre a prorrogaç_ão da sessão por 30 minutos.
(Pausa.)
~
Não havendo objeção do Plenário, está prorrogada a sessão.
Continua com a {)ãlaVra o Seriador Ronari--'fitÕ.__.___,
O SR. RONAN TITO -Sr. Pre5ldente, faço uín apelo
V. EX" no sentido de que acione as campainhas, e aos Srs.
Líderes, a fim- de que usem o telefone e convid~m os Srs.
Senadores que se encontram-na Casa para acorrerem ao plenário nesse momento, para debatermos esse assunto, que é da
maior importância.
,
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Úerzi) ~__:~ Esia
Presidência faz suas as palavras do Senador Ronail TitO-.- Solicitamos aos Srs. Senadores que se encontram em ~eus
gabinetes que se dirijam ao plenário.
-_a

0 SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, pedi a palavra
para discutir a matéria~ princip3Iménte-em razáo de dois argumentos que apresentou o Senador Eduardo Suplicy. Em um
deles S. Ex~ fala em previsão de déficit ou de supef~\_'it. Neste
-instante, fazer uma previsão de déficit ou superávit, sabendo
que ainda temos uma revisão fiscal para votar -e não sabemos
nem que revisão fiscal vãmos votar-, é aventurarmo-nos.
E discutimos mais: a mudança do ano fiscal. Se tivermos
uma revisão fiscal nos-inOldes preconizados pela Presidência
da República e uma mudança de ano ou de exercício fiscal,
primeiro teremos que exaniinar a prOfurididade da revisão
para sabermos verdadeiramente qual é a arrecadação a jogar
com as despesas para sabermos_ se teremos déficit ou superávit.
A segunda questão que pertinentement~__ 9 Sr. Eduardo
Suplicy levanta é a d3 interinidade do Senhor Presidente,
e ele pede prazo ao Plenário para votar, para meditar e dis·
cutir.
O Senador Pedro Simon, que conheci até agora como
Líder do Governo, tem sido o porta-voz de outra reivindicação
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Presidente em exercício, "Itamar Franco, qUe é de celeridade na votação, e tem pleiteado isso, porque o Brasil precisa
dar continuidade à sua negociação. O zero a-o_ Senador Eduardo Suplicy conflita, neste instante, com o zelo que o Presidente
em exercício tem.
Por outro lado, vale ressaltar também que a mensagem
enviada ao Senado Federal é assinada pelo Presidente em
exercício, Itamar Franco. É de se supor que a assessoria do
Senhor Presidente tenha conhecimento do term sheet.
E~ repito, não só o Senador Pedro Simon, Líder do Governo, mas o próprio Presidente, nas suas-entrevistas, tem pedido
celeridade na votação dessa negociação, que, comõ bem disse
o Senador José Fogaça, é uma negociação inicial. Votaremos
nõvaniente·, ·daqui a seis me:-s_es; ou mais um pouco, a negociação. final, de maneira ,que não vejo por que procrastinar
U1!l ~ssunto de" tanto interesse.
_Aliást Sr. Pr~sidente~ a procrastin~ção por parte do Brasil
já custou aos cofres públicos alguns bilhões de dólares. Custou
também a este País ficar empacado, como está,~no seu desenvolvimento. Por quê'? Primeiro, porque ele não fá.z o -acerto
fis.;:al ii~terno. Em s-egu_ndo luga~, não faz _o ?Corda exteJ;llO.
Por isso, como disse muito bem o Senador José Fogaça, comohá possibilidade de vir dinheiro novo, new money, fresh money? Não há possibilidade. Temos que fazer os acertos que
consideramos corretos.
do

Cada Senador, e por isso apelei a S. Ex~ que acorressem
ao plenário, precisa examinar, verdadeiramente, se esse acerto
é conveniente ao_ País; quanto custa faZê-lo, mas, -priricipal~
mente, Sr. Presidente, quanto custa não o fa_2:er neste momento.
Sr. Presidente, -todos os que_nos debruçarDes sobre a
_questão da dívida e~terna sabemos que, nos últimos 30 anos,
este é o momento em que as taxas· de juros internacionais
estão no seu nível mais baixo. Vamos esperar o·quê? O governo democrata assumir o poder? Sabemos que os gov-ernoS
democratas têm sido pródigos com os americanos, mas o Terceiro ~undo t~m pago a conta. Que~ não sabe_, por exemplo,
que fot no governo do honrado, do extraordinário, do católico
John Kennedy que houve a invasão da Baía dos Porcos, que
· começou a Guerra do Vietnã, que se ignorOu a -China Continental? Quem não sabe disso?
Eu, Se morasse nos Estados Unidos e fosse norte-americano, votaria no Partido Democrata, sem dúvida nenhuma.
Mas vimos agora o· Congresso norte-americano. de maioria
democrata, votar mais uma sanção ao Terceiro· Mundo. O
que vem por aí, se po_~emos fazer alguma futurologia, nãO
nos agrada. Por quê? Porque a História nos serve como mestra
da vida. Saber os fatos passados é importante para avaliarmos
o que acontecerá no futuro. Já tivemos outros governos democráticos e sabemos como funciona o Partido Democrata para
os Estados Unidos da América do Norte e como funciona
para o Terceiro Mundo. De maneira que repito aqui unia
frase que disse na Comissão de Assuntos Econômicos; "...,..,..
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer".
Neste- niomento, o Brasil, através dos seus representantes, dos Senadores, tem que saber: esse negócio interessa
ao Brasil, esse acordo é vantajoso para o Brasil? Por que
ele é vantajoso? Quanto ele custa? Mas é muito rnaíS iinportante, neste momento, fazermos uma pergunta, e respondê-la:
Quanto_ cU:S:ta;--para 6 Brasil, não fazer esse açordo agora?
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Continua em discussão o projeto. (Pausa.)
O Sr. Humberto Lucena -Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Cone·
cedo a palavra ao nobre Senador.
OSR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -PB. Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
inicialmente, a exemplo do Senador Ronan Tito, peço que
V. Er insista, Sr. Presidente, no apelo aos Srs. Senadores
para que venham ao plenário votar essa matéria que é da
maior importância para a vida nacional. Como Líder do _meu
Partido, já acionei a minha assessoria nesse sentido e espero
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Digo sempre que o principal prOblema da economia brasileira não é mais a dívida externa e, sim, a dívida interna.
Enquanto não o resolvermos, dificilmente sairemos dessa ci~
randa financeira em que ainda nos encontramos, mais atenuada, Irias que ainda prossegue. Isso justamente porque, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o Gove_mo não dispõe de rec':usos
fiScais e, para resgatar os Títulos da Dívida Pública, fica recorrendo permanentemente ao mercado financeiro, a fim de novamente vender títulos que possam rolar a sua dívida interna.
Com isso, os juros elevam-se~ e a economia torna-se inviável,
como se vê da preocupação do Senhor Presidente em exercício, Itamar Franco.
Com essas palavras, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero
significar, poitaõto, o apoio da Bancada do PMDB à minuta
do Acordo negociado pelo Brasil com os credores dos bancos
privados internacionais, nos termos do parécer do nobre Relator José Fogaça.
Pessoalmente, tinha duas emendas, que retirei, apenas
para colaborar com a apreciação da matéria, inclusive, pOrque
elas diziam respeito à questão de aplicação dos títUlos da
conversão da dívida externa em projetes de interesse do Nordeste. Mas. como já aprovamos um projeto de lei sobre o
assunto, achei por bem retirá-las para aprovar, na sua totalidade, a minuta do Acordo.
Era o que eu tinha a diz~r, Sr. Presidente. (Muito bem!)

que os meus Companheiros do PMDB venham ao plenário
para participarem da apreciação desse assunto, que teve ~fiD
amplo debate no Senado, s_obretudo no âmbito da Comissão
de Assuntos Económicos.
Da minha parte, quero dizer que apoio, como Líder da
Bancada, o parecer do nobre Senador José Fogaça, que já
deu as razões pelas quais concordo com a aprovação do texto
do Acordo a ser assinado entre o BraSil e os bancos credores
internacionais sobre o principal da nossa dívida exter-na. É
de salientar, Sr. Presidente, como bem esclareceu o nobre
Senador Ronan Tito, por sua vez, que se esse nãó é o melhor
Acordo, pelo menos é um Acordo que reinsere o Brasil no
O SR. PRESIDENTE (Rácbid Saldanha Derzi)- A Mesa
cenário -da comunidade financeira internacional. Não pode- faz um apelo aos nobres Srs. Senadores que ainda estão em
mos, hoje, estar fora dela, porque, inclusive, isso nos traria
seus gabinetes para que se dirijam ao plenário. Temos matéria
novos e grandes prejuízos. Sabemos o que significam _as chaimportante, cuja votação será nominal: o PrOjeto· da Dívida
madas retaliações da comunidade financeira internacional Externa. Daqui a cinCo minutos, daremos início à votação.
àqueles países que não se entendem sobre a atualização do O SR. MARCO MACIEL- Sr. Presidente, peço a palapagamento dos seus débitos.
vra para discutir.
No caso do Brasil, a dívida externa tem sido, dentro
O SR. PRES1DENTE (Rachid Saldanha Derzi) - CondQ possível, negociada pelos vários Governos, e, sem dúvida,
cedo a palavra ao nobre Senador Marco MacieL
não posso deixar de rec_onhecer o esforço meritóriO do ex-Ministro Marcl1io" Marques MOreira. Apesar de sermos de um
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para discutir.
Partido de Oposição ao Governo Collor, várias vezes fomOs
Sem revisão do orador.)- Exm"'" Sr. Presidente desta sessão,
chamados para participar de reuniões com S. Ex~, com o Presi- · S~' Senadoras, Srs. Senadores, desejo trazer aqui, também,
dente do Banco Central e demais Líderes, a fim de nos atualia manifestação do PFL no momento em que nos preparamos
zarmos acerca do andamento--das negociações pertinentes ao
para votar o acordo com os bancos privados, concluído em
acordo da dívida externa brasileira.
julho deste ano_.
Aliás, no caso da dívida externa, Sr. Presidente, tivemos,
Antes de mais nada, Sr. Presidente, gostaria de chamar
em primeiro lugar, um Acordo que foi aprovado pelo Senado
a atenção para um fato que, para mim, é extremamente releque se relaciona com o pagamento dos juros atrasados e que
vante, ou seja, as circunstâncias de_ que, com este acordo,
já está sendo cumprido religiosamente pelo Brasil. Depois, praticamente estamos concluindo toda a negociação da nossa
veio um Acordo com os credores que participam do chamado dívida externa, encerrando, ;:tssim, aquilo o que se chamou
"Clube de Paris" também aprovado' pelo Senado Federal.
o contencioso financeiro internacional.
Agora temos um Acordo sobre o principal da dívida externa,
Sem querer prolongar-me em considerações históricas,
sendo que ele representa, por enquanto, apenas um Protocolo
gostaria de recordar apenas fatos mais recentes: em primeiro
de Intenções, porque só após negociação caso a -caso com
lugar, em 1990, há a negociação com relação aos juros atrasaos bancos credores é que teremos, no final, uma solução definidos; posteriormente, há a negociação com o FMI, também
tiva a ser apreciada pelo Senado Federal, como bem já salienhesitosamente concluída; depois, há a negociação com o Clube
tou o nobre Senador José Fogaça, Relator da matéria.
de Paris, ou seja, reprogramando os nossos débitos com as
Esse Protocolo representa uma cesta de opções que o
instituições oficiais de créditos, negociaÇões, portanto, de goGoverno- brasileiro está oferecendo aos credores, -que são_ reverno a governo; e, agora, com os bancos privados, negociapresentados pelos bancos privados no âmbito financeiro inter~
ções que foram, como disse há pouco, concluídas em julho
nacional.
deste ano, em Nova Iorque.
Teriho para mim que a solução da dívida-externa, apesar
Sr. Presidente, uma vez encerrada a última etapa da nossa
negociação, o País se reinsere na cmimníd8.de Jíriiinc"Cira irite"ido esforço que temos de fazer para pagar até os juros porque o principal vai ter um perfil bastante alongado no
nacional e pode, naturalmente. se candidatar a auferir iõVestitempo - é melhor, Sr. Presidente, do que a que até agora
mentos estrangeiros, não apenas através de empréstimos mas,
temos encontrado para a dívida interna.
também, e, sobretudo, de investimentos estrangeiros através
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de capitais de risco que certamente aportartio aqui, criando
condições para que se aumente o caprtal social do País e

gerando condições indispensáveis para que a Naç3o retome
seu processo de crescimento.
Não podemos deixar, neste instante, de reconbecer o
acerto de nossos negociadores, ou seja, daqueles que, sob
a liderança de diferentes Ministros da Fazenda, a partir, sobre~
tudo, do Ministro Marcílio Marques Moreira, passando, natu~
ralmente, pelo Ministro Gustavo Krause, se empenharam na
renegociação dessa dívida externa.
Acredito, Sr. Presidente, que o País, em aprovando esse
acordo, habilita-se a enfrentar agora as questões internas.
Eu diria que o acOrdO é importante, fias não é tudo, porque
ainda temos problemas internos graves a resolver e a enfrenR
tar. Um deles, obviamente, é a questão dÚ ajuste fiscal._ Sem
ele, não temos condições mínimas para que se financie as
contas do setor público e, conseqüentemente! -estabeleçaRse
o seu desejado equilibrio.
Sem a revisào constitucionál, -que é O
·a··_seguir,
não redefiniremos o papel do Estado não tefemos condições,
portanto. de fazer com que se desregulamente a economia
e se crie condições para que novos investimentos sejam feitos
em nossa Pátria.
Mas ninguém pode deixar de reconhecer _que esse acordo
é quase que um ponto fundamental em todo esse percurso.
Sem ele, certamente, ·não poderemos pensar em retomar o
crescimento e nem Pensar em investimentos estrangeiroS "em
nosso País. E como o Estado está exaurido, exang~e, sem
condições de investir, posto que não tem poupança, não há
outro caminho, na atual conjuntura, ·senão o investimento
estrangeiro, que está aguardando a manifestação do Senado,
para que possamos iniciar mais essa étapa da vida econômica
brasileira.
Urge, pois, que aprovemos esse acordo o mais rapidamente possível! Quanto mais rápido concluirmos esses entenR
dimentos, mais rapidamente os efeitos se darão _s_obre a nossa
economia.
Sr. Presidente, concluo as minhas palavras, fazendo um
apelo aos Colegas para que possamos, hoje, votar essa maté-:
ria...
- -

e

-passo-
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apesar de homem reconhecido da oposição, fui o Relator,
com muita honra, e relatei favoravelmente a questão da inadimplência. Justamente por quê? Porque via que era do interesse nacional que começássemos o acordo da dívida externa.
Agradeço a V. Ex~ o aparte.
O SR- MARCO MACIEL -Sou eu, nobre Senador Ronan TitO, queril agradece a manifestaÇão de V. Ex~ e subscrevo
as suas palavras, quer·dizer, concordo integralmente com elas,
quando V. Ex~ sobretudo gjza, salienta o fato de que, com
relação à dívida, o problema que está em jogo é inais do
que a questão do Governo, é questão do País. E "esse é um
acordo que convém ao País. Não vou dizer que é o acordo
ideal. O acordo ideal seria que até pudéssemos obter uma
prorrogação por 50, 100, 200 anos. -Mas o ideal nem sempre
é possível. Em política, trabalhamos com realidades tangíveis,
concretas, e fizemos, dentro dessas límitações, dentro das
realidades com as quais trabalhamos, um acordo possível,
um acordo viável.
Sr. Presidente, concluo as minhas palavras -secundando
aquilo que disse o Senador Ronan Tito, especialista no assun~
to, que tanto tem participado na Comissão de Economia desses

t!abalhos -:-:- - d_ileJ?dO que convém ao País que aprovemos
eSse acordO, e quanto mais cedo o fizermos melhor para o
País, sobretudo para a retomada do seu desenvolvimento,
ato extremamente importante se quisermos construir uma Nação não somente desenvolvida, mas também justa.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Está
encerrada a discussão.
Sobre a mesa, requerimentos· que serão lidos pelo Sr.
1.,-. Secretário.

São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 983, DE 1992

O nobre -SenadOr me permite um

Requeiro, nos termos regimentais, destaque para aprovação da Emenda n~' 1, ao Projeto de Resolução_ n"' 94, de
1992.
.
·.
. .
. . . .
.·
Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1992. - Senador
Eduardo Mataraz:Z:õ-Suplicy.
-

O SR- MARCO MACIEL- Com prazer ouço V. Ex•,
nobre Senador Ronan TitO, que_ é um expert n-esta matéria
e que foi inclusive Relator de uma das etapas maís importantes
do nosso contencioso externo, ou seja, a parte dos juros atrasa~
dos e, posteriormente, V: Ex~ participou ativamente das negociações com o Clube de Pàris.

Requeiro, ·nos termos regimentais, destaque para aproR
vação da Emenda n9 2, ao Projeto de Resolução n" 94, de
1992.
Sala das Sessões; 18 de dezembro de 1992. ~ Senador
Eduardo Matarazzo Suplicy.

O Sr. Ronan Tito aparte?

O Sr. Ronan Tito ---Pedi o aparte a V. Ex~ justamente
para pedir o seu testemunho. Naquela época era V. Ex' o
Uder do Governo.

O SR- MARCO MACIEL -É verdade.
O Sr. Rooan Tito_-:- Eu_ pertencia ao partido de oposição.
No entanto. fiz questão de dizer, naquela comissão, que quando se trata de dívida externa, só temos dois lados: o interesse
do credor e o interesse do Brasil. Não tínhamos, como não
temos hoje, oposição e situação. Para esse assunto em que'
o Brasil deve aos bancos, só temos dois lados: o lado dos
banqueiros e o lado brasileiro._ Não importa a cor partidária.
Pediu justamente o aparte a V. Ex• para invocar o seu testemunho, que espontaneamente já o deu, de que naquele período,

REQUERIMENTO N• 984, DE 1992

REQUERIMENTO N• 985, DE 1992
___ Requeiro, nos termos regimentais, destaque para apro~
va:Çãó -da Eniend& n9 3, ao Projeto de Resolução n9 94, de
1992.
Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1992. - Senador
Eduardo Maratazzo Suplicy.
REQUERIMENTO N• 986, DE 1992
Requeiro, nos termos regimentais, destaque para aprovação da Emenda n9 4, ao Projeto de Resolução n9 94, de
1992.
Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1992. - Senador
Eduardo Matarazzo Suplicy.
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REQUERIMENTO N• 987, DE 1992
Requeiro, nos termos regimentais, destaque para aprovação da Emenda n<> 5, ao Projeto de Resolução n"' 94, de
1992.
Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1992. - Senador
Eduardo Matarazzo Suplicy.
REQUERIMENTO N• 988, DE 1992
Requeiro, nos termos regimentafS, destaqUe P~ra··api-0vação da Emenda n" 6. ao Projeto de Resolução-o"' 94. de
1992.
Sala das Sessões, 18 de dezembro de 1992. - Senador
Eduardo Matarazzo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Os
requerimentos lidos serão votados oportunamente.
Em votação o pro)eto~-"i"~ssalvadas as emendas e os destaques requeridos.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queirain permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Eduardo Su}>licy- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) cedo a palavra V. Ex•

Con-

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT ....:. SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, solicito, com·base
no art. 288, verificaÇãO-de votação com apoiarnento dos Senadores Pedro TeiXeirà, Esperidião Amin e José Paulo Bisol.
Ressalto, Sr. Presidente, na medida em que há notícia
de que o Presidente afastado, Fernando Collor de Mello,
destituiu os_ seus advogados, fazendo com que se adie o processo de votação do impeachment; conseqüentemente, matérias hnportantes, coino o ajuste fiscal, poderão ser prejudicadas com essa decisão.
Sr. Presidente, mais uma vez reforço, aqui, o-argumento
sobre a importância de adiarmos a apreciação dessa matéria
para depois da votação e aprovação do ajuste fiscal.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Será
feita a verificação solicitada pelo Senador Eduardo Suplicy.
Esclareço, aos nobres Senadores que deram apoiamento
ao pedido de yerificação, que devem votar porque, do contrário, o pedido de verifícação deixa de ser considerado e o
projeto é aprovado.
O Sr. Esperidião Amio- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra a V. Ex•
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS '--·se. Pela ordem.
Sem revisão-do orador.)- Sr. Presidente, pedi a palavra
para justificar por que dou apoiamento ao pedido de verificação do Senador Eduardo Suplicy.
Acredito que essa matéria, que-estaem votaçãO, é suficientemente importante para colhermos aqui votõs positivos
ou negativos de todos nós. Essa matéria não pode ser deliberada sem quorum.
Por iSso; Sr. PreSfderife~--apóio o- pedido de verificação
feito pelo Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Marco Maciel -Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
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.O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) --' Tem
a palavra V. Ex~
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, para esclarecimento
dos Colegas das Bancadas: os que estiverem__ de acordo com·
a votãção da matéria, óu-seja; a aprovação-do acordo com
os bancos privados, deverão votar "sim".
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Como
vota o Líder do PTB? (Pausa.)
O SR. WUREMBERG NUNES ROCHA (PTB - MT)
- 0 meu voto é ''sim'', Sr. Presidente._
·o SR. PRESIDENTE (Rach"id Saldanha Derzi) -Corno
vota o Líder do PMDB? (Pausa.)
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB)- O meu
voto é "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Corno
vota o Líder do PDS? (Pausa.)
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC) - Complementando o e_sclarecimento que prestei há poucos instantes
- e esta é a primeira intervenção que faço Sobre o mérito
da questão - entendo que a nossa posição deve ser a de
acompanhar o que o Governo deseja. Portanto, voto favorável
ao projeto de resolução.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Como
vota o Líder do PDT? (Pausa.)
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT -SC)- Sr. Presidente, para o-PDT a questão está em aberto. O voto do
líder é a favor do relatório.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Como
vota o PSDB? (Pausa.)
·
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PJ) -Sr. Presidente, a liderança vota "sim" e recomenda à bancada o mesmo
voto, con9uanto respeite o pensamento dos que divergem.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Como
vota o Líder do PFL? (Pausa.)
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE)- Solicito à Bancada do PFL que vote "sim" a essa matéria. porq~e é algo
que já foi discutido amplamen1:C- iia- COinissão de Economia
e aprovado com larga margem de voto.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Coin()
vota o Líder do PT? (Pausa)
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP) - Sr. Presidente, constantemente a vali() que_ este voto não poderia ser
hoje dado positivamente, a não ser-que já tivéssemos a ãQ_ie~~a_-···
ção do ajuste físcal. Seria até favorável, desde que tivésserD.Os
as garantias governamentais sobre a previsão do que vai ocorrer no ano que vem, do superávit primário. Nestas circunstâncias, votarei "nâo".
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Estilo
presentes no plenário 40 Srs. Senadores, faltando apenas um
para completar o quorum necessário. Solicito aos Srs. sena:.:
dores que venham ao plenário, pois estai:nos procedendo votação de matéria importantíssima!
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presiden.te, peço a palavra pela
ordem.
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Ronaldo Aragão
Ronan Tito

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
revisão do orador.) -:Sr. Presidente, vou secundar o que
·
Eduardo
Suplicy
disse o nobre Senador Esperidião Ami'º-. Claro que nós todos,
Paulo Bisol
ou a maioria absoluta, somos favoráveis a esse acordo inicial.
No entanto, quero Conclamar os Srs. Seriadores, pois ·
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saidanha Derzi)- Votaestão dando entrevistas, em razão dos fatos acontecidos recenram "Sim'' 41 Srs. Senadores; e "Não'' 2.
temente aí fora. Témos Senadores nos ga~i!J.etes, pqis hoje
Não houve abstenção.
na Casa estão presentes 70 Senadores, e peço_ que acorram
Total de votos: 43.
ao plenário, a fim de que possamos não só aprovar, mas
O projeto foi aprovado.
aprovar com uma substanciosa maioria esse acordo e principalmente o relatório_ do Senador José Fogaça, que é um primor
O Sr. Rooao Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela
de relatório, muito circunstanciado, muito sério e bastante
ordem.
profundo, para- que todos possam pãrticipilr dessa decisão
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Conde suma importância.
- -cedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito. O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -A Mesa
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela ordem .. Sem
está plenamente de acordo com V. Ex~ e__f?z_um_apelo a
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu gos~
todos os Srs. Senadores que acorrátn ao plenário.
taria de pedir aos Srs. Seriadores que acorressem ao plenário,
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
porque vamos votar as emendas. Os Senadores não estão
(Procede-se à votação.)
desonerados dessa obrigação.
O Sr. Epitácio Cafeteira - Presidente, peço a palavra
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
pela o(dem.
Albano Franco
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Tem
Almir Gabriel
V. EX' a palavra.
Antonio Mariz
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PDC - MA. Pela orBeni V eras
dem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presídente, se foi feita
Carlos Patrocínio
a votação nominal, não pode haver outra votação nominal
César Dias
imediatamente, só daqui a urfia hora.
Chagas Rodrigues
Dario Pereira
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Em
Epitácio Cãfeteira
votação_ o requerimento de destaque para a aprovaç·cto da
Esperidião Amin
Emenda n"' 1, com parecer contrário.
_
Eva Blay
-Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
Francisco Rollemberg
sentados. (Pausa.)
·
Flaviano Melo
Rejeitado.
Garibaldi Alves
É a seguinte a emenda rejeitada:
Gerson.Camata
Emenda o• 1
Humberto Lucena
Hydekel Freitas
- Dê~se ao art. 3~" do Projeto de Resolução n9 94/92 a seguinJoão Calmon
te redação:
Jonas Pinheiro
"Art. 39 Os débitos externos descritos no artigo
Josaphat Marinho
serãO trocados por uma combinação de nove
anterior
José Fogaça
instrumentos oferecidos aos credores·, sendo as opções
José Richa
contitufQas de oito tipos de bónus e um instrumento
Jutaby Magalhães
sob a forma de contrato de reestruturação:
Juvêncio Dias
a) Bónus de Descon_to~
LevyDiasb) Bónus ao Par;
Louremberg Rocha
c) Bónús de Redução Temporário dos Juros ou
Lourival Baptista ·
"FLIRB";
Luiz Alberto
d) Bónus de Capitalização;
Magno Bacelar
e) Bónus de Conversão da Dívida;
Márcio Lacerda
f) Bónus de Dinheiro Novo;
Marco Maciel
g) Opç.ão de Reestruturação;
Marcule Pinto
h) Bónus de "Phase~In".
Meira Filho
i) Bónus de)uros at~~ados."
Nabor Júnior
Nelson Carneiro
O SR. -PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) Nelson Wedekin
Em vOtaçãO a Emenda n"' 2.
Pedro Simon
__
_Os Srs._ Senadores que a aprovam queiram permaPedrO Teixeira
necer sentados. (Pausa.)
Raimundo Lira
Rejeitada.
_o ___
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a seguinte a emenda rejeitada:
Emenda

o~

2

Suprima-se o art. 4' do Projeto de Resolução n' 94192.
O Sr. Eduardo Supliy -Sr. Presidente, quero manifestar
meu voto favorável às Emendas de n~' 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) :.._·serã
consignado em ata, Sr. Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY ~Sr. P.residente, o Senador
José Paulo Biso! tamb.ém apóia.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) ~O Senador José Paulo Bisai também acompanha todas as votações.
Em votação a Emenda n"' 3.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pertnanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
É a seguinte a emen~_.rejeita4a:
Emenda n9 3

Dá itoVà fi~dação_ ao art. 12 do Projeto de Resolu·
ção n9 94192.
"Art. 12. Os bónus previstos nesta resolução e os créditos representativos da opção de_ reestruturação. da dívida externa poderão ser utilizadOs na
aquisição das participaçõ~s acionárias no âmbito do
Programa Nacional de Desestatizaç_ão-.
Parágrafo úniCo. --os bónus PrevistOs- Desta-reSolução e os créditos representativos da opção de reestruturação estão sujeitos às regras gerais determinadas
no Programa Nacional de Desestatização e às normas
da Resolução n"' 82190 quanto ao referido programa."
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Deni) ~ Em
votação a Emenda n9 4.
Os Srs. Setladores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
É a seguinte a emenda rejeitada:
Emenda n~"4
Dá nova redação ao art. 16 do Projeto de Resolução.
"Ar!. 16. Em qualquer hipótese, o acórdo definitivo firmado com base no disposto nesta resolução
será submetido à apreciação do Senado FedP.r::tl, na
forma original e devidamente traduzido para a Hngua
portuguesa, antes de ser assinado por membros do Poder Executivo.
§ 19 Tendo em vista assegurar a observância do
requisito de capacidade de pagamento estabelecido na
Resolução·n~ 82, de 1990, o.Senado.Fedefai examinará·
a participação relatíVa das diversas ·fOntes de financiamento das garantias iniciaiS e a distribuição consolidada
das opções definitivas dos credores.
§ 29 Ao apreciar a escolha dos credores entre
as diversas opções ofC:recídas nos termoS deste acoido,
o Senado Federal avaliará os eVentiiãiS efeitos riegativos, em teilil,OS macroeconômicos, das cláusUlas relacionadas ao Programa Nacional de Désestatiz3;Ção.
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§ 39 O Senado Federal deverá avaliar se foi atendido o requisito do equilíbrio entre as opções de permuta de principal, conform.e consta do Sumário de Termos da Minuta do Acordo sobre a dívida externa de
médio e ~e longo prazo, do setor públi~."
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) ~ Em
votação.() requerimento de destaque para a Emenda n' 5,
de ilarécer contrário. Os Srs. Senadores que a aprovam queiram -permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
É~ seguinte a emenda rejeitada:

Emenda o• 5
Dê-se ao art. 18 do Projeto de Resolução n 9 94192 a
seguinte redação:
"Art. 18. Esta resolução entra em vigor na data
de Sll:a publicação, revogadas as disposíções em contrário, res~alva_~.9 o dispost? na Resolução n9 82/90,n
O Sr. Eduardo SupliCy . .:.:.::. "S.i:.- Pré"siâente, -reíúirando a
votação, V. Ex~ não pronunciou em cada uma delas o meu
voto. Estou sempre manifestando "sim" a favor da emenda.
. 0 SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Nobre
Senador, já que os votos de V. Ex~ e do nobre Senador José
Pau1o Bisol são favoráveis a todas as emendas, proce-didéssa
forma.
A S~ Júnia Marise - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -·Tem
V. Ex~ a p~lavra.
_

A SRA. JÚNIA MARISE (PRN ~ MG. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) -Sr. Presidente, peço a V. E~
que registre o meu voto favorável à aprovação porque a votação havia sido concluída no instante em que cheguei, não
havendo tempo de sinalizar o meu voto no painel.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
consignado em ata, nobre Senadora.

~

Serã

O Sr. Nelson Wedekin- Sr. Presidente, peço-a-palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra a V. Ex~
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pela· ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, para nós, do P.DT,
a questão sobre as emendas é aberta. Em tod.o o caso, o
meu voto pessoal é favorável às emendas do Senador Eduardo
Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) ~ Será
consignado em ata.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Em
votação a Emenda n' 6.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanéCer
sentados. (Pausa.)
-Rejeitada.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
É a seguinte a emenda rejeitada:
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que àcompanham a Mensagem Presidencial n<? 707, de 13 de
novembro de 1992, e especialmente das condições estipuladas
Inclu3:-se onde couber o seguinte artigo:
nesta resolução.
_.
_
"Art. Enquanto os contratos definitivos desta reArt. 2~> O reescalonamento e refinanciamento objetos
negociação não houverem sido aprovados pelo Senado
do acordo a que se refere o artigo- anterior comprêendem
Federal, o Brasil continuará pagando 30% dos juros
as seguintes obrigações:
devidos sobre a dívida afetada pelo acordo nos termos
I - Obrigações externas decorrentes de contratos de emprevistOs nos contratos originais.
préstimo de médio e longo prazos, celebrados por entidades
§ 1" A partir da data de aprovação dos contratos
do setor público junto a credores privados externos, objetos
definitivos pelo Senado Federal e até a data de impledo acordo plurianual de reestruturação firmado em 1988
mentação destes contratos, o Brasil pagará 50% dos
(MYDFA), tenham ou não ostespectivos montanteS sido dejuros devidos sobre a dívida afetada pelo acordo nos
positados junto ao Banco Central, nos termos do MYDFA.
termos previstos nos contratos originais:
- -O universo da dívida objeto do presente acordo difere daquele
§ 2• Dez dias após a data de aprovação dos conreestruturado pelo MYDFA em três particularidades: ·
tratos definitivos pelo Senado Federal, o Brasil iniciará
a) são excluídas obrigações cujos yalores tornaram-se lio pagamento de 20% dos juros devidos desde I' de
vremente remissíveis ao exterior em virtude da Resolução
janeiro de 1992', em -parcelas, de forma a evitar a con- n' 1.838, de 1991, do Conselho Monetário Nacional - setor
centração de desembolsos."
· privado, setor financeiro nacional, bem como Petrobrás e
Companhia Vale do Rio Doce;
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Sobre
b) são incluídos na reestruturação vencimentos para além
a mesa, parecer da Comissão Direto_ra·, oferecendo a redação
de 31 de dezembro de 1993, de forma a obter uma nevação
final da matéria, que será lida pelo Sr. lY Secretário.
total da dívida externa do setor público;
É lida a seguinte
c) são igualmente incluídos na reestruturação os chamaPARECER N• 499, DE 1992
dos Downpayment Amounts, parcelas de principal dos -anos (Da Comissão Diretora)
1991-1993 que, nos termos do MYDFA, deveriam ser remetidas livremente aos respectivos credores externos;
Redação final do Projeto de Resolução n' 94, de
I I - Dinheiro Novo. de 1988 (1988 New Money), ou seja,
1992.
obrigações
objeto dos contratos de 1988, que importaram no
A Con:iissão Oífetora aptesent3-a redaçãO fin3.1 do Pfojeto
de ResOlução n9 94? de 1992, que autoriza ·a União a celebrar ingresso de recursos novos: o Parallel Financlng Agreement,
o Commercial Bank Cormancing Agreement, e o New Money
operações de crédito externo, visando ao reescalonamento
Trade
Deposlt Facility Agreement. Não são incluídos os mone refinanciamento da dívida externa de médio e longo prazos
tantes relativos aos New Money Bonds, emitidos pelo Banco
junto a bancos comerciais, a conceder garantias~ a assumir
Central do Brasil em virtude do New Money Bond Excbange
dívidas externas de entidades federais extintas e dissolvidas
Agreement;
_
e dá outras providências. COni base nO~ art. 52, incis9'$ V
III - Os montarites relativos a juros devidos nos termos
e VII, da Conttituição Federal.
dos contratos acima enumerados, e não pagos no decorrer
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de dezembro de !992.
dos anos de 1991, 1992 e 1993, até o momento da implemen- Mauro Benevides, Presidente -. Beni Veras, Relator tação deste acordo, atualizados até a data da nevação e acresDirceu Carneiro - LavoisJer Maia.
cidos de remuneração.
_ __
· Art. 39 Os débitos externos descritos no artigo anterior
ANEXO AO PARECER N• 499, DE 1992
serão trocados por uma combinação de nove instrumentos
Redação rmal do Projeto de Resolução o• 94, de
oferecidos aos- c-redores. sendo as opções constituídas de oito
199.2.
tipos de bónus e um instrumento sob a forma de contrato
de reestruturação:
. Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, itiim
I - Bónus de Desconto. Envolve a troca da dívida antiga
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte ·
por bónus com desconto de trinta e cinco por cento sobre
-- seu valor de face, com trinta anos de prazo, amortização em
RESOLUÇÃO N•
, DE- l992
parcela única ao final do prazo (bullet) e taxa de juros de
Autoriza a União a celebrar operações de cr<!dito
mercado: LIBOR de seis meses mais spread de 13/16 de 1%.
externo, visando ao reescalonamento e refinanciamento
Esse instrumento, em fOrma nominativa, contará com garantia
da dívida externa de médio e longo prazos junto a bancos
de cem por cento do montante de principal, bem como de
comerciais, a conceder garantias, a assumir dívidas exdoze meses de pagamentos de juros.
temas de entidades federais extintas e dissolvidas e dá
II- Bónus ao Par. Envolve a troca ao par da dívida
outras providências. Com base no art. 52, iÓ.cfsos V
antiga por bônus de juros fixos. Do primeiro ao sexto ano
e VII, da Constituição Federal.
a taxa de juros ob~dece a uma escala crescente: 4% !1? pri:mei~
ro ano, 4,25% no segundo ano, 5% no terceiro ano, 5,25%
O Senado Federal resolve:
no quarto anos, 5,5% íio quinto ano, 5,75% "iii:> Sexto ano,
Art. 1~ É a União autorizada a celebrar contratos· ·de
todiS essas taxas fixas, sem direito a spread. Do sétimo ao
operações externas de natureza financeira, junto aos bancos
comerciais credores da dívida externa do setor público, -no - trigésimo ano da taxa de juros será fixada em 6%, também
sem· direito a spread. Esse ativo terá trinta anos _de prazo,
valor de até US$ 57,000,000,000.00 (cinqüenta e sete bilhões
com amortização em parcela única ao final do prazo, e será
de dólares norte-americanos), na conformidade do Sumário
garantido por caução cobrindo 100% do principal, bem como
de Principais Termos (Tenn Sheet), do Pedido de Dispensa
doze ~eses de pagamento de juros.
de Cumprimento de -Obrigações e dos demais documentos
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III- Bónus de Redução Temporária dos Juros ~OU
Esse bónus tem prazo de quinze anos, incluindo nove
anos de carência, e amortizações semestrais iguaiS. A taxa
de juros obedece a uma escala crescente nos seis primeiros
anos - de 4% nos dois primeiros anos, 4,5% no terceiro
e quarto ano, e 5% nOCJ.uinto e sexto anos, todas essas taxas
fixas, sem spread. A partii do sétimo ano passa 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.
_
IV- Bónus de Capitalização. Esse ativ'o tem- Prazo de
vinte anos, incluindo dez de carência. A taxa de juros durante
os primeiros seis anos obedece a uma escala c_r~scente: 4%
nos dois primeiros anos, 4,5% no terceiro e quarto anos,
5% no quinto e sexto ano, fixos sem-spread, e passa a-render
8% ao ano, também sem spread a partir do sétimo ano, havendo uma capitalização da diferença entre as taxaS Iniciais e
essa taxa ftxa. Esse instrumento não leva nenhumagarantía.
V- BónUs de Conversão da Dívida. Título_ ao portador,
com prazo de dezoito_ anos, _incluindo _dez anos: de caréncia
e taxa de juros de LIBOR de seis meses mais 7/8 de 1%
ao ano. Esse título se apresenta acoplado ao Bônus de Dinheiro Novo, e será o instrumento de opção dos credores que
decidirem emprestar dinheiro novo ao Pa!s. Para cada 5,5
dólar de dívida antiga transformada em Bónus de ConVersão,
o -credor externo obriga-se a emprestar um dólar de dinheiro
novo ao Brasil mediante aquisição de bónus de dinheiro novo.
VI -,Bônus de DinheirO Novo. Esse ativo tem prazo
de quinze anos, incluindo sete de carência, e rende juros
correspondentes a UBOR de seis meses mais 7/8 de l% Qe
spread ao ano.
VII -Opção de Reestruturação. Tomará a forma de um
contrato de empréstimo, sendo partes os credores que se decidirem por esta opção e a República Federativa do Brasil,
como_ routuária. O empréstimO terá 'vinte ãfiOS- de prazo e
dez de carência, com. amortizações a partir do décimo ano,
em escala crescente. As taxas de juros são ci'esCeõtes nos
primeiros seis anos - 4% ·nos primeiros dois anos, 4,5%
nos anos três e quatro, e 5% riO quinto e Sexto anos, sendo
a diferença até o SeXto- a:rto com--relação à LIBOR de seis
meses capitalizada, caso positiva Ou utilizada na amortização
de principal, caso negativa.
VIII- Bônus de Pbase~In. São bónus temporário que
serão emitidos durante o_ período em que o governo brasileiro
estiver alocando recursos para as cauções, para serem posteriormente substituídos por bônus ao par ou bónus de desconto.
Esse ativo terá prazo de dez anos, com dois e me10 de carênCia.~
Serão pagos em dezesseis parcelas semestrais iguais. A taxa
de juros será flutuarite: LIBOR mais spread de 13/16 de 1%.
IX- Bônus de Juros Atrasados. Este atiVo- envolve troca
ao par pela parcela remanescente dos juros não pagos em
1991, 1992 e 1993 até a data de emissão dos novos títulos.
Este bônus terá prazo de doze anos, com três de carência.
Os juros serão flutuahtes: LIBOR semeStral maíS -sprcilâ de.
13/16 de 1%.
··
·
FLIRB~

Parágrafo único. OS bónus descritos neste artigo serão
emitidos em dólares norte-americanos ou, nos casos expressos
no Sumário de Principais Termos (Term Sbeet), de que trata
o art. 1"' desta resolução, em marco_s alemães. Nesta hipótese,
a garantia de principal descrita nos incisos_ II_ e UI deste arti_go
consistirá em títulos a serem emitidos por ·entidade oficial
alemã, a ser designada de comum acordo pelo Brasil.
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Art. 49 As agências ou subsidiárias de bancos brasileiros localizadas no exterior poderão trocar seus créditos junto
ao setor público, detidos em 31 de dezembro de 1990, por
Bônus de Conversão de Dívida (Debt_ Conversion Bonds),
na forma- descrita no art. 39, inclso VI, desta resolução, sem
_a obrigação de aparte de dinheiro novo, própria aos-optantes.
Art. 5"' A materialização do Acordo referido no art.
1"' 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·àe 1993.
Art. 6" É a União autorizada a celebrar oPerações de
crédito externo, junto a organismos multilaterais~ no valor
correspondente aos recursos necessários ao firümciamento das
garantias do principal e dos juros oferecidos nas opções Bônus
ao Par, Bónus de Descontos e Bónus de Redução Temporária
de Juros.
Art. 79 É a União autorizada a assumir a dívida contratada em -moeda estrangeira pelas entidades da administração
pública federal que tenham sido_extintas.liqüidadas ou transformadaS, nos -termos daS Leis -n"' 7:862,- de r989" e ri? 8.029,
de 1990.
·
·
· ·.
---Art. 89 A República Federativa _do _Bra~il passará a ser
a devedora de todos os novos instrumentos a serem emitidos
em troca da dívida abrangida-pelo acordo -6bjeto desta resolução.
Pãrágrafo único. O Banco Central fica incumbido de
submetú ao Senado Federal a contabilidade do ac~rto que
será realizado por ocasião de sua retirada do papel de responsável pelas obrigações externas.
.~Art. 9? Os contratos de emissão de bónus não poderão
incl!.!.!r_~_m t;ien@ma hipótese cláusula~_d_~ re~ptura ou algum
tipo de disposição contratual que possa fazer retornar aos
ban_cos os .eventuais descontos que venham ;:t ser concedidos
na presente renegociação da dívida_ex_terna.
_ _
ArL 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
. resolução.
_
Art. 11. Os desembolso~ ;:tutorizados por esta_ resolução
- não poderão ultrapassar os limites e condições estabelecidos
pela Resolução n' 82, de 1990; do Senado Federal.
Art. 12. _ Os bónus; previStos nesta resolução, e os créditos representativos da opção de reestruturação da díyida externa poderão ser utilizados na aquisição das participações acionárias no âmbito do Programa Nacional de Desestatização'.
§ 1 9 Os Bónus de Desconto, os· Bónus de Conversão
de-Dívida, os Bónus de Dinheiro Novo e as Notas do Tesouro
Nacional poderão ser convertidos ao par, pelo seu valor de
fa~, quando _de sua utilização na finalidade de que trata este
artJgo, observada uma distribuição equilibrada entre as diversas opções. _
§ 2~> Os Bónus ao par deverão sofrer deságio irtiéial de
trinta e cinco por cento em seu Valor de face, caso sejam
utilizados no Programa Nacional de Desestatização. O deságio
será gradiltivamente redUzido, em períodos· semestrais, na forma definida no Sumário de Principais Termos (Term Sheet),
de que trata o art. 1"', desta resolução. .
§ 3\>. Os_ demais bónus previstos nesta resolução e os
crédit_os representativos da Opção de Reestruturação estão
sujeitOs às regras gerais determinadas no-Programa Nacional
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est~belece

a Resolução n9 82,

de 1990, do Senado Federal, quanto ao referido Programa.
Art. 13. · Da parcela do ParaUel Financing Agreement que
poderia ter sido convertida ao par em investimentoS tliretos
no Brasil - denominada investment feature - . poderá ser
utilizado pelos credores, para capitalização de instituições financeiras ou de controladora de instituição financeira, o limite
máximo de um bi~hão, quinhentos e noventa milhões, d~ dólares norte-americanos.
-Art. 14. As despesas just_ificidas e do_cij~eptãdas
rentes à negociação e implemeittaÇãá dos instrumen-tos tjUC
materializarão o Acordo serão suportadas pelo Brasil, excluindo-se as despesas incorridas pelos credores CODJ. viagenS, ho_spedagens ou serviços técnicos ou ']uiídiCo-s di seu excl_usivo
interesse, confonne o disposto no- art. 4"' da Resolução n"'
82, de 1990, doSenado Federal.
Art. 15. As entidades da administ!~ção dire~a e indireta
de Estados e Municípios e da administração indireta da União,
que não hajam efetivado os depósitos no-'Banéo Central, nos
termos das Resoluções n•'l.541 e 1.564, do Conselho Monetário Nacion31, deverãofirmat cOm a Uri.ião çontratos de fiiiail.ciamento da dívida nas mesmas condições avençadas com os
credores externos, mediante ga:raritias idóneas.
§ 19 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.
§ 29 Em con-s-onância com o disposto na Lei n~ 8.388,
de 30 de dezembro de 1991, a União repassará, quan-do da
renegociação de seus créditos 1unt~- _a entidad_es d;i administração federal indireta, aos Estados, a() __ Distrito _FederaL e
aos Municípios, bem comO às suas respectivas âutarquias,
fundações públicas e empresas nas quais detenham, direta
ou indiretamente ou controle acionário, em suas operações
de crédito externo, as mesmas condi.ções .d~ __ pagamento e
de refinanciãmeiito obtidaS pelo -Brasil jun-tei aos credores
da dívida externa.
-- ---- --§ 39 Além das garantias previstas no_ parágrafo _único
do art. 69 da Lei n"' "8.388, de 1991, os Estados e os Municípios
e as entidades da administração federal indireta ficam -~~riga
dos a ·aportar-, ·sempre que nécesSãiio, oiifi'3( gaTantiãs idóneas, imediatamente realizáveis e(ou incident~s soQre suas
receitas, inClusive Consistentes na ca-ução -das cOtas ou parcelas
de que são titulares, nos termos do art. 159 da Constituição
Federal.
§ 49 As condições de pagamento e de refinanCÍaf!lento
a serem repassadas pela União aos mu-tuáriõs originais, referidas neste artigo, terão como base urna média ponderada
das opções defiilitivas dos credores, de for_~ª a refletir o custo
para a União, inclusive no toc3nté! às garantias prestadas.
Art. 16. Tendo em vista asseg-utãr- ~ -õbservância do
requisito de capacidade de pagamento estabelecido na Resolução no;r 82, de 1990, do Senado Federal, o Poder Executivo,
antes da troca da dívida antiga pelos novos instrumentos (Exchange Date), enviará comunicação ao Senado ~ederal informando a participação relativa das diversas fontes de financiamento das garantias iniciais (initial collateral) e submetendo
a distribuição consolidada das opções definitivas dos credores.
§ 1~ Ao apreciar a escolha dos credores entre as diversas
opções oferecidas nos ter~ os deste Acord_o _, o S~nasJ~ Feâ_er_al
avaliará os eventuaiS efeitos negativos, ein termos_ macroeconômicos de concentração nos -instrunientos pãssíveis de conversão ao par no-Programa Nacional de desestatização.

refe-
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§ 2"' Considerado atendido o requisito de equilíbrio entre as opções de permuta- de principal, conforme consta do
Sumário- de Ternios da -Minuta do Acordo sobre a dívida
externa de médio e longo Prazos do Setor Público, o Senado
Federal expedirá resoh,1ção aprovando a distribuição resultante das referidas ppç6es.
·· - À.rt. -17. Em qualquer hipótese, cópias dos atos, contratos ou acot:_dos firmados com base no disposto nesta resolução
- serão enviadas pelo Poder Executivo ao Senado Federal até
quinze dias após sua respectiva assinatura, na fonria original
e devidamente traduzidas para a língua portuguesa.
Art. 18. Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação, revogada~ as_disposiç_ões em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Em
discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
()s Srs. ~~nadares que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto Vai à promulgação. _
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Oerzi) ~A Mesa
propõe a prorrogação da sessão por mais 30 minutos.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
-Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - A Pre·
sidência retira o item 1 da pauta.
-É o seguinte o item re~ado: _
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• Ú, DE ~1991-
~ COMPLEMENTAR
(Em regime de urgéncia, 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 9 69/89, na Casa de origem), de iniciativa do Minstério
Público da União, que dispõe sobre a organização,
. as atribuições e o estatuto do Ministério' Público da
União, tendo
Parecer sob o n 9 412, de 1992, da Comissão
-de Costituição, Justiça ·e Cidadania, favorável,
nos termos do Substitutivo que oferece.
. . O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha De~)-·
Itens 2, 3;-4 e 5:
- - - ·- - ·
·

-2PROJETO DE LEI DO SENADO N• 243, DE 1991
(Em reghne de urgência, nos termos do art .. 336,
c, do Regimento Interno)
__ _
(Tramitando em conJUnto Com oS Projetas de Lei
do Senado n" 252 e 291, de 1991, e 69, de 1992)
Discussão, em turno único, do Projeto-de Lei do
Senado n•243, de 1991, de autoria da Senadora Marluce
Pinto, que altera dispositivos da Lei n9 5.682, de 21
de junho de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos Políticos, tendo
--- Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador
José Fogaça, favorável, nos termos de Substitutivo·
(Emenda de n' 1) que oferece. (Dependendo de Parecer sobre as Emendas de n~ 2 a 31).
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-3Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. -Senador
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 2.52, DE 199J
Pedro
Teixeira.
(Em regime de urgência, nos termos do art_._..336,
c, do Regimento Intemo.)
O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Nos
(Tramitando em c_onjunto com Projetes de Lei
temtos dq art. 140, do Regimento Interno, designo o nobre
do Senado n•' 243 e 291, de 1991, e 69, de 1992}
Senador José Fogaça para proferir o parecer sobre as emendas.
Discussão, em turno único, -do Projeto de Lei do
O SR.·JOSÉ FOGAÇA (PMDB ~RS. Para emitir pareSenado n"' 252, de 1991, de autoria do_ Senador Marco
cer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, como V. EX'
Maciel, que dispõe sobre Si_stema de Partidos Políticos
sabe, o projeto da Senadora Marluce Pinto altera a Lei Orgâe dá outras providências, tendo
nica dos Partidos Políticos. Apresentamos parecer sob a forma
Parecer, proferido em Plenário, Rel3:~r:_ Sena,dor
da Emenda nÇ> 1, que é um substitutivo de nossa autoria,
José Fogaça, favorável, rios termos de SubstitutiVo
~
(Emenda n• 1) que oferece. (Dependendo de Parecer que fá encaminhamos à Mesa.
sobre as Einendas de no;6 2 a 31).
O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -O nobre Sena~or poderia repetir?
-4PROJETO DE LEI DO SENADO N• 291, DE 1991
O SR- JOSÉ FOGAÇA -Sr. Presidente, já apresentamos
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, parecer favorável.
c, do RegiinentO Interno.)
O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - E as
(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei
emendas de 1 a 30 que foram oferecidas ao P.le:nário, nobre
do Senado n•' 243 e 252, de 1991 e 69, de 1992)
Senador?
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
O SR. JOSÉ FOGAÇA -Essas emendas são ao substiSenado n• 291, de 1991, de autoria do Senador Feman-tutivo
ou ao projeto?
9
do Henrique Cardoso, que regulamenta os §§ 2~' e 3
O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Ao
do art. 17 da Constituição Federal, disposto sobre o
registro dos estatutos partidários rio-Tnõunã.l Superior projeto c
Eleitoral, os recursos do fundo partidário- e o acesso
OSR. JOSÉ FOGAÇA- Tendo já apresentado o substigratuito aos meios de comunicação tendo
tutivo, Sr. Presidente, não sei como_ posso dar parecer sobre
Parecer, proferido' em Plenário, Relator: Senador as emendas e o projeto.
José Fogaça, favorável, nos termoS de Substitutivo
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Quan(Emenda n• 1) que oferece. (Dependendo de~ Parecer
do V. EX' deu parecer favorável? A matéria- ficOU Sobfe a
sobre as_E_meodas de n 9' 2 a 31).
mesa durante cinco diãs-para receber emendas. Nesse prazo,
-5reCebemos trinta emendas. Necessitamos agora do parecer
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 69, DE 1992 -de V. Ex• sobre elas.
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, são quatro
c, do Regimento Intemo)
os projetes: um da Senadora Mar)uce Pinto, um do Senador
(Tramitando em- conjunto com os ProjetOS d_e Lei_ - Marco Maciel, outro do Senador Fernando Henrique Cardodo Senado n•s 243, 2~2 e 291, de 1991)
so, e outr_o_ do Senador Nelson Wedekin, tramitando todos
Discussão, em tUrno único, do Projeto de Lei do em conjunto.
9
Senado n 69, de 1992, de autoria do Senador Nelson
Sr. Presidente, se optamos por um substitutivo - e há
Wedekin, que altera o art. 118 da Lei Orgânica dos emendas ainda sobre os projetes, que estão tramitando em
Partidos Políticos, acreScentando o- § 29 , que dispõe conjunto- apresentar emendas aos projetos, neste momento,
sobre a faculdade do partid~ político celebrar acordos parece-me que caracteriza uma situação de prejudicialidade.
com as redes de rádio e televisãô para a divulgaçã.o Se V. Ex• não quiser.caracterizar a prejudicialidade das emendo horário eleitoral foratuito, ,tendo
das, sou _obrigado a dar o parecer contrário a todas elas.
Parecer, profendo em Plenário, Relator: Senador
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- O pareJosé Fogaça, nos termos de Supsti_l!ltivo {Eme~n,da n•.
_·
_
1) que oferece.(Dependendo de Parecer sobre as cêi.é OOUtrário às ·e-mendas. Completada a instrução da matéria,· passa-se à discussão
Emendas de n" 2 a 31).
do Projeto, do substitutivo e das emendas em turno úriico.
Em discussão. (Pausa)
A matéria ficOu sobre a_me_sa durante cinco sessões ordiNão havendo quem peça a palavra, enceno a discussão.
nárias, para recebimento de emendaS, nos termos do- alt. 235,
Sobre- a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1Ç>
II, letra d, do Regimento Interno.
~
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
Secretário.
É lido e ·aprovado o seguinte
É lido e aprovado o ·seguinte
REQUERIMENTO N• 990, DE 1992
REQUERIMENTO N• 989, DE 1992
Nos
termos
dos- aits.- 300, inciso xtn;- e -311, alfne"a d
Requeiro, com fundamento no art. 256, alínea a, do Regimento Interno do Senado Federal, a retirada das Emendas do Regiiliento Interno, requeiro preferência para votaÇão do ·
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n• 243, de 199L
n~. 8, 10, 12 e 20, de lll:inh3: a_ytot:i.ih._~f~!~ÇidaS ao Projeto
de Lei do Senado n9 252, de 1991, que "Dispõe sobre o sistema
Sala das S.essões, 21 de dezembro de 1992.. _:.~Senador
José Fogaça.
.
de partidos políticos e dá Outras providêtlcias'
J
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O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Em
votação o substitutivo.
". ~- _. .
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permancer
sentados. (Pausa.)
. ··
Aprovado o substitutivo,_ ficam prejudicados os Projetas
n~

243, 252, 291, de 1991 e 69, de 1992, que tramitam em
conjunto e as emendas a eles oferecidas.
A matéria vai à ComiSsão Diretofa fim de redigir o
vencido para o turno suplementar.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Sandanha Derzi)- Sobre
a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte
PARECER N• SOO, DE 1992
(da Comissão Diretora)
Redaçáo do vencido para o turno suplementar do
Projeto de Lei do Senado n., 243, de 1991.

a·

A Comissão Diretóra apresenta a redação_ do vencido
para o turno suplementar do Projeto de Lei do Senado n"
243, de 1991, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Partidos
Políticos.
Sala das Reuniões da CómíssãO, 21
dezembro de 1992.
- Mauro Benevides, Presidente, Rachid Saldanha Derzi, Relator, Dirceu Carneiro, Márcio Lacerda
ANEXO AO PARECER N' sõo; DE 1992
Redação do vencido, para o turno suplementar,
do Projeto de Lei do Senado n' 243, de 1991, que dispõe
sobre a Lei Orgânica dos Partidos Políticos.

de

O Congresso Nacional decreta:
TíTULO I
Das Disposições Preliminares
.
Art. 19 É livre a criação; fusão, incorpôtaçãO ·e extinção
de Partido Político, cujo programa deverá resguardar a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e
os direitos fundamef,l.tais da pessoa humana.
Art. 2~'. Observadas as disposições constitucionais e as
desta lei, o partido é livre para fixar em seu programa os
seus objetivos pollticos e para estabelecer em seu- estatuto
sua estrutura interna, organização e funcionamento.
Art. 3' O Partido Politico adquire personalidade jurídica pelo registro civil.
.
Art. 49 O Partido Político, uma vez constituído como
entidade civil de direito privado, assegura seu funcionamento
mediante registro de seu estatuto e programa no Tribunal
Superior Eleitoral e atendimento dos demais requisitOs fixados
emlei.
__
_ ___________ . . .,~.
Parágrafo tíníco: SOmente o Partido em funcionamento
está habilitado a participar do processo eleitoral:
.
TITULO II
. .
. .
Da Criação e Constituição e dos Partidos Políticos

Art. 5~ O Partido Politico, para adquirir o re8istro de
seu estatuto no Tribunal Superior Eleitor~_l, d_eyer~ manife:~tar
e comprovar seu caráter nacional, observando, para isso, as
seguintes nonnas de criação:
·
I -requerimento dirigid_o ao Tnbunal Superior" Eleitoral, subscrito por cento e um fundadores,· distribuídos em,
pelo menos, cinco Estados;
·
ll - apoiamento de, pelo menos, três décimos por cento
do eleitorado que haja votado na última eleição para a Câmara
dos Deeutad~s, _distrib~fdos por um terço d~s Estados, ou
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ptais, com o mínimO de quinze por-cento das assinaturas em
cada um deles~
III_- publicação, na Imprensa Oficial, do manifesto de
fundação, acompanhado do estatuto e do programa;
__ IV - o manifesto indicará a constituição da Comissão
Diretora Nacional Provisória, o nome do Partido em fOrmação, com a respectiva sigla, o número do Título e da Zona
Eleitoral e o Estado dos seus membros fundadores.
·§ 1~ A at3. de fundação instruirá ó i"equerinlento de registro e deverá ser acompanhada da cópia do manifesto, do
programa, do estatuto e da prova da sua publicação.
§ 29 · Do nome constará obrigatoriamente a palavra Partido com os qualificativos, seguiQos da sigla correspondente
às iniciais de cada palavra, vedada a utilização de express6es
ou arranjos adotados por outros Partidos registrados, ou que
possam induzir o eleitor a engano ou confusão.
§ 39 A prova do apoi3m-ento dos eleitores será feita
por meio de suas assinaturas, com menção ao número do
respectivo título eleito_ral, em listas organizadas para .cada
zona, sendo a veracidade das respectivas assinaturas e o número dos títulos atestada pelo· Escrivão Eleitoral, segundo o
:modelo elaborado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 4• O Escrivão Eleitoral dará imediato recibo de cada
lista que lhe foi apresentada e, no prazo de quinze dias,Javrará
a·s~u atest~do, devolvend~-a ao interessado.
§ S• Certidão expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral, relativa ao eleitorado que votou nas eleições imediatamente anteriores para a Câmara dos Deputados, deverá ser
anexada à_s listas de apoiarnento.
-· § ~9. O re_querimento do registro dirigido ao Tribunal
Superior Eleitoral será acompanhado da certidão de registro
civil, expedida pelo ofício cOmpetente.
· ·Art: ·69 Autuado o pedido de registro, e feita a distribuição, o relator determinará a publicação de edital, com prazo
de dez dias para impugnação, que poderá ser contestada,
em igual prazo, mediante intímação publicada no Diário da
Jnstiça.
· _Art. 7<? São partes legítimas para impugnar o regiStro
o Ministério Público, Partido Político e titulàr de mandato
eletiVo.
- Art~ 8<? As partes deverão instry.ir a impugnação e a
conteStação com-doCum~mto em que fundamentem suas alegações.
Parágràfo úníco. O imfmgnante terá o prazo de quarenta e oito horas para falar sobre os documentos novos que
instruírem a contestação.
Art. 9? Esgotados os prazOS concedido~ às partes, abrirse-á vista dos autos por cinco dias ao l'rocurador-Geral, quando não for ele o impugnante.
Parágrafo único. Fíndo o Prazo, com ou-sem pronunciamento da Procuradoria, os autos serão concl~os ao relator,
· que os _submeterá a julgamentO no prazo improrrogável. de
dez dias.
. .
.Ârt. 10. Na se$são de julgamento, após o relatório, as
partes, inclusive o Procurador-Geral, poderão susteõtar oralmente suas razOes; no prazo improrrogável de quinze minutos
para cada uma.
Art. 1L O deferimento do registro confere ao Partido
o direito de funcionar em sua plenitude.
Art. 12. Dentro do prazo de cento e vinte dias a contar
do deferimento do· registro pelo Tribunal Superior Eleitoral;
o Partido deverá realizar os atos estatutários ci:mce"rnentes

10820 Terça-feira 22

DIÁRIO DO CQ~GRESSO NACIÇ)NAL(seção II)

à eleição de seus dirigentes em, _pelo menos, cinco Estados
e um quinto dos respectivos municípios.
TITULO III
Dos Órgãos do Partido Político
Art. 13. Serão Iegulados pelo Partido a eleição, o funcionamento e a competência de seus órgãos, observado o
seguinte:
_
, __ , _______ . ..
I -são órgãos de -deliberação do Parti4o _J;>olítico as Convenções e os DiretórioS-Mllnicipais, Regionais e Nacional e
de direção as respectivas Coriiissões ExeCu}ivas; II- a Convenção Nacional é o órgão máximo do Partido;
III- o Partido Político poderá cõnstitu_ii Diretório no
Município, Unidade Administrativa ou Zona Eleitoral onde
tenha, no mínimo, 50 (cinqüerita) filiados oU:
---- --- -a) cem filiados, se _o_ número de eleitores for superior
a dez mil;
·
b) duzentos filiados, se o número de eleitores for superior
a vin(e mil;
c) trezentos filiados, se o número de eleitores for superior
a cinqüenta mil;
d) quatrocentos filiados, se Q_número de eleitores for
superior a cem mil;
e) quinhentos filiadós, se o número de eleitor~$ for superior a quinhentos mil.
._
Art. 14. Os Partidos Políticos constitUirão, nas capitais
dos Estados, um Conselho Metropolitano, integrado-, nó míni'mo, pór todos os presidentes de DiretórióS ZoriãiS e titulares
de mandato eletivo, com domicílio eleitoral no MunicípiO.
. § l9 A competência e o funcionamento- do Çonselho
Metropolitano serão fixados_ pelo estatuto do Partido.
§ 2' O estatuw: partidário poderá criar outros órgãos
não sujeitos a registro ria_Justiça Eleitoral.
Art: 15. É vedado ao Pre_&idente e Vice-Presidente da
República, aos Ministros de Est~do,_Govemadores e Vice-Governadores dos Estados, Distrito Federal e Territórios, SeCretários-de Estado, PrefeitoS, Vice-Prefeitos e Secretários Municipais o exercício de_ funÇõeS eXeCutivas· nos Di_retórios P;irti-.
dários.
Art. 16. Pela maioria dos seus __memb:rP.s, as b3n.Cadas
podem, por intermédio da liderança, requerer a convocação
de qualquer órgão de direção partidária, no grau que lhes
corresponda, para tratar de assuntos previamente fixado.
Art. 17. É proibido o voto por procuração.
Parágrafo único. O voto cumulativO só_ poderá ser-ãdo~
tado se previsto no estatuto pã.rtidário. · --- ·
- ... Art. 18. Nas convenç_ões destinadas à eleição de Diretório oU-à esc:ólhil_Q.~Candidatos, o voto será direto e secreto.
Art. 19. As convenções _deliberam com a presença da
maioria absoluta dos conven_çionais.
Parágrafo úniCO". É lícito ao Partiiló, nas Col1vénções
.onde possam votar todos os filiados, estabelecer,-~ seu_ ~sta
tuto, outro quorum, desde que não superior a vinte por cento.
Art. 20. O estªtuto partidário deverá prever requisitos
para a convocação das convenções, inclusive_ a antecedência
mínima-para a pUblicação de edital, com indicação d_o lugar, '
dia e hora da reunião e com o enunciado da inatéria incl~ída
na pauta, objeto de deliberação.
--- ·
Art. 21. Mediante solicitação da direção partidária, do
primeítd signatário de chapa ou de dez por cento dos convencionais; as Convenções Municipais, RegiOnais e Nacional poderão s.er acompanhadas por um observador designado pela
·
Justiça Eleitora].

§ 1"'
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A solicitação deverá ser encaminhada à J_ustiça
_.
_
§ 2"' O observador terá assento na Mesa Diretora, seni
contudo tomar parte em discussão ou formular pronunciamento sobre qualquer matéria.
§ 3<:> Não poderão ser designados para as funções referidas neste artigo:
a) os ca~ndidatos e seus parentes, ainda que-por afinidade.
até ó segundo grau inclusive, ou por adoção;
b) os ftliados a Partido político;
c) as autoridades e funcionárioS que desempenhem cargo
ou funções de confiança do Poder Executivo.
§ 4"' A solicitação do observador, que será consignada
em ata, não impede a realização da Convenção.
§ 59 Se o observador nomeado llão comparecer à Convenção, a Justiça Eleitoral ou o Tribunal deter~inará que
seja apurada a responsabilidade penal do faltoso.
Art. 22. O citãtUtO partidário deverá fixa_r ·o prazo para
a renovação do mandato de seus órgãos de direção, admitida
·a prorrogação de, no máximO, tiin ario, désde que válida para
todos os diretórios do mesmo nível.
Art .. 23. Os diretórioS partidários serão registrados na
Justiça Eleitoral, no nível correspondente, mediante requeri.:.
mento da Comissão Executiva, Caril- ajuntada da ata da convenção em que foram e_leitos, até sessenta dias após a realização d~sta, para atender, inclusive, ao que estabelece" o ar.t.
EleitOral~-

12.

no- inlriiiiio~- vinte e qUatro da Conve_nÇão.

.

§ 1"'

.

. .

Para os Estados onde não hOuver Di!etório Regioilãf Organizado, a Comissão Executíva do Diretório Nacional
designará uma Comissão Provisória, constituída de sete membros, presidida por um deles. indicado no ato da designação,
que se incumbirá, com a competência de Diietório e de Comissão Executiva Regional, de organizar~ .dirigir, dentro de noventa dias, a ConvenÇão Regio'!tal.
.
_
§ 29 Onde não houver Diretório Municipal ou Zonal
organizado, a ComiSsão Executiva Regional designará uma
Comissão Provisória de cincq membros, eleitores do município
ou da Zona Eleitoral, sendo um deles o presidente, a qual
se incumbirá de organizai- e dirigír a cónvenÇão·; dentrO de
sessenta dias, e exercerá as atribuiçõeS:de Diretóri.o e Comissão Executiva locais.
§ 3"' As Comissões Executivas Provisórias, em qualquer
nível, não serão computadas para efeito do que estabelece
o art. 12 e serão extintas em, no máximo, quinze· dias após
o· prazo estabelecido para a realização das Convençõe~úespectivas.
·
Art. 24. Os lideres dos Partidos Políticos nas CasaS Legislativas integrarão, como me~bros natoS, com voz e voto
nas suas deliberações, nos respectivos níveis, os órgãos de
deliberação, de direção e de ação.
Art. 25. Os litígios decorrentes da atividade partidária
serão objeto de recurso à Justiça Eleitoral somente depois
de esgotadas todas as instâncias estatutáiias no âmPito dos
Partidos Políticos.
§ 1"'____ Na _hipótese de versar a questão soóre a eleição
de membros dos ói-gãOs ae .dfreÇão e de ação ou sobre a
escolha de candidatos a cargos eletivos, o recurso será apresentado, instruído e fundamentado_ diretamente aO órgão da Justiça EJeitoral, no prazo de três dias, contados da imediata
publicação do ato ou da decisão na _!~prensa Oficial loCal,
ou de sua comunicação, contra recibo, ao interessado.
§ 2~' _IndeJ;,>endentemente de intimação, o interessado
pôd~"ª <_?~~r~~! razões, ~os d~is dias segui:nt~s ao .da i:flt~qx>-
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sição de recurso, e o órgão partidário, nesse mesmo prazo,
sustentará a sua decisão.
§ 3~> A Justiça Eleitoral terá o prazo de cinco dias para
o julgamento dos recursos de que trata este artigo.
Art. 26. Os Pãftidos Políticos credenciartio delegados
junto-à-JuStiça Eleitoral, nos termos fixados em seus estatutos.
Parágrafo único. Os Delegados credenciadoS pelo ól-gãÕ
de Direçãp Nacional representarão o Partido perante quaisw
quer Tribunais ou- Juízes Eleitorais; os credenciados p_elos
órgãos estaduais, somente perante o Tribunal Regional Eleitoral e os Juízes Eleitorais do respectivo Estado, do Distrito
Federal ou Território Federal; -e os credenciados pelo órgão
municipal, perante o Juiz Eleitoral da respectiva jurisdição.
TÍTULO IV
Do Funcionamento Parlamentar
Art. 27. Os Partidos Políticos atuam no ãmbíto das Casas Legislativas por intermédio de suas respectivas_bancadas.
Parágrafo único. São -considerados membros das bancadas partidárias, no Congresso Nacional, nas AsseiÍlbléias Legislativas dos Estados, na C:ãmara Legislativa do Distrito Federal e nas Câmaras Municipais. oS reJ)ré-se-riiailfes eleitos pela
legenda do respectivo partido, ou aqueles que vierem a integrá-las em virtude da opção assegurada pelo art. 31.
Art. 28. As bancadas constituirão suas lideranças de
acordo com- as notífiâs regimentais das Casas Legislativas a
que pertencem ou, na ausência dessas, pelo modo que julgarem conveniente.
Art. 29. As bancadas dos Partidos Políticos poderão,
no âmbito das Casas Legislativas, atuar por via de blocos
parlamentares, nos termos do respectivo Regimento Interno.
Art. 30. Terá direito a funcionaMento parlãinentar somente o Partido que comprove seu caráter nacional, mediante
obtenção, nas eleições para a C~mara dós Deputados ou para
as Câmara -de VereadOres, de apoio expreSso em votos de,
no mínimo: três por cento do eleitorado que haja votado
na eleição anterior respectiva.
.
Parágrafo único~ . O apOiei em Votos a que se refefe o
caput deste artigo deve e.star distribuído, pelo menos, em
cinco Estados com o mínimo de um por cento em cada um
deles.
Art. 31. O Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual, Deputado Distrital ou Vereador, eleito por Partido
que não obtenha a votação mínima, nos termos do artigo
anterior, somente tomará posse na respectiva Casà depOis
de filiar-se a Partido que tenha logrado obter apoio eleitoral
necessário à representação e ao funcioflameiif6 parlamentar.
Art. 32. O Partido Político que não tiver funcionamento parlamentar não perderá seu registro no Cartório dO Registro Civil e, ressalvada a hipótese prevista no inciso IV, do
art. 54, manterá o s~u registro junto ao Tribunal Superior
Eleitoral.
TíTULO V
Do Programa e do Estatuto do Partido Político
Art. 33. O estatuto e o programa são documentos essenciais à constituição do_ ~artido e dev~!R ~e r aprovados pelo
seu órg_ão máximo de deliberação.
Pariígrafo único. Para efeito do que çxige o inciso III
do art. 5~> desta lei, o programa e o estatuto deverão ter _a
assinatura dos 101 fundadores e da Comissão Nacíonal Provisória.
-
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~L_ 34.
O estatuto deverá dispor sobre a estrutura,_
a organização e o fi.mcioninienfO dO Partido e_conterá, obrigatoriamente, normas sobre a fidelidade e disciplina pariídárias.
§ 1~ Nenhum filiado poderá sofrer medida disciplinar
ou punição sobre conduta que-não esteja tipificada no Estatuto
do Partido Político, assegurada ampla defesa.
§ 2~' O processo aberto em função de medida disciplinar
ou punição terá seu rito e procedimento previstos no estatuto
partidário.
§ J9 O descumprimento das exigências previstas nos parágrafos anteriores revestirá de nulidade os atas partidários
respectivos.
§ 49 Da medida discipliriar -ou punição que resultar em
expulsão do filiado ou cujo processo, em qualquer cáso, não
atenda ao que estabelecem os §§ 19 e 2~' deste artigo caberá
recurso à Justiça Eleitoral, esgotadas todas as instâncias pilrti~
dárias.
Art. 35. É vedado aos Partidos Políticos:
-- I -usar símbolos nacionais para fins de propaganda;
II- ministrar-inStrução mflitár oU Paramilitar e adotar
uniforme para seus filiados.
Art. 36. Qualquer proposta de alteração estatutária ou
programática somente será apreciada se publicada no Diário
Oficial da União e remetida aOs Diretórios Regionais, pelo
menos três meses antes da data da decisão do órgão competente.
Parágraf9 único. O Tribunal Superior Eleitoral indeferirá o registro de Partido Político ·cujO programa ou estatuto
contenha princípio- ou norma- indicativos de subordinação a
entidades ou governos estrangejr_o~. .
Art. 37. Os estatutos deverão conter. entre outras, normas sObre:
r -o nome, sua denominaçâÇ> ~abreviada, e sede na capital federal;
.
n-- filiação e desfiliação de seus membros;
_III- direitos e deveres .dos filiados;
.. -tv- modç_coll}o se organiza e 'a.dJt\inistra,_com a definição de sua estrutura geral e identifiCaçãO, compOsiçãO e COil_1~_
petência dos órgãos partidários nos níveis munidpal, estadual
e nacional, duração dos mandãtos e processo de eleição de
seus membros;
V- ftdelidade e disciplina partidárias, processo para
apuração das infraçóes e_aplicà.çãâ das penalidades, assegurado amplõ direitO de defesa; - VI -condições e forma de escolha de seus candidatos
a cargos e funções eletivas;
VII- finanÇas e contabilidade, respeitadas as exigências
·
desta lei;
VIII- critérios -de distribuiçáo" dOs recursos qo Fundo
Partidário entre os órgãos de nível municipal, estadual e federal que compõem o Partido.
__ :Parágrafo ún.iço. Entre as diversas--medidas disciplina:.
res, poderá o Estatuto prever a destituição de cargos e funções
exerci~os em funÇão da proporção partidária, na respectiva
CaSà Legislativa e S.uspensão temporária do direito de voto
nas reuniões internaS da bancada a que pertença o transgressor.
- --- ·
-

a

TÍTULO VI.
Da Filiação Partidária
Art. 38. Podem filiar-se a ParÍ:idos Políticos os eleito~es
que estiverem rio pleno gozo ôe seus direitos políticos.
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Art. 39. _ Considera-se deferida, para todos os efeitos,
a filiação partidária com atendimento das regras estatutárias
do Partido respectivo.
Parágrafo único. - Deferida a filiação do eleitor, será entregue comprovante ao interessado.
Art. 40. Até quarenta e oito horas antes do prazo previsto em lei para a filiação partidária com vistas a Candidatura
a cargos eletivos, cada partido enviará aos Juízes Eleitorais

dos respectivos domicílios, relação dos

nome~

de todos os

seus filiados, da qual constará o número de seus títulos eleito-

rais e das sessões em que_ são inscritos.
Parágrafo único. Semestralmente, os órgãos de direç~o
informarão à Justiça Eleitoral, no respectivo nível, o número
de filiações efetuadas no período.
Art. 41. Nas eleições para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, somente poderão- ser escolhidos pelas Convenções
Partidárias os eleitores filiados ao Partido até seis meses antes
do pleito.
Art. 42. Nas eleições para Presidente da República,
Governador de Estado, Vice-Govemador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual, o prazo de filiação partidária de que trata o artigo anterior serã de, pelo menos.
--- ---------um ano antes do pleito.
Art. 43. É facultado aos Partidos Políticos estabe1e®,
rem, em seus estatutos, prazos de filiação partidária superior
aos previstos nesta lei, com vistas à candidatura a cargos eletivos~
'
Art. 44. O filiado que quiser desligar-se do Partido,
fará comunicação escrita ao órgão de direçãó municipal e
ao Juiz Eleitoral da Zona em que for inscrito eleitor.
Parágrafo úniCO. Após decorridos dois dias da data da
comuniCação, o vínculo tornar-se-á extinto para todos os efeitos.
·
Art. 45. O portador de mandato eletivo que voluntariamente deixar o Partido sob cuja legenda se elegeu so~ente
poderá filiar-se a outro partido dois anos após a Comunicação
de seu desligamento ao órgão de direção partidária muniCipal
e ao Juiz Eleitoral da Zona em que for inscrito.'eleitor.
Parágrafo únicO_~- Não se aplicam as disposições deste
artigo ao portador de ma_ndato eletivo que:
a) tenha feito a opção prevista no art. 31 desta lei;
b) pertença a partido que tenha sofrido o cancelamento
de seu registro no Tribunal Superior- Eleitoral, em razão de
fusão, incorporaçãO ou extinÇão;
c) pertença ao partido incorporador.
. ..
Art. 46. O cancelamento da filiação partidária -véríficar-se-á automaticamente, rioS casos: .
I-de morte;
II -de perda dos direitos políticos;
III -de expulsão;
IV- de filiação a outro partidoi
V- outros casos previstos nos estatutos.
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b) os Partidos reunidos em uma s6 Convenção NaciOnal,
por maioria absoluta, votarão os projetas e elegerão O Diretório Nacional que promoverá o registro do novo Partido.
§ 2!' No caso de incorporação, observada a Lei Civil,
caberá ao partido incorporando deliberar por maioria absoluta
de votos, em Convenção Nacional, sobre adoção do estatuto
e do programa de outra agremiação.
§ 3Q _Adotad.os o estatuto e o programa do partido incor~
poradqr, rea1izar-s~.-á, em Convenção Nacional conjunta, a
eleição do novo Diietório Nacional.
Art. 48. A incorporação ou fusão somente poderá ser
realizada até um ano antes da data das eleições.
Art. 49. Concluído o processo de fusão ou de incorporação, qualquer filiado poderá:
I - impugná-la perante a Justiça Eleitoral;
I I - desligar-se do Partido mediante comunicação ao órgão diretivo a que estiver filiado _ou à Justiça Eleitoi-al.
Art. 50. Na hipótese de fusão, a existência legal do
novo Partido terá início com o registro civil, nos termos do
art. 3~ _desta lei.
Art. 51. Ultimado o processo_ Cle fusão, deverá o novo
partido, no prazo máximo de trinta dias, promover o registro
do estatuto e dqprograma resultantes junto_ ao Tribunal Superior El~itoral, nos termos do aft. 4~> e do- que estabeleceM
os incisos I, III, IV e§§ 1•, 2• e 6• do art. 5•
TITULO VIII
_ ,
Do Cancelamento do Registro e da Extinção dos PartidOs
Políticos
·

Art. 52. . O cancelamento do registro de Partido Político
junto ao Tribunal Superior Eleitoral determina a cessação
do seu funcionamentO e de todas as habilitações legais correspondentes.
Parágrafo único. A cessação do_ funcionamento não implica cancelamento do registro civil ou perda da personalidade
jurídica.
Art. 53. Extinguem-se os Partidos:
I - por deliberação de_ dois terços dos membros 9-o_sell_
organismo supremo;
II -por força de processo de fusão e de incorporação
a outro Partido.
§ 1~ A extinção do Partido deverá ser comunicada no
prazo de_ trinta dias ao Tribunal SuperiOr Eleitoral, para o
cancelamento do registro dos respectivos estatutos, sob pena
de responsabilidade dos dirigentes do Partido ·omisso, aos
quais será cominada, cumulativamente pena de cento e vinte
dias-multa.
§ 29 Ocorrendo fusão ou incorporação, devem os Parti~
dos extintos ou incorpofãdos averbar o ínstrumento respectivo
no ofício civil competente.
Art. 54. Dar-se-á o _cancelamento do registro de Partido Político:
TÍTULO VII
I - que, após um ano, a partir do seu registro no Tribunal
Da Fusão e Incorporação dos Partidos Políticos
Superior Eleitoral, não se tenha constituído segundo o que
Art. 47. Por deliberação de suas Convenções Nacioestabelecem os arts. 12 e 23;
nais, dois ou mais partidos poderão fundir-se num só ou inccrr- .
I I - que deixar de realizar eleições periódicas de seus
porar-se um ao outro.
órgãos partidários de direção, na forma e nos prazos estatutários, desatendendo às exigências dos ârts. 12 e 23, respeitada
§ V No primeiro -cas-o, observar-se-ão as seguintes normas:
a exce:_ção prevista no art. 22;
a) os Diretórios dos Partidos elaborarãO projetas comuns
III- que, por dois pleitos sucessivos, deixar de insCrever
de estatuto e programa;
candidatos para a Câmara dos Deputados;

Dezembro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

IV -que não obtiver, por dois pleitos sucessivos, três
por cento dos votos válidos _do país em, no mínimo, cinco
EStados e meio centésimo, pelo menos. em cada um deles.
Parágrafo único. Para efeito do que estabelece o inciso
IV deste artigo, Partidos coligados contabilizam somente os
votos dados a seus respectivos candidatos ã Câmara dos Deputados, exclusive os votos de legenda, destinados à coligação,
que não contenham especificação da sigla ou denominação
partidária.
- __
Art. 55. O Partido Político que incidir nas hipótes_es
previstas nos· incisos III e IV do artigo anterior, deve~ através
de sua Direçâo Nacional ou de seus representantes legais,
fazer comunicação formal ao Tribunal Superior Eleitoral, que
procederá ao cancelamento do respectivo registro.
_
Parágrafo únicO. se o Partido Político não cumprir,
através de sua Direção Nacional ou de seus representantes
legais, os atas jurídicos e os prazos previstos pelos arts. 12
e 23 ou pelo caput deste artigo - parágrafo anterior -,
o cancelamento do registro respectivo junto ao Tribunal Superior Eleitoral será requerido pelo Procurador-Geral Eleitoral,
de ofício Ou- mediante representação de qualquer eleitor.
Art. 56. Não perdem os mandatos os eleit9s por Partido
Político cujo registro junto ao TSE fenha sido cancelado,
desde que o cancelamento tenha decorrido de fusão ou incorporação, asseguradQ o direito de opção previsto no art. 31.
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Legislativas, será assegurada, em cada semestre, uma transmissão com duração de vinte minutos;
V- o conjunto dos Partidos em. fl!ncionamento que não
tiverem atingido nenhum dos índices acima terá direito a uma
transmissão anual de, no máximo, vinte minutos, repartidos
igualmente, com critérios e horários a serem fixados spelo
TSE, não podendo cada um ocupar tempo superior a cinco
minutos.
§ 19 Nos três dias qúe antecedem às transmissões, poderão os partidos efetuar inserções de mensagens, com duração
de, no máximo, trinta segundos cada, utilizando, para esse
fim, até o total diário de vinte por cento do tempo· que lhes
for assegurado, na forma deste artigO, distribuídas ao longo
da programação diária das emissoras de_ televisão com:, pelo
menos, duas inserções na faixa horária cqmpreendida entre
vinte e vinte e duas horãs, dedicadas exclusivamente a anunciar a divulgação do respectivo programa.
§ 2<? Em requerfinento fundamentado ao Tribunal Superior Eleitoral, o Partido Político poderá solicitar divisão
de parte do tempo que lhe couber, para transmissão de mensagens urgentes aos seus filiados, relacionadas com a execução
do seu programa partidário.
_
§ 3~ Os Partidos Políticos deverão dedicar, no mfnimo,
um terço do tempo total que lhes couber à divulgação das
atividades de suas bancadas na Câm~ra dos Deputados e no
Senado Federal, sempre com tempo igual para cada uma.
TÍTULO IX
Art. 59. A formação de cadeia nacional e a prograDo Acesso Gratuito aos Meios de Comunicação
mação de inserções de que trata o § 1~ do artigo anterior
serão autorizadas pelo Tribunal Superio-r Eleitoral, que fará
Art. 57. É vedado aos Partidos Políticos propaganda
paga de qualquer natureza em jornal, rádio, ou_ televisão ou . a necessária requisição- dos ·horários às emissoras de rádio
em qualquer meio pUblico de comunicação, ressalvados _os_ e televisão.
Parágrafo único. O Paftidõ Político deverá requerer a
casos expressamente atlrriitidos em lei.
programação de inserções, ao Tribunal Superior Eleitoral,
§ 1'? A infringência desta norma c"onstitui cri!J!e, aplicom antecedência de, pelo menos, .s~senta dias da data dacando-se aos dirigentes partidáriOs responsávei_s as penas do
transmissão.
art. 323, da Lei n' 4. 737, de 15 de julho de 1965.
Art. 58. As emissoras de iádio e televisão sãO obrigadas
Art. 60. As transmissOes destinam-se exclusivamente
a realizar, uma vez por ano, para cada um dos Partidos _:Polítià di~usão dos programas e atividades ·congressuais do Partido
cos, transmissões em cadeia nacional, por iniciativa e sob
Político, vedada a propaganda de candidato a cargos eletivos
a responsabilidade dos órgãos de Dire-ção N acionaíS~- nos se- e defesa de interesses particulares ou de outros partidos.
guintes tennos:
Parágrafo únicO. A infringência ao que estabelece ocaput deste artigo, acarretará ao Partido Político a perda do
I - aos Partidos em funcionamento que tenham elegido
direito de utilização do horário gratuito por dois anos su_cespara a legislatura corrente até cinco represeniantes na Câmara
sivos.
dos Deputados e representantes em,, no míniipp, ~ipç:o Assem~
bléias Legislativas é às'segurada, em cad_a_ semestre, uma tr_ansArt. f)l. Os programas do horário gratuito dos Partidos
missáo de cinco minutos;
Políticos serão gravados e entregues às emissoras 'geradoras
Com pelo menos três dias de anteced~~ci~~
-_ -- II- aos Partidos em funcionamento que tenham elegido,
Art. 62. Não será permitida a trcg1smi~_sã9 _de. prograpara a legislatura corrente, de seis a quinze representantes
mas partidárias gratuitos nos anos. de eleições gerais Pe âmbito
na Câmara dos Deputados e representantes em, no mínimo,
municipal, estadual ou nacional.
um terço das AssembléiaS Legislativas, é assegurada, em cada
semestre, uma transritiSsão com duração de dez minutos;
TITULO X
III -aos Partidos em funcionamento que tenham elegiDa Publicidade
do, para a legislatura corrente, de dezesseis a trinta -repreSenArt. 63. Fica assegurada aos Partidos, além da imunitantes na Câmara dos Deputados e representantes em mais
dade de impostos previSta-na-constituição, a isenção de todos
de um terço das Assembléias Legislativas, é asseguratla, em
os tributos sobre as suas atividades destinadas a angariar recurcada semestre, uma transmissão de quinze minutos; so-s na forma prevista no art. 67 e seguintes.
IV- aos Partidos em funcionamento que 'tiverem obtido,
§- 1~ Fica assegurada a gratliidade na publicação e v-~ícu
na última eleição geral para a Câmara dos Deputados; o apoio,
expresso em votos, correspondente a, no mínimo, cinco por lação de pequenas notas informativas ·na· Imprensa Oficial
e emissoras de rádio e televisão, de acordo com instruções
cento do total dos votos apurados, não comutados os em
branco e os nulos, ou tenham elegido para a legislatura cor- a serem baixadas pelo TSE. _
§ 29 Gratuitas também serão, na Imprensa Oficial, as
rente mais de trinta representantes para a Câmara dos Deputa_dos e representantes em mais de um terço das Assembléias publicações de atas das reuniões dos órgãos deliberativos dos
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partidos, de documentos relativos à situação jurídica e firianceira, dos editais e stimulas Oe de:cisõ~s parti-dárias.
§ 3• A publicação das matérias referidas nos §§ 1' e
2 9 serão_ isentas de tributos de qualquer natureza quando realizada nos jornais que pertençam a empresas privadas.
Art. 64. Aos Partidos é assegurada, também, prioridade postal para remessa de material de divulgação e publicidade.
__ ___ ____
..
Art. 65. -É assegurado aos Partidos PÜIÍÚcos em· funcionamento, o direito de, independentemente do pagamento de
qualquer preço, taxa ou contribuição, fazer inScreVer lla_ facha- .
da de suas sedes e dependênciãs, o nome que os designe
pela forma que melhor lhes parecer.
Art. 66. Toda publicidade será realizada .sob a responsabilidade dos Partidos.TÍTULO XI
Das Finanças dos Partidos Polfticos
Att. 67. ConstitUe-m recursos financeiros do Partido
Político:
I - contribuições dos filiados;
II- ingressos decorrentes da distribuição de impressos,
publicações, promoção de eventos e outras atividades produ..:
toras de recursos;
III -rendimentos de qualquer natureza, que venha a
auferir como remuneração deCorrente de aplicações de seu
património;
IV -doações, contribuições_em dinheiro, valores, bens
móveis e -imóveis que venham a receber de pessoas físicas
ou jurídicas inclusive com a finalidade de mªnter us_ instítutOs
de estudos_e de formação política;
V- os decorrentes do_ Fundo Partidário;
VI- outros _d_es_t_ioaóos por lei.
§ 1~ As doações de que trata o inciso IV --observarã_o.
o Ii'mite de 200 vezes o Salário mínimo qu_ai:rdo realiz_:a_d~s
por pessoas físicas e de 400 vezes quando realizadas por pes--- soas jurldicas_. _
§ 2~ As doações e contribuições serão contab.ilizadas
em livro próprio pelos partidos, sendo facultada a sua dedução
da renda bruta, p-or parte dos doadores ou contribuintes, para,
fins de cálculo do imposto de renda.
§ 3• .. Até 31, de janeiro, os Partidos publicarão no_ Diário
Oficial da União, o montante das doações e contribuíções
recebidas no exercício anterior _e s_u_~ iespe'ctiVa _destinação,
sob pena de responsabilidade e afastamento imediato de seus
dirigentes.
.. .
.
.
.
. .
§ 4~' O cadastro das doações, detalhando sua procedência, a data e o montante doado, ficará à disposiçãO da JuStiça
El~itor~l.

§ s~ É vedada a doação_ anQI)ima~ _observandO-se, para
qualquer caso, as reservas expressas em lei.
Art. 68. É vedado aos Partidos:
I - receber, Elireta ou indiretamente, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inClusive através
da publicidade _de qualquer espécie, proced~nte de pessoa
ou_e:gtid3:Çe estran_geir.a;
II- receber recurso de autoridade ou órgãos públicqs,
ressalvadas as dotações pertinentes ao Fund_o Partidário;
III -receber, direta ou indiretamente, auxüio ou contribuição, inclusive através de publicidade de qualquer espécie,
de autarquias, empresas públicas ou concessionárias de serviço, .~ociedades .de economia_mista e fundaçõeS instituídas e~
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virtude de lei e para cujos recurso·s concorram órgãos ou entidades governamentais;
IV- receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição, ou utilizar auxílio oti recu_rso
material ou humano procedente de entidade sindiéal ou de
classe.
Parágrafo único. São ilícitos os recutsOS fín-anceiros de
que trata este artigo, assim como óS auxi1ios e contribuições
cUja origem não seja mencionada ou esclarecida.
Art. 69. Os Partidos organizarão a sua adminjstração
financeira, devendo incluir nos ~statutos normas: .
- i - que habilitem a fix3r e apurai- as quantias máximas
que poderão despender na programação partidária e na de
seus candidatos;
II -que fixem limites das .contribuições e_ auxíliOs de
seus_ filiados.
·- Art. -70. - Os Partidos deverão manJe.r serviços de contabilidade de forma a permitir o conhecimento da origem de
suas receitas e despesas. _
_.
_Parágrafo úniCo. Os livros de contabilidade dqs Partidos
serão abertos, encerrados e rubricados, de acordo com _o_ nível
de atuação do órgão, respectivamente, no Tribunal Superior
Eleitoral, nos Tribunais Regionais Eleitorais e pelos Juízes
Eleitorais.
TÍTULO XII
Do Fundo Partidário
Art. 71. Constituirão recursos do Fundo Partidário:
I - multas e penalidades aplicadas nos termos do Código
Eleitoral e leis conexas;_
JI - recursos finan.ceiros q-ue fhe _forel_!}_ destinados por
lei, em caráter permanente ou ev_entu_al;
Til- dotações orçamentárias da T,Jnião.
Art. 72. A previsão orçamentária de recursos para o
Fundo Partidário deverá ser consignada, no Anexo-do Poder
Judiciário, ao Tribunal S1,1perior Eleitoral e adotará, corno
referência, o valor equivalente a 10% do que for fixado no
__ O_rçarriéritó da J]niãol para o Congress·o Nacional.
§_ 19 Os créditos a que se referem _este artigo serão registrados no Tribunal de Contas da União e autoroatícainente
distribuídos ao Tesouro Nacional.
§ 2~ O Tesouro Nacional, contabilizando-os como Fundo Partidário, colocará os éréçlitos no Banco do Brasil S/A,
trimestrí!lmente, em conta especial, à disposição do Tri_bunal
~~E_t::_rior .El_~ÍtÇ)ral~

_ Art. 73. O Tribunal Superior Eleitoral, no prazo máximo de quinze dias da data do depósito a que se refere ·o
-§ 2~ do art~go anterior, fará a respectiva distribuição aos órgãos
nacionais dos Partidos Políticos, obedecendo, cumulativamente ao seguinte critério:
_ _ ~I- dez por cento dO total do Fundo Partidário serão
_destacados para entrega, em partes iguais,_ aos Partidos em
funcionamento;
II -noventa por cento _serão distribuídos propÇJrcional- men~e ao -número de representantes eleitos para a_ Câmara
_dos Deputadq:;.._:·
Pal-ágrafo único._ .Habilita-se a receber a quota a que
, se refere o inciso II sOinente o PartiQo -Político. que tenha,
concomitantemente, representantes eleitos em, no mínimo,
um quinto das Assembléias Legislativas.
Art. 74. Da quota recebida, os órgãos nacionais rédistnDuirão, dentro de qui~_ dias, oitenta por cento no mínimo,
às -;:suas ~.e.çõe~ Rc:.&iOJ?._ais, e}il_ pro~2áO ao número de repre-
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sentantes da Legenda nas Assembléias Legislativ~s ~_os Estados.
Parágrafo único. A lei orçamentária dos Estados poderá
prever dotação para o Fundo Partidário em âmbito regional,
aplicando às_ suas peculiaridades as diretrizes e-o-!fvalores adorados nos arts. 72 e 73.
Art. 75. Os depósitas e movimentação do Fundo Partidário serão feitos obrigatoriamente no Banco do Brasil, Caixas
Econômicas Federal e Estaduais ou sociedades bancárias de
economia mista.
Art. 76. Os recursos não orçamentários-do Fundo Partidário serão recolhidos em_ conta especial, no Banco do Brasil
S/A, à disposição do Tribunal Superior Eleitoral e por este
incorporados ao produto da contribuição orçamentária. para
efeito da distribuição prevista no art. 73 desta lei.
Art. 77. - Os recursos do_. Fundo Partidário serão aplicados:
I - na manutenção das sedes e serviços dos Partidos;
II- na propaganda doutrinária e política;
III- no alistamento e eleição;
IV- na fundação e manutenção de instituto de doutrinação e educação política.
Parágrafo úniCo~ A parcela destinada ao que estabelece
o inciso IV não será inferio_r a quinze por cento do_ Fundo
Partidário anual.
Art. 78. Os Partidos Políticos, por interritédio de seus
órgãos nacionais, prestarão contas, anualmente, ao Tribunal
de Contas da União, da aplicação dos recursos do :Fundo
Partidário recebidos no exercício anterior.
§ 1"' Os documentos relativos à escrituração dos atos
de receita e de despesa, pertinentes ao Eundo Partidário,
ficarão arquivados por um período de cinco anos para os
fins de auditoria, a cargo ·do Tribunal de Coilfas da União.
§ 2"' A falta de prestação de contas. ou a sua desaprovação total ou parcial, implicará suspensão ·de novas quotas
e sujeitará os resp_óilsáveis às penas dã. lei cabíveis à espécie.
§ 3' O Tribunal de Contas da União poderá determinar
diligências necessárias à cOmplementação ou ao saneamento
de irregularidades encontradas nas contas dos Partidos.
§ 49 A Justiça ~leitoral poderá, a qualquer tempo. investigar sobre a aplicação do Fundo Partidário.
Art. 79. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instttições especiais sobre o Fundo Partidário e sua aplicação.
Art. 80. Contra resoluções do Tribunal Superior Eleitoral a respeito do Fundo Partidário, os Partidos, por intermédio de seus órgã_os nacionais, poderão opor reclamações
fundamentadas, dentro de trinta dias contados da data da
publicação.
TITULO XIII
Da Fiscalização ContábU, Financeira e
Orçamentária dos Partidos Politlcos
Art. 81. A fiscalização contábil, finanCeira e Orçamentária (operacional) e patrimonial dos Partidos Políticos, quanto â legalidade, legitimidade e aplicação das contribuições
e doações., bem assim a renúncia de receitas, será exercida
pelo sistema de controle interno de cada Partido e-, mediante
controle externo, da Justiça Eleitoral e do Tribunal de Contas
da União, quando se tratar de recursos do Fundo Partídário,
nos termos dos Títulos XI e XII desta lei.
Parágrafo único. Prestfu:á contas qualquer pessoa- física
ou ente partidária que utilize, arrecade, guarde-, geren:cie ou·
administre. dinheiros, bens e valores pelos quais a agremiação
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responda ou que em nome desta assuma obrigações pecuniárias.
Art. 82. O controle externo, a cargo da Justiça Eleitoral,'compreende a fiscalização sobre o movimento financeiro
dos Partidos, abrangendo recebimento, depósito e aplicação
cte recursos, inclusive, escrituraçâo contábil, fazendo observar,
entre outras as seguíi:ttes nOrmas:·
-~----I- obrigatoriedade de só receberem ou aplicarem recursos financeiros determinados dirigentes ou comitês do Partido,
constituídos nos termos estatutários e registrados junto à Jus- tiça EleitOral para fins finá.nceiros e e_leitorais; - II -caracterização da responsabilidade dos dirigentes de
Partidos e Comitês, inclusive do Tesoureiro, que responderá
ciVil e criminalmente por quaisquer irregularidades;
_ III- escrituração ·contábil, com documentação que comprove a entrada e saída de dinheiro ou bens. recebidos e
aplicados;
IV- obrigatoriedade de ser conservada pelos Partidos
e Comitês a documentação comprobatória de suas prestações
de contas por prazo não -inferior a cinco anos;
V - obrigatoriedade de depositar, no Banco do Brasil,

Caixas Económicas Federal e Estaduais ou_ sociedades bancárias de economia mista, os fundos fínanceíros' dos Partidos
ou Comitês e, inexistindo esses estabelecimentos, no banco
escolhido pelo órgão de dire_ção partidária, à ordem conjunta
de um dirigente e de um tesoureiro do Partido;
VI- obrigatoriedade de prestação de contas pelos Partidos Políticos· e Conlitês ao ericeuar-se cada campanha eleitoral;
VIl- organização de Comités Interpartidários de inspeção, bem cOmo publicidade ampla de suas concluSões e relatórios sobre as investigações_a que proceda:rri;VIII- obrigatoriedade cie remssa d3s prestãções de contas de que trata o inciso VI aos Comitês Interpartidários de
ins"peção ou, ainda, às. Comissões Especiais de Inquérito, constituídas em âmbito parlamentar, que solicitarem;
IX - exigência de registro dos Comitês que pretendam
atuar em çampanhas eleitorais 1 bem assim dos responsáveis
pelos recursos financeirOs a serem recebidos -ou aplicados;
X- fixação_nos pleitos eleitorais de limites de donativos,
contribuições ou despesas de cada comitê.
Art. 83. Nenhum candidato ao cargo eletivo, sob pena
de cassação do respectivo registro, poderá efetuar, individualmente, despesas de caráter eleitoral, inclusive com alistamento, arregimentação;propaganda e demais atividades defmidas
pela Justiça Eleitoral, devendo processar todos os_ gastos através dos Partidos ou Comitês.
Art. 84. Os Partidos serão obrigados a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço financeiro do exercício .
findo.
Art. 85. O Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais
Regionais Eleitorais, à vista da denUncia de mandatário ou
Delegado_ do Partido, ou. de representação do ProcuradorGeral ou Regidnai, ou de iniciativa do Corregedor, determinarão o exame jta escrituração de Partido e a apuração de
qualquer ato- que viOle as prescrições legais ou estatutárias
a que, em matéria 'financeira, a.Q.ueles· ou seus filiados estejam
sujeitos.
.
Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral, sempre
que julgar conveniente, mandará verificar se os Partidos estão
observando os preceitos legais e estatutários atin~ntes à obtenção e aplicação de seus recursos.
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TÍTULO XIV

Das Disposições Gerais

Art. 86.- Os Partidos Políticos que,-nOs termoS d3. li.~gis~
lação anterior possuírem regist:r:o definitívo, passam a ser considerados partidos em funcionamento, ficando dispensadoS
da condição estabelecida no art. 5"' desta lei, e no prazo de

noventa dias, a contar de sua vigência, deverão levar seu
estatuto e programa vigentes e. reg~stro em ofício co_mpetente
da Capital da República, comunicando após, a numeração
do. mesmo ao Tribunal Superior~leitoral, para an_?tação.

Parágrafo único. A primeira alteração estatutária posterior à presente lei poderá ser realizada pelos Partidos Políticos

através de reunião do órgão máximo nacional, especialmente
convocado na forma dos estatutos, com antecedência m.ínúlia
de trinta dias e ampla divulgação, entre seus órgãos e filiados,
do projeto do estatuto.
Art. 87. Os Partidos Políticos que possuam carátet nacional historicamente reconhecido ficam Obrigados a cumprir
todas as exigências desta Lei, ·com exceção do que prescrevem
os arts. 30, 31 e 54, incisO IV e o parágrafo único do art.
73.
.
Art. 88. EntendeMse como possuidor de caráter riacional historicamente re-conhecido o Partido que, por- eVidência
histórico-documental, tenha ·mantido, de fato, de forma ininterrupta, atividade, organização, estrutura programática e estatutária, independentemente de sua denominação, condição
"ou sitq.ação jurídica, por um período pretérito superior a cinM
qüenta anos, contáveis da data da publicação_ desta lei.
Art. 89. Os Partidos, "inClusive suas fundações, gozarão
de imunidade tributária relativamente ao seu património, renda ou serviços, nOs termos do art. 150, incisO VI, alínea '~c"
e parágrafo IV, da Constituição Federal.
Art. 90. É asseguradO ãos Partidos POlíticos eM furléionamento o direito à utilização gratuita de escolas públicas
ou Casas Legislativas para a realização de suas reuniOes ou
convençõeS; responsã.bilizanqo--se pelos danos porventura causados com a realização do eVento.
Art.- 91. As fundações e institutos__ de direito priVado,
instituídas por Partido Político, e destinadas ao -estudo. e à
pesquisa, à doutrinação e à educação política, reger-se-ão
pelas normas da lei civil e terão autonomia para contratar
com institUiçõeS públicas e privadas, prestar serviços e manter
estabelecimentos de acordo com: suas finalidades, podendo
ainda manter intercâmbio com jnstituições. não-nacionais.,
Art. 92. · A partir do ano seguinte ao nono da publicáção
desta lei, os partidos que tenham completado mais'de-.uma
década de funcionamento parlamentar ininterruptp e os Partidos de caráter nacional,historicamente reconhecido dividirão
entre si na proporção de sua representaÇão· e'leita para a Câmara dos -Deputados, metade -do montante previsto no inciso
II do art. 73, redistribuindo-se a outra metade segundo os
·
_critérios ali íaados.
~ Art. 93 ... As emisso~3,s.de rádio e teiê~são terão direito
a compensação fiscal pela cedência do horáriO gratuito previsto
nesta lei.
· AI:t. 94. . O Tribunal Superior Eleíto'r~l baixará 8s ifistruÇões necessárias para a ·execução do disposto na presente
lei.
Art. 95. Está lei entra em ~igor na data de sua publi. cação.
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Art. 96. RevogamMse as disposições em contrário, especialmente a Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971 e respectivas
alterações.

__ O_ SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) ..:.. Emdiscussão o substitutivo do turno suplementar.
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 1\' Secretário.
São lidas -as seguintes
EMENDAS DE PLENÁRIO OFERECIDAS AO
~UBSTITUTIVO DO PROJETO DE LEI DO
SENADO N' 243/91, QUE ALTERA DISPOSITIVOS
DA LEI N• 5.682 DE 21 DE JUNHO DE 1971
-LEI ORGÂNICA DOS PARTIGOS POLÍTICOS
Emenda n• 01 - PLEN
Inclua-se inciso no art. 4 9 , do PLS 291/91, semelhante
ao apresentado pelo Relator no inciso II, do ~rt. 59 do Substitutivo:
"Art. 4? ••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••u••••••
- apoiamento de, pelo menos, três décimos por
cento do eleitorado que. haja votado na última eleição
para a Câmara dos Deputados, distribuídos por um
terço, ou mais, dos Estados, com o mínímo de um
_ décimopor cento dos que Votaram e_m -cada uni deles;"
Justificação
O texto proposto no Substitutivo não é coerente consigo
mesmo, pois a segunda· exigência (15% das assinaturas) é
contraditória em relação à primeira: ·
-se os 15% referem-se aos eleitores·de um Estado, é
· evidente a desproporção entre, o total (0,3% e o parcial (15% );
-se os 15% rdferem-se ao total (0,3% ), como parece,
também não há correspondência lógica. Afinal, se o mínimo
de Estados é nove, teríamos um total, pelo menos, de 135%
(9x15%), o que equiValeria a um apoiamento de 0,4% e não
0,3%.
Assim, com· a redação proposta, _pretendemos manter
a lógica adotada pelo ilustre Relator nos artigos 30 e 54,
IV, em que o percentual estadual exigido é inferior ao percentual &era!.
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. - Senador
José Pàulo Bizol,
Emenda ri• 02 - PLEN ·
Dê-se a seguinte redação ao inciso I, do art. 5\', do Substi. tutivo, suprimindo~se a referência ao número 101, constante
. do parágrafo único do art. 33 do mesmo substitutivo.
I - Requerimento dirigido ao Tribunal Superior
Eleitoral, subscrito por, no mínimo, 101 fundadores,
- - . distribuídos eln, Pelo menos, 5 Estados;"
' Justificaçá.; .

o: ~ub~i~utiVo: ~O dispor ~bre os requisitos
ne~ssáno
à aquisição do registro do estatuto
Político, impõe
~Partido

a exigência de requerimento subscrito por 101 fundadores.
Este ll'ÚJilero de subscritores iniciais já está fixado na
:..i!tnal J..ej Orgânica (Lei n• 5.682, de21-12-71). Na le_gislaÇ!io
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vigente (art. 5 9 , I), este é um número míniiilo.-Pelo Substi-

tutivo proposto, trata-se de quantitativo certo e determinado.
Considerando-se que nada deve obstar o eventual interesse de um número superior de filiados_fundadores, convém
estabelecer esse limite como sendo o mínimo.
É este o objetivo da emenda.
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. -Senador
. Jntahy Magalhães,
Emenda n• 03 - PLEN
Acrescente-se a seguinte hipótese alternativa ao inciso
II, do art. 5"' do Substitutivo do Relator, referente ao art.
4• do PLS 29L

4'>' ••••••~••••••••••••••••••>OL••••-~-••••••-"-~"'"'"'''H ..
ou adesão de, pelo menos, cinco_por cento-dos
membros da Câmara do_s_ Deputados ou· do Sena_do
Federal, representantes de, no mínimo, cinco Estado
da Federação;''
UArt.

Justificação
Visa a presente emenda a possibilitar a forrilação de Partido por iniciativa de expressivo bloco parlamentar.
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. -Senador
José Paulo Biso!
Emenda n• 04 - PLEN
Dê-se a seguinte redação ao art. 8, caput, do Substitutivo:
H Art. 89 . As partes deverão instruir a impugnação e a contestação com documentação em que fundamentem suas alegações."
Justificação
A emenda é apenas redacional, pfeferindo-se o vocábulo
documentação à palavra documento
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. ~ Senad9r
Jnstahy Magalhães

Emenda n• 05 - PLEN
Dê-se nova redação a_o artigo 14: _ .
_
"Art. 14. Os partidos políticos poderão construir naS:
capitaís dos Estados um Conselho Metropolitano integrado,
no mínimo, por todos os_ presidentes de Diretórios zonais
...e titulares de mandato eletivo, com domicílio eleitoral no
Município.
§ 1'
§ 29 ••••••••••••···~···••••••••·-~~·•··~•••..__.._..,.o~••• ... ~•ldo_.,_.••• -•• ,
Justificação
A presente emenda· visa, tão-somente, promover correção- redacional do referido projeto, porquanto evidé:nte que
à luz da autonomia orgailizacional assegurada- ao partido por
forçi da Carta Política de 1988, não poderia a lei ordinária
impor à agremiação partidári:;t a -iriS~ituiçãO de um Conselho
Metropolitano. Trata~se, des tarte, de mera acomodação aos
princípios constitucionaiS, pr~vendo a criação dos Conselhos
MetropOlitanos como uma faculdade de organização partidária.
··
-' -·
--·
Sala das Sessões, 21 de dezembro de.1992. - ..Senador
Marco Maciel, PFL - PE.
·
1

Suprima~se
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Emenda n• 06 - PLEN
o artigo 15, renumerando-se os demais.

Justificação
Visa a emenda combater o artificialismo a gizar o quadro
partidário, refletido, in casn, na manutenção da incompatibilidade entre o exercício do cargo executivo, de direção partidária e o de Chefe do Executivo.
Evidente que referida vedação distancia-se da realidade
prátiCa que descortina um panorama em que a liderança da
figUi3. iná:Xim·a do Executivo -em qualquer das esferas governamentais -=--·quando efetiva, se consagra a partir de uma
-póSiÇão--de penumbra, sem assumir, contudo responsab~lida
des diretas quanto·á atuação do partido. E mais, nessa situação, os dirigentes assumem tal posição meramente nominal,
permanecendo a competência decisória, no entanto, nas mãos
dos verdadeiros líderes.
Em suma, ·referida incompatibilidade consagra um cenário fiCtício, iri:lp(:mdo:.Se- a sua expulsão do ordenamento normativo.
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. - Senado!
Marco Maciel, PFL - PE.
Emenda n• 07- PLEN
Suprima-se o art. 15
Justificação
O a.rtigo, além de impedir· vários ocupantes de cargos
e funções, o que pode s_er entendido, de algum ângulo, como
discriminação aos mesmos, não se presta ao seu objetivo,
que· é o de impedir que o governo, o aparelho do Estado
em qualquer de suas instâncias, influencie a vida partidária.
Como é sabido, quando o Prefeito ou Governador quer
manipular a vontade partidária, o faz por si ou -por interposta
pessoa.
Sala das Sess_ões, 21 de dezembro de 1992. -Senador
Nelson Wedekln, PDT.
Emenda n• 08 - PLEN
Emenda Modificativa
Dê-se ao art. 19 a seguinte nidação, eliminando-se o seu
.
parágrafo.
Art. 1• Os quóruns de deliberação sendo estabelecidos
nos estatutos partidário~:
J nstificação
O_ objetivo da emenda é ampliar o grau- de autonomia
partidária.
, Saladas Sessões, 21 de dezembro de 1992. Senador Nelson
Wedekin.
Emenda n• 09- PLÉN
- Dê-se ao art. 20 d.o Substitutivo a seguinte redação:
"Art. 20. O estatuto partidário deverá prever
requisitos para a convoçação das convenções, inclusive
. o prazo de antecedência míi:llnia para a publicação de
edital, com iridicação do lugar; dia e hora da reunião
e com o enunciado da matéria incluída na pauta objeto
de deliberação."
Justificação
Trata-se de emenda meramente redacional.
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Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. Jutaby Magalhães.

Senador

Emenda n• 10 - PLEN
Emenda Supressiva
Suprima-se o artigo 21 e seus parágrafoS_:_
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Emenda n"' 14- PLEN

Dê-se a seguinte redação ao§ 29 , do art. 25, do Substitutivo:
"Art. 25

§ 2 9 Independentemente de intimação, o interessado poderá oferecer razões, nos dois dias _seguintes
ao da interposição de recursos, e o órgão partidário,
A figura do Observador Eleitoral sempre foi u~a inulidanesse mesmo prazo, manifestar-se-á sobre sua decide, na medida em que não pode intervir nem se pronunciar.
são."
Se ele não comparecer não invalida bem pr'ejudica- a ConvenJustificação
ção. Para que serve então _apenas uina burocracia a mais o
seu requerimento, a sua solicitaçãO,· e é um _encargo a má.is
A parte final da disposição proposta no Substitutiv-o conpara a Justiça Eleitoral.
signa a expressão " ... sustentará a sua decisão''.
A emenda tem também o objetivo de suprimir procediO verbo sustentar, no caso-, parece Sigüíficar "manter
mentos trabaltJ,osos para os partidos, sobretudo _se eles em
a sua decisão", ou estaria empregado no sentido técnico-fonada servem para melhorar ou aperfeç_oar as agremiações polirense de defesa oral.
ticas.
·- ·
·
Achamos que a vontade do legislador, nessa hipótese,
Tanto mais -Siniples os procedimentOS·, ·tãDtO 'irlêlhor os
quer significar manifestação de defesa da decisão impugnação.
partido~ e seus membros e dirigentes devem dirigir suas enerPor isso, sUgerilnos a alteração redacional constante da
gias para as reais tarefas de construção partidária, e não para
presente emenda.
a burocracia.
----- - ~-,--Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. - Senador
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. - Senador
Jutahy MagalhãesNelson Wedekin, PDT.
Emenda n• 15 - PLEN
Emenda n• 11 - PLEN
Emenda Supressiva
Exclua-se do Parágrafo 10 do art. 23, a expressão "dentro
de 90 dias"
Suprima-se o parágrafo único do art. 27

J ustificaçáo

Justificação
A lei não deve cogitar de prazo para a realização de
convenção partidária. A autonomia pretendida deve· deixar
essa questão à deliberação interna da própria agremiação.
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. - Senador
Nelson Wedekin.
Emenda n• 12 - PLEN
Exclua-se do Parágrafo 20 do artig-o 23, a eXpressão"''dentro de 60 dias".
___
Justificação
A lei não deve adentrar para assuntos que devem ser
de alçada interna dos Partidos. O parágrafo terceiro, além
disso, manda não computar-comissões Provisóri~s para o efeito do artigo 12.
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. - Senador
Nelson Wedekin.

Emenda n• 13 - ~ PLEN
Dê-se ao parágrafo 3~ do artigo 23, a segtiiilteredação:
Parágrafo 3~ As Comissões Executivas· Provisórias, em
qualquer nível, não serão computadas para efeito do que estabelece o artigo 12, e poderão ser alteradas a critério da Comissão Executiva do Díretório Nacional, no caso ~e serem estaduais, ou da Comissão Executiva do DiretóriO Région31, se
forem municipais.
·
--Justificação
Quem deve saber do prazo_ de vigêncía das CoMissões
Provisórias devem ser as CorilissõéS ExeCutivas dos Díretórios
Nacionais e Estaduais. Estas, a seu jUízO, critério e interesse,
nomeiam, modificam ou extingúem, no pràzo -'Que acharem
conveniente.
. ~ -- .- :
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. -,.Senador
Nelson Wedekln.

Justificação
O parágrafo único do art. 27, pfetende considerar como
membro das bancadas apenas os representantes eleitos, com
as exceção da opção prevista no art. 31.
As bancadas são aqueles que a compõem, como é hoje.
Tanto faz que tenham sido eleitos coino-que tenham se transferido ou mudado de partido.
Deve ser mantido o direito de parlamentares ou não,
eleitos por uma sigla, mudarem de partid_o,_se assim o desejarem. Quem deve fazer ó julgamento do ato de mudança de
partido é a população, não a Lei.
A lei não deve proteger a mudanças partidárias por fisiologismo, ou por motivos menores, mas também não tem porque"Prejuê:Jicar aqueles detentores de mandato que por justificados motivos de consciêhcia não desejam mais pertencer
ao pa.rtido em que estão.
Sala das Sessões, 2Lde dezembro de 1992. - Senador
Nelson Wedekin, PDT.
Emenda n• 16 - PLEN
Substitua-se, no final do parágrafo único do art ... 27 do
Substitutivo referente ao PLS 291/91, a expressão- "em virtude
da opção assegurada pelo art. 31" por "em virtude das hipóteses ._permitidas por esta Lei."
Justificação
Os membros de uma b"anCada partidária são os_ ~leitos
pela legenda ou os que vierem a integrá-la. Entr:eiailto, a
hipótese do art. 31 do Susbtitutivo não é a única que permite
a adesão de um- parlamentar eleito por outra legenda: no
Título VII (Da Fusão e Incorporação dos Partidos Políticos)
e no art. 45 da proposição encontramos outros exemplos.
Assim, visando a assegurar a sistemática da proposta normativa, sug"erimos a presente adequação, uma vez que o texto
atual restringe o estabelecido no próprio Substitutivo ..
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Sala das Sessões, 21 de dezembro de -1992. - Senador
José Paulo Biso!.
Emenda n• 17- PLEN
Dê-se ao artigo 31 a seguinte redação:
Art. 31. Os representantes eleitos por partido que não
preencha a condição de funcionameritO paflã.mentar pleno
nos termos do artigo 30, terão assegurados a diplomação e
o exercício de seus mandatos, facultada a filiação, a qualquer
tempo, a outro partido que tenha logrado o funcionamento
parlamentar pleno.

Justificação
assim, -o livre direito de associação e a plenitude da soberania popular, através da efetivação do mandato
conquistado nas urnas.
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992.~ ~ Senador
José Paulo Bizol.
Resgata~se,

Emenda n• 18 - PLEN
Dê-se a seguinte redação ao art. 32 do Substitutivo:
"Art. 32 O Partido Político que não tiver funcionamento parlamentar não perderá seu registro no Cartório do Registro Civil e manterá o seu registro junto
ao Tribunal Superior Eleitoral."
Justificação
A modificação ora proposta se justifícã ·em face de outra
emenda de nossa autoria, a que suprime o inciso IV do art.
54 do Substitutivo- e que, ao mesino tempo, modifiCa a redação
doart.55.
~
-~~~ ~·
~~
. _
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. ~- Senador
Jutaby Magalhães.
Emenda n~ 19 ~- PLEN
Dê-se a seguinte red~~ao_
Substitutivo:
"Art. 37;-

~o

inciso

V~

do art. 37 1 do

······v·~-~~~-~~~: p~~~-~P~~~ã~ ·ct·~~ ~i~·r;~~a;~-'à~- ~~-~mas de fidelidade e disciplina partidárias, bem assim
para a aplicação das respectivas penalidades, assegurado amplo direito de defesa."
.
Justificação
O art. 34, caput, do Substitutivo já consagra a' oQrj.ga~o
riedade de o estatuto estabelecer normas sobre fidelidade e
disciplina partidáriaS.
No art. 37, exemplificam-se matérias que·deverão constar
das normas estatutárias._ Dentre elas, no inciso V, aparecem
aquelas já mencionadas no referido art.-34. _
Cabe, pois, a presente emenda a fim de, contornando
o bis in idem, formular como objeto principal do dispositivo
Ora emendado as normas sobre o processo de apuração das
infrações à fi<!elidade e disciplina partidárias e o de aplicação
das respectivas penalidades.
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. - Senador
Jutahy Magalhães.
Emenda n• 20 - PLEN

Substitua-se a expressão "antes do" por "após o", no
caput do art. 40 do Substitutivo, referente ao PLS n• 291/91,
que passa a ter a seguinte redação:
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''Art. 40. Até quarenta e oito horas após o prazo
previsto em lei para a filiação_ partidária -... ••
Justificação
Se a relação for enviada antes do encerramento do prazo,
muito provavelmente seguirá inconipleta.
Por isso, sugerimos tal modificação.
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. - Senador
José Paulo Bisol.
Emenda n• 21 -- PLEN
Suprima-se o artig~_40 e _seu parágrafo.
Justificação
O projeto de lei dos partidos deve contemplar dois pontos
muito iinportante, à saber: deve facilitar e simplificar a vida
partidária e deve separar cada vez mais os Partidos do Estado,
da Justiça Eleitoral.
Essa exigência, ao contrário de simplificar, dificulta a
vida dos Partidos, budrocratiza~a, fazendo dirigenteS-que rião
produzem maior conseqüênCia· pãrà-·ós ·verdãâeirns e reais
objetivos d-aS agremiaÇões políticas.
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992: - Senador
Nelson Wedekin.
Emenda n• 22 - PLEN
Suprima-:..se os artigos 41 e 42.
Justificação
Essas disposições devem constar para o Partido que desejar,_ dos estatutos partidários, nunca na lei .. A lei não deve
compelir prazos de filiação para todos os Partidos,_indistintame~te é clara violação do dispositiVo constituciOilal da liberdade e autonomia partidária.
Quando muito, constará das leis eleitorais votadas ano
a ano, mas nunca na lei dos Partidos.
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. -Senador
Nelson Wedekin.
Emenda n• 23 - PLEN
No ~t. 43, d~ SubsiÚ.utiVO, =~screva-se no-plural a palavra
superior.
Justificação
É emenda redacional necessária:
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. - Senador
Jutahy Magalhães.
~~ Ji:menda n• 24 - PLEN
Dê-se nova re-dação aos artigos 44 e 46:
"Art. 44. O filiado que quiser desligar-se do partido farã' comUnicação e:sciita:, com antecedência de
30 (trinta)" diaS, ao órgão de direção municipal e ao
Juiz EleltO!ài"da Zona em_que for inscrito eleitoi'."
"Art. 46. O cancelamento. da filiação partidária
verificar-se-á automaticamente nos casos de:
l-de morte~
n- de perda dos direitos políticos;
III - de expulsão;
IV- outros casos previstos nos estat_u_tqs, ·~
Justificação

A presente propositura dirige-se a um fortalecimento da
figura partidária, introduzindo valiosa' regra de disciplina ao
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exigir prévia comunicação ao partido por p-artc·dO filiado que
pretenda o seu desligamento. O cancelamento da filiação,
destarte, não mais poderá apresentar a conotação de automática, na hipótese de o cidadão optar por ingressar em outro
partido. O desligamento dependerá sempre de prévia notificação à agremiação. E, isso autorizará o aperfeiçoamento
do controle sobre o quadro de filiados, como, ainda, imp,ortará
na exigência de um comportamento moral mais conditent_e
às práticas partidárias.
~
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. -Senador,
Marco Maciel.
·
Emenda n• 25- PLEN
Emenda Supressiva
. Suprima-se o artigo 45 e seu parágrafo.
Justificação
Deve ser mantido o direito do portado!-- de mand3to eletivo e mudar de partido, de abandonar o partido que já não
acha conveniente ou apropriado por qualquer razão, e não
existe nenhuma justificativa lógica para que ele tenha uma
carência de dois anos para ingressar em outra sigla.
Deve-se distinguir das razões de mudança de partido,
ou seja uns mudam de partido de oposição para partido de
governo em troca os cargos e favores, outros mudam porque
assim a sua melhor consciência o recomenda. Não há lei que
possa fazer esta distinção, entre quem muda de partido por
boas justas e éticas razões, e aqueles que o fazem por oportunismo e interesses menos recomendáveis.
Não se puna, pois aqueles que o fazem por boas razões,
não se engesse numa camisa de: força.
Quanto aquele's que o fazem por motivos menores e vulgares, que se deixe à população fazer o seu julgamento nas
.
.
umas.
Salà das Sessões, 21 de dezembro de 1992. --senador
Nelson Wedekin.
Emenda n• 26 - PLEN
Suprima-se o incisõ. IV e o parágriúo línico do art. 54;
·
e dê-se nova redação ao arL 55, caput:
"Art. 55. O Partido Político que incidir na hipótese
prevista no inciso III do artigo anterior deve, por meio
de sua Direção. Nacional ou d~ &eus representaíites
legais, fazer coniunicaÇão formal ao Tribunal Superior
Eleitoral, que procederá ao cancelamento do respec--·
tivo registro."
·Parágrafo Uitico ..... ~~---·· ....• , . ··-·~· ...•••:....-"--.....:., ... -~

na presente emenda, pois parece menos justificável que um
Partido sem funcionamento parlamentar tenha seu registro
mantido do que sujeitar-se ao seu cancelamento, por ter obtido
índices inferioi'es de eletividade.
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. - Senador
Jutaby Magalhães.
Emenda n• 27 - PLEN
Dê.-se ao art. 58 a seguinte redação:
"Art. 58. As emissoras de rádio e televisão são
obrigadas a realizar, duas vezes por ano, para cada
um dos Partidos Políticos em funcionamento, que tenhat:J;t elegido, para a legislatura corrente, cinco ou
mais representantes na Câmara dos Deputados e ou no Senado Federal e representantes em, no mínimo,
cinco Assembléias Legislativas, transmissões em cadeia
nacional, por iniciatíva e responsabilidã.de dos órgãos·
de Direção Nacionais.
§ 1' Para a aplicação do disposto neste artigo,
é assegurada, em cada semestre~ uma transmissão de
trinta minutos.
§ 2~> O conjunto dos Partidos Políticos em funcionamento, que não tiverem alcançado o número de representantes referido no caput deste artigo, terá direito
a uma transmissão anual, de trinta minutos, repartidos
igualmente, com critérios e horários a serem fixados
pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 3~> Nos cinco dias que antecederem a data. das
transmissões, poderão os Partidos, se preferirem, efetuar inserções de mensagens, com duração entre trinta
segundos e um minuto cada,. no máximo, utilizando,
para esse fim, até o 'total diário de- Viilte pÕi- cCnto
do tempo que lhes é assegurado neste artigo ..
§ 4~> As inserções' a que se refere o parágrafo
anterior serão distribuídas ac;> longo da programação
diária das emissoras de televisão, sendo, pelo menos,
trê$ na faixa horária compreendida entre vinte e vinte
e duas horas, inclusive para divulgação do respectivo
programa, deduzindo-se o tempo utilizado para essas
inserções do tempo total·assegurado a cada partido,
no respectivo semestre.
§ 5'~ Os Partidos Políticos deverão dedicar, nO
· minimo, um terço do tempo toial que lhes couber à
divulgação das atividades de suas bancadas na Câmara·
dos D.eputados e no Senado Federal, sempre copt igual
- tenipo para ~d~ u111a:"
Justificação

Justificação
Entendemos que um Partido Político, meSmo que tenha
obtido, em dois pleitos sucessivos, u~_ perCentual de votos
válidos inferior ao eStabelecido no inciso IV do art. 54 do
Substitutivo, não deve ter o seu registro cancelado.
Se a regra proposta objetiva contribuir pai]3 um enxugamento do número de Partidos que, eventualmente, não alcancem uma representatiVidade de míniiria expi'essãó, a solução
formulada nos parece muito drástica.
. Por força das modificações aqui introduzidas, apresenta-.
remos, em separado, emenda ao art. 32 do Substitutivo, cuja
norrila, determinando o não-perdimento ~o registro. do Partido que não ·tiver funcionamento parlamentar, constitui a
nosso ver uma razão a màis em favor da tese que suStentamos ·

No seu Título IX, o Substitutivo contempla as nom:tas
relativas. ao acesso gratuito, dos Partidos, aos meios de comunicã.ção. Trata-se de uma conquista que sempre enfrentOu
uma dura resistência das empresas de iádio e de televisão.
Os principais argumentos dos- defensores da extinção desse
direito são as alegações de prejuízo financeiro pela cessão
de horário gratuito e o suposto desinteresse do público em
termos de audi6ncia.
Quanto ao primeiro argumento, ele se dilui na prevalêltcia
do princípio legal, mais amplo, que assegura direitos de reque~
sição de horário ~tui~o ao podei concedente, que não neces-_
sariamente se concentra no Poder Executivo, como prerrow
gativ.a exclusiva, porém se estende, de modo mais excepcional,_
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ao Poder Legislativo. Ora, se esses Poderes da República
se exercem por meio da representação eletiva, é certo que
os Partidos Políticos são os centros. legítimos de irradiação
das diferentes tendências da sociedade representada, daí por
que são eles, teoricamente, formadores e catalisadores da
opinião pública dos eleitores, cabendo-lhes, por isso-,--o privilégio do acesso gratuito aos meios de comunicação, até E~mo
forma de neutralizar os efeitos antidemocráticos do poder
económico que favoreça algum, em detrimento de outros.
Ainda é possível contrawargumentar sobre esse ponto que,
no caso do presente Substitutivo, há norma projétada visando
a estabelecer um mecanismo -de compensação- fisc3l às emissoras de rádio e de televisão (ar!. 93).
·
Quanto ao segundo argumento, se existe, de fato, o desinteresse alegado, parte dele tem origem na própria propaganda
de resistência e de desmoralização, produzida pelas emissoras,
em particular por alguns daqueles que fazem ou apreSentam
programas. Mas, nada indica que a apontada baixa audiência
seja um efeito automátiCo 'e imutãVel de programas politicas
gratuitos. Até mesmo, na medida em que se mantenham esses
programas, poderão tomar"':'Se -se bem feitos e de bom formato áudio-visual - , não_ campeões de audiência, mas de
maior audiência que a maioria dos programas comerciais de
rádio_e de televisão,
Mas é preciso ressaltar, de essencial, Que o-fuíúiamento
constitucional do Estado Democrático· de Direito, CorrespOndente ao pluralismo político (art. 1', V, da Constituição),
não é um priilcípio estático e formal. Ele é assegurado como
instrumento da soberania e da cidadania (dois outros fundamentos do Estado-de Direito), acima, portanto, de sua destinação específica de ser a base da representação política, pelO'
pluripartidarismo.
··
·
. _
Esse pluripartidarismo é, por sua veZ, o met::afiismo legítimo de veiculação da divergência das. idéias riuma sOciedade
demociática, cabeildo à lei servir-lhe de prerrogativas de ordem pública a fim de que se efetive- corilO-iriSfhiinento dinâmico do exercício da soberania popular e da cidadania, o
qual (exercíci<:>), por definiÇão, é sobrepósto a interesses puramente privados, dentre os quais aqueles que _se sustentam
e· se impõem pelo poder económico.
.
- -_. __
Essas considerações visam ã, primeiro-, defender a manutenção do direito _d_e ace~!iO gratuito aos meios de coiilt.i.Iíitação,
pelos Partidos Políticos~ comd o aColhe o ilust;re. :Rela~9r n()
seu Substitutivo. Mas, em segundo lugar, visam a justificar
nossa discordância cohl os critérios de distribuição desse horário gratuito, nos term_os_ previstos no art. 58, incisoS· e parágra- -fos do referido Substitutivo.
Pelo que se propóe, tal critério leva em conta apenas
o aspecto quantitativo resultante da representação de cada
Partido, eleita pata unta dada legislatura corrente. Quanto
me~or a representação? menor será o tempo disponível para
a transmissão gratuita, na razão direta de um desfay_oreci- ,
_meQ.iQ...ª- ou!!:Q_,___ .
·
Parece-nos, em tese, que a aplicação do princípio da igualdade, no caso, deveria redundar até num favorecimento maior
àqueles Partidos de menor representação, adotando-se, assim, ,
um critério de proporcionalidade inversa. Desse modo, _com-:.·
pensar-se-ia um fator muitas vezes ocasional de menor representatividade hoje pela maior oferta de oportunidade para
uma reabilitação eleitoral amanhã.
·
Mas, eD.tendemos que o melhor, o mais igualitário, é
O abandono dettitério numéricO da representação, salvo par~-~
. esta~cer-se um limite mínimo de aptidão ao dire_i!º':-e 9 _
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estabelecimento de um período de tempo uniforme para cada
·Partido, conforme propomos com a presente emenda.
Ficam acatadas, cOm pequenas modificações porém, as
normas constantes do inciso V e dos três parágrafos do art.
58, que passariam a ser, respectivamente, seus parágrafos
2 9 a 5~".
É----3 emenda que, Por um critério de jusfíÇa, embasado
no princípio da igualdade e em homenagem a todos os Partidos
Políticos com assento representativo nas Casas do Congresso,
esperamos ver aprovada.
Sala das Sessões,
. - Senador Jutahy Magalhães.
Emenda n• 28- PLEN
Dê-se ao artigo 58 a seguinte redrujão:
"Art. 58... As emissoras de rádio e televisão são
obrigadas a realizar, anualmente, para cada um dos
Partidos Políticos, tranSmissões em cadeia nacional,
por iniciativa e sob a responsabilidade dos órgãos de
sua direção nacional e das direções regionais, atendidas
as seguintes condições:
I - o Partido que tenha eleito representante na
Câmara dos Deputados ou no Senado Federal OtJ. gue
conte com banca~a composta por, no mínimo, dez
membros do Congress_o Nacional, duas transmissões
de sessenta minutos cada, facultada a divisão em quatro
transmissões de trinta minutos;
TI - o Partido que tenha el~ito em cada Estado
rePresentante às Assembléias Legislativas ou que conte
com bancada composta por cinco por cento do total
de deputados estaduais, desprezada a fração e com
o mínimo de dois deputados ou obtido um por cento
dos votos na última eleição proporcional poderá utilizar, em âmbito regional, uma transmissão de sessenta
minuto.s, facultada a divisão em duas de trinta minutos;
III - o Partido que tenha obtido um por cento
dos votos na última eleição para a Câmara dos Deputadós, em cada territótio e fio Distrito Federal, poderá
utilizar, no âmbito respectivo, uma transmissão de sessenta minutos, facultada a divisão em duas transmissões
de trinta minutos.
19 Nos três dias que antecedem as transmissões
. __ poderão os partidos efetuar inserções de mensagens,
com duraçãO de, no máximo, trinta- segundos cada,
_ utiliza~dq_ para esse fim, até. o total diário- de vinte
· por Cerito do tempo total, distribuídas ao longo da programação diária dessas emisspras de televisão,. com pelo menos doas inserções na faixa horária cOmpreendida
entre vinte e vinte e duas horas, dedicadas excl~a
menté a anunciar a divulgaÇão do respe.,pvo programa.
2~" Em requerimento fUndamentado ao Tribunal
Superior ·Eleitoral, o Partido Político poderá solicitar
.divisão de parte do tempo que lhe couber. pára trans·
missão de mensagens urgentes a seus filiados, relacionadas com a exe-cução de seu· programa partidário.
Jusllrteaçãó
Esta emenda objetiVa manter o tratamento. igualitário
hoje ·concedido aos partidos políticos, no tocan_te ao. acessó
aos meios de comunicação de massa para a dtvulgação de
seus programas e atividades- partidári~. Nesse se~ tido, buscamos repr~zir as r.egras da Lei n• 8"247, de 231 de outubro
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de 1991, fruto de proposta consensual aprovada pelo atual
Congresso. Tais regraS são mais democráticas que ãs propostas
pelo relator e devem ser mantidas. Vale lembrar que nossa
legislação sobre o tema já consolidou, na prática:-aconcessão
~gualitária de tempo às agremiações políticaS, para a divul~

gação programática respeCtiva. Diferentemente, -quanto às
campanhas eleitorais, os espaços ,de tempo têm sido semp;re
concedidos em termos diferenciados, de acordo com a situação
numérica das bancadas. Não seria· o ca-to

de

restrfugirmoS

mais do que a prática que vem sendo adotada, em respeito
ao direito de difusão das idéias partidárias. ·-- Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. - Senador
Pedro Teixeira.
•
Emenda n• 29 - PLEN
Suprimam-se dos incisos I, 11, 111 e IY, a
gias na legislatura corrente".

~xpressáo

"ele-

Justificação

A supressão da expressão proposta nos incisos citados
quer considerar, para os efeitos da distribuição do tempo em
rádio e televisão, não da Bancada Partidária como foi eleita,
mas como ela está no momento de requerimento do referido
tempo.
Ou seja, se quer-deixar margem pára as mudanças partidárias que podem ocorrer não somente por motivos casuísticos,
interesseiros ou oportunistas.
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. '-Senador
Nelson Wedekin.

Emenda n• 30 - PLEN
Substitua-se, no incisos__ !, II, III e lV, a expressão "na
Câmara d~s Deputados", por "no Congresso Nacional"'.
Justiticação

Dezembro de 1992

em 4 das Assembléiâs Legislativas-, é assegurada, em cada
semestre, uma transmissão de 15 minutás.
Justificação

Na atualidade, os partidos têm direito a uma _hora em
cada semestre para a difusão _do seu programa partidário.
A proposta do Substitutivo do ilustre e competente Senador
José_ ~ogaça reduz em muito- ess_e espaço_ e esse direito. A
-nossa proposição, coQ.stante desta emenda, não mantém a
situação atual mas por igual não reduz tanto.
_
--- _ _ --E a busca de uma solução intermediária, mais eqUíÚbrada;
e por isso'"" mesmo, a meu ver, mais justa.
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. -Senador
Nelson Wedekin.
·- - Emenda o• 33 - PLEN

Dê-se ao Inciso III do art. 58 a seguinte redação:
_ _ fi -Aos pa_rtidos em func_ionamento~ que tenham de
13 a 25 representantes no COitgresso Nacional e representantes
em 5 das Ass_embléias Legislativas, é ass~gurada, em cada
semestre, uma transmissão de_20 minutos. _
Justificação

Na atualidade, os partidos têm direito a uma -horã. em
cada semestre para a difusão do seu programa partidário.
A prop.,psta do Substitutivo d() ilustre e competente _Sefiador~
José Fogaça reduz em muitO eSse espãço e esse_ direito. A
ri.OSS:ã proposiÇão, Constante destá emenda, não mantém a
situação atual mas por igual não reduz tanto.
Ea busca de uma solução intermediária, mais eqtiilibraci!J.·,
e por isso mesmo, a·rneu ver; máiS justa. - -·
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. - Senador
Nelson Wedekin.
Emenda n• 34-- PLEN
Dê~se

ao Inciso lV do art. 5-8 a- seguinte redação:
Não há porque não incluir os_ Senadores na proporção
IVAos
partidos em funcionamento que tiverem obtiestabelecida nos incisos, ressalvada, ainda, outra_ emenda de
minha autoria, que eoxclui a expressão "e1egido para a legisla- - dos na última eleição geral para a- Câmara dos Deputados,
o __apoio, exPresso ·em Votos, cç;rresp-on.Oente a, no mínimo,
tura corrente" dos mesmos incisos.
quatro por cento dos aptos apuradOs, náo computados os
Sala das Sessões, 21 de_ dezembro de 1992. ~-Senador
em branco _e os nulos, ou tenham mais de.25 representantes
Nelson Wedekiono Congresso Nacional e representantes em mais de um terço
Emenda n• 31 - PLEN
das Assembléias Legislativas., será Assegur'ada, em ~da semestre~ mha transmissão contdúfilção 4e 30 minUtos.
Dê-se ao Inciso-] do art:- 58 ã 5eguinte redaÇâo.
I - Aos partidos em funcionamento, que tenh~ até 3
Jostificação
representantes no CongreSso Nacional e rep~_esentcmtes em,
no mínimo 3 das Assembléias Legislativas; é assegurada em
Na atualidade, os partidos têm direitos a uma hora em
cada semestre, uma transmissão de 15 minutos.
cada semestre para a difusão do seu programa partidário.
A proposta do substitutivo reduz em muito esse _espaço e
Justificação
esse direito. A noss~ propo"s~Ção, cpns~te desta emeh9~ n~o
Na atualidade, os partidOs têm direito a uma hora em mã.ntéfu a situação atual mas por igual não a reduz tanto.
cada semestre para a difusão do seu programa partidário.
É a busca de uma solução in~ermediária, mais e-quilibrada,
A proposta do Substitutivo reduz em muito esse espaço e e por isso mesmo, a meu ver, mais justa.
esse direito. A nossa prOpOsição, coiiStantej:le"S_t;l--~_J;nenda,
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. - Senador
não mantém a situaçãó atual mas por igual nãq reduz tanto.
Nelson Wedekln.
·
É a busca de uma solução intermediária, mais equilibrad3:,
Emenda o• 35- PLEN
e por isso mesmo, a meu ver, mais juSta~~ --SuOstitua~se no Inciso V do ãrt. 58 a _expressão Hvinte"
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. - Senador
por sessenta.
Nelson Wedekln.
EmeJMia n• 32 - PLEN
Dê-se ao Inciso II do art. 58 a seguinte redaçáo:
II- Aos partidos_ em funcionaménto, que tenham de
3 a 12 representao.te"s no co·ngresso Nacional e r:epresentant'es

Justificação
Na atualidade, os partidos têm direito a uma hora em
cad.ª- sem_es_tre pata a difusãO do seu programa partidário.
A. _proposta do substitutivo do ilustre e competente Senador
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José Fogaça reduz em muito esstt espaço e esse direito. A
nossa proposição, constante desta emenda, não mantém a
situação atual, mas por igual não a reduz tanto.
Ê a busca de uma solução intermediária, mais equilibrada,
e por isso mesmo, a meu ver, mais justa.
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. -Senador
Nelson Wedekin.
Emenda o• 36 - PLEN
Acrescente-se o seguinte parágrafo únicO- ao art. 61 do
Substitutivo:

"Art. 61,

• • • • ••••• • • ••••••,• ••••• •••

•-~·~·•• ~-~~•n-..••-

'' ••

Parágrafo úniCo. ASsegurar-Se-á a preferência peta
realização ao vivo dos programas do horário gratuito,
nos estúdios de emissora que gerar a trã.risi:riissão em
cadeia com as demais.
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Emenda n• 39 - PLEN
Dê-se nova redação ao artigo 71:

IV- doações de pessoas_ físicas -e jurídicas.
§ 19 A partir do exercício financeiro de 1994,
as doações, em dinheiro, realizadas no ano-base anterior, ein favor do Fundo Partidário serão dedutíveis
na declaração do Imposto de_ Renda, desde que não
excedentes, em cada exercício a 5% da soma dos rendimentos tributáveis das pessoas físicas e 1% do lucro
operacional das pessoas jurídicas. antes de computada
a dedução.
-·§ 2\' A dedução fica- coridicionada à expedição,
pela Justiça Eleitoral, de documento comprobatório
da doação realizada.
·
Justificação

Justificação
Confunde-se o horário gratuito com prograrfià gratuito.
Na realidade, os programas gravados, particularmente para
a televisão, são altamente onerosos, porque implicam a partici~
pação de empresas produtoras, cujos serviços têm um custo
muito elevado para os Partidos Políticos, seus filiados e representantes eleitos.
Por isso, cabe estabelecer a alternativa de programas ao
vivo, com o menor custo possível, realizadp e transmitido
da maneira como propomos nesta emenda.
A idéia já foi objeto de projeto de lei de autoria do
ilustre Senador Mário Coyas; não tendo sido, em outra conjun~
tura, aprovado.
Tratando-se de medida alternativa, para os fins aCima
referidos, e de factibilidade indiscutível, esperamos sua aprovação.
Sala d'l.' Sessões, 21 de dezembro de 1992. -"- Senador
Jutahy Magalhães.
Emenda n 9 37 -

PLEN

Suprima.:se o parágrafo Unic<>" do-are 70. Justificação
Trata-se de providência que burocratiza e dificulta a vida
partidária e não produz nenhum efeito conseqüuente_,_ dentro
dos adjetivOs de lei.
___
_ _ ___
_
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. - Senador
Nelson Wedekin.

A medida direciona-se à correção de mero lapso, restabelecendo a possibilidade de contribuições e doações em favor
do Fundo Partidário, ampliando, aliás, esse segmento de a portes financeiros para abranger também as pessoas jurídicas
de direito privado.
Em verdade, não há razão para restringir as fontes de
captação de recursos para o_ Fundo Partidário. Óbvio é que
deve se assegurar a possibilidade da participação política ainda
àquelas pessoas que não tenham uma determinada preferência
por siglas, mas que, de outra parte, entendam relevante colaborar com a atividade política por intermédio de doações
promovidas genericamente e, portanto, contemplando o próprio Fundo Partidário.
Mantida a redação original do projeto, parece-nos que
re_s_ta_ria_ mutilada a ampla possibilidade de atuação no campo
político e lesado o standard do pluralismo político que deve
orientar o processo democrático.
S_ala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. -Senador,
Marco Maciel.
Emenda n• 40 - PLEN

Dê-se nova redação ao an:. _87:
"Art. 87. Os partidos políticos que possuam caráter nacional historicamente reconhecido ficam obrigados a cumprir todas as exigéncias desta lei, excepcibnadas por um pe~odo não superior a 5 (cinco) anos,
as condições estabelecidas iiO art. 30, inCiSo IV do art.
54".
Justificação

Emenda n• 38 - PLEN
Inclua-se o s_eguinte inciso no art. 71 do Substitutivo,
referente ao PLS 291191:

A presente propositura tem por escopo aooplar ao art.
87 do projeto relatado pelo Senador José Fogaça, o caráter
transitório, em razão da profunda conotação perniciosa ao
ptj~cípio isonómico na hip6t~_s~- d_~ o dispositivo prevalecer
"Art. 71. ···········---~~----·-··---..- .......~·~"-:"-'"-~ có.tif ó~ caráter de -permanê-i1~iã. que lhe é oferecido por força
~· =·d~~Çó~sdeP~-;~;;~~- ff~j~~ -~~j~ridi-;;~~ ~· ~-. ~-- da redação atual.
Conquanto meritória, não nos parecer possa tal medida
excepcional se perpetuar, introduzindo prerrogativas e privilégios _a _contemplar determinadas agremiações político-partiJustificação
dárias pelo simples fato de terem sobrevivido a remodelações
do quadro de partidos, mutações precoces, aliás, a um panoComo o projeto prevê tais doações ao.s Pa_rtidos, nada
obsta que também ocorram_ através do Fundo Partidário.
- rama de fragilidade que s_e busca reverter.
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. - Senador
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. - Senador
Dario Pereira.
José Paulo Bisol.

·· ·· J\,"

,;
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Emenda n• 41 - PLEN
Suprima-se o art. 93 do Substitutivo do Relator ao PLS
291.

Justificação
O horário eleitoral gratuito é con~rapartida da concessão
estatal e, historicamente não tem prejudicado o lucro dos
órgãos de comunicação so-cial.
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. - Senador
José Paulo Bisol.
Emenda n• 42- PLEN
Dê-se ao art. 93 do Substitutivo a seguinte redação:-"Art. 93. -- As emissoras de rádio e televiSão terão
direito a compensação pela cedência do horário gratuito previsto nesta lei, na forma que dispuser a legislação tributária infra--constitucional específica."
Justificação
Ao dar nova redação ao dispositivo, a emenda- pretende,
basicamente, que a compensação de natureza tributária, proposta pelo ilustre Relator da matéria, seja prevista em nbrmã
infra-constitucional específica, ou seja, em nível de lei, evitando-se, assim, toda a inconveniência de a medida vir a ser ·
implementada por decreto.
------------- ·
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. - Senador
Jutaby Magalhães.
Emenda n• 43 - PLEN
Inclua-se, onde couber o seguinte artigo.
Art.
As transmissões de que fala este título terão
início num horário compreerid1do entre 20h30min e 21h30min.
Justificação
A lei deve tratar do horário de início- das transmissõ_es
dos programas eleitorais. Porque se não for desse modo nada
impede que exista uma discussão sobre esse 'horário! e até
a tentativa de se jogar o horário de início das transmissões
para muito tarde ou muito cedo, ou para horário impróprio.
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. -·Senador
Nelson Wedekin.
Emenda n• 44- PLEN

Dezembro.de 1992 ·

jeito a existência de representante do Partido na Assembléia
Legislativa respectiva.
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. -Senador
Nelson Wedekin.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha i:>erzi) - Nos
termos do art. 140, alínea a, do Regimento Interno, designo
o nobre Senador José Fogaça p'ara proferir parecer sobres
as emendas.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como se trata
de parecei- Sobre as _emendas ao substitutivo, pediria a V.
Ex~ que ~nc~desse, pelo menos, o prazo de 24 (vinte e quatro)
horas para que pudesse apresentá-las a este Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -APre·
sidência defere o pedido? nobre Senador.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -

Item

8:

A Presidência retira a matéria da Ordem do Dia, nos
termos do art. 175, letra e, do Regimento Interno.
É o seguinte o item retirado:
OFÍCIO No sm, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termOs do art. 336,
c, do Regimento Interno.
-·
Ofício n' Sn7, de 1992, através do qual o Governo
do Estado de Goiás sOlicita autorização para cohtratar
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 úe~envol
vimento Tecnológico para Pequeno Produtor ·em Área
de Cerrado. (Dependendo de Parecer)

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Item
11:
PROPOSTA DE EMENDA Ã CONSTITUIÇÃO N• 9, DE 1992
(Incluída em Ordem do dia nos tennos do art.
358, § 2', do Regimento Interno.) . . .
Discussão, em primeiro tunlo,"~d-à Pi-OpoSta: de
Emenda à Constituição n' 9, de 1992, de autoria do
Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo:
Senador José Eduardo e outros Senadores, que dá
Art.
As emissoras de rádió e televisão nos Estados,
nova redação ao art. 3~ do Ato das Disposições ·constisão obrigadas a realizar, uma vez p_(_)r ano, p_ara cada~ um
tucionais Transit6rias.(3~ sessão de discussão).
dos Partidos Políticos, transmissão _em cadeia estadual, por
Em obediência ao disposto no art. 358, § 29do Regimento
iniciativa e responsabilidade dos- órgãos das respectivas Dfre~ Interno, transcorre, hoje, o terceiro dia de discussão da proções Estaduais, nos mesmos termos das transmissões em cará- posta e apresentação de emendas, assinadas por 1/3, no míniter nacional.
mo, da composição do Senado.
§ 1"' Terão direito à cadeia estadual ou rádio e televisãoEm discussão. (Pausa.)
somente os Partidos que tenham pelo menos um representante
Não havendo qu_em peça a palavra, encerro a discussão.
Da Assembléia Legislativa do respectivo Esta-do.
_
A ·discussão terá prosseguimento na próxima sessão._
§ 29 As regras contidas no art. 5"' e Seu iespectivo pará.;
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Esgografo são as mesmas face aõs Tnõunais Regionais Eleitorais.
tada a matéria da Ordem do Dia.
Justificação
Sobre a mesa, redação final de proposição, aprovada na
Ordem do Dia de hoje que, nos termos do parágrafo únicoO direito dos Partidos Políticos de usarem o ho-rário partido a:çt.320, do_Regimento Interno, se não houver obje_ção
dário em cadeia estadual existe na atuallegislação. Seria um
do Plenário, vai ser lida pelo Sr. 19 Secretário.
retrocesso terminar com este espaço~ que fic3.~- entretanto Su-
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É lida a seguinte

PARECER N• SOl, DE 1992
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 2, de 1986 (ri'97, de 1985, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo n~'2, de 1986 (n~'97, de 1Q85, na Câmara

dos Deputados), que aprova o texto da Convenção de Viena
sobre Responsabilidade Civil por Danos Nucleares, concluída
em Viena, a 21 de maio de 1963.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de dezembro de 1992.
- Dirceu Carneiro, Presidente · - Rachid Saldanha Derzi,
Relator -

Márcio Lacerda -

Lavoisier Maia.

ANEXO AO PARECERX•501, DE 1992
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n~ 2, de 1986 (n~97, de 1985, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o_Congresso Nacional aprovou, eu, Presidente, do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28

do Regimento Interno, promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO N'

, DE 1992

Aprova o texto da Convenção de Viena sobre Res-ponsabilidade Civil por Danos Nucleares, concluída em
Viena, a 21 de maio de 1963.

Art. I• É aprovado o texto da Convenção de Viena
sobre Responsabilidade Civil por Danos Nucleares, concluída
em Viena, a 21 de IÍlaio de 1963.
Parágrafo único. Estão sujeitos à aprovação do Con-

gresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão
ou modifiCação -da presente convenção.

Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- 0 pare·
cer vai à publicação.
Sobre a mesa, redaçãa 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, vai ser lida pelo Sr. 19 Secr_et_ário.
É. lida a seguinte:
PARECER N• 502, DE 1992
(Da Comissão Diietora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n' 85, de 1992 (n' 104, de 1991, na Câmara dos Depu~
tados).
A Comissão Diretora apresenta a tedação final do Projeto
de Decreto Legislativo n• 85, de 1992 (n• 104, de 1991, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de
Seguridade Social ou Segurança Social, celebra<;lo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Portuguesa, assinado em Brasília, a 7 de maio de
1991.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de dezembro de 1992.
- Dirceu Carneiro, Presidente - Racbid Saldanha Derzi,
Relator - Márcio Lacerda - Lavoisier Maia.
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ANEXO AO PARECER N• 502, DE 1992
Redação finaJ do Projeto de Decreto Legislativo
n• 85, de 1992 (n' 104, de 1991, na Câmara dos Dep-Utados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28
do Regimento Interno, promulgo o seguinte:
, DE 1992
DECRETO LEGISLATIVO No
Aprova o texto do Acordo de Seguridade Social
ou Segurança Social, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Portuguesa, assinado em Brasília, a 7 de ~paio de 1991.
Art. 1• É aprovado o texto do Acordo de Seguridade
Social, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República PortugueSa, assinado
em Brasília, a 7 de maio de 1991.
Parágrafo único. Estão_ svjeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão
do presente acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos tennos do art. 49, inciso I da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
património nacional.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- O pare·
cer vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 991, DE 1992
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação,
da redação final do Projeto de Decreto Legislativo n~ 2, de
1986 (n• 97185, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto da Convenção de Viena sobre Responsabilidade CiVil
por danos Nucleares, concluída em Viena, a 21 de maio de
1963.
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. - Epitácio
Cafeteira.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -A pro·
vado o_ requeriniento; passa-se à imediata apreciação da redafinal.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo que:rit peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projetO vai ã-pi'Omulgação.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Sobre
a mesa, requeiimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido e aprovadO o seguinte:
REQUERIMENTO N• 992, DE 1992
Nos tennos do art. 321 do Regimentô Interno, requeiro
dispensa de publicação, para Imediata discussão e votação,
da redação fínal do Projeto de Decreto__ Legislativo n"' 85.

ção
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de 1992 (n• 104191; naCâmàrados DeputadÍ>s); que aprova . à Co.operativa Habitacionàt dos Servidores do Ministério da
Previdência e Assistência Sociâl, no·E~tado da Bahia, o terreo texto do Acordo_de Seguridade Social ou Segurança Social,
no que menciona, tendo
celebrado entre o Governo--da República Federativa Q_oBrasil
e o Governo da República Portugu~ 'fl'SStbado em Brasília,
a 7 de maio de 199l.
~-PARECER, sob n• 483, de 1992; da Comissão
Sala ~das Sessões, 21 de dezembro de 1992. - Epilácio
- de Comtituição, Justiça e Cidadania, favorável, com
Cafeteira.
duas emendas de redação que apresenta.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) ~Apro
-4vado o requerimento, passa-se à imediata apreciação__ da redação final.
0FÍCIO N' sm, DE 1992
Em discussão a redação finaL (Pausa.)
(Em regime de urgência, no~ termos do art. 33_6, C-do
Não havendo quem ·peça a palavra, encerro a discussão.
Regimento Interno.)
·
Em votação.
_··
-~ Ofício rt' stn, de 1992, através do qual o Governo do
Os Srs. Senadores que' a- apràvam-·queir.aiTi pennaD.ecer
Estado de Goiás soliCilà autoiizaç3o :Para contratar operação
s~ntados. (Pausa.)
de crédito· externo, no valor de de,zoito milhões, setecentos
Aprovada.
e oitenta e dois mil e quinhentos e cinqüe_nta dóla!es, destinada
O projeto vai à promulgação. a financiar Projeto de Desenvolvimento Tecnológico para PeO SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha DerzÍ) - Não
queno Produtor, em Área de Cerrado. (Dependendo de parecer.)
há mais oradores inscritos.
·
~
·
· ~
·
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrai
-5os trabalhos, deSignándo para a· próxima seSSáO;,ã se-guinte:·-.
PROPOSTA DE EMENDÁ À CONSTITUIÇÁO
N•9, DE 1992
ORDEM DO DIA
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do art. 358, §
2• do Regimento Interno.)
. ..
.
~
.
-lDiScussão, em prirneíro-_turno~_dã-_PrOposta de Emenda
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
à C0nstituição.n9 9, de 1992, de autoria do-senador José
N• 11, DE 1991-COMPLEMENTAR,
Eduardo e outros Senadores, que dá nova redação ao art.
3• do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (2•
(Em regime de urgência, nOs termos do art. · 336, c do
sessão de discussão.)
~
. ~
Regimento Interno.)
Continuação da votação, em turno único, do Projeto de
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Estil
Lei da Cãrnara n' 11, de 1991-Complementar (n' 69/89, na
encerrada a sessão.
Casa de origeril), de iniciati.va di:)Miilistério Públ.ico da União,
(Levanta-seª sessão às 19 horas~ 50_minutos.)
que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto
do Ministério Público da União, tendo
Parecer sob n• 412, de .1992, da Comissão
ATOS DO PRESIDENTE
--de Constituição, Justiça e Cidadania, favOráVel, nos
terrilos do substitutivo que oferece.
__ ATO DO PRESIDENTE N• 477,.DE 1992
-2·· O Presidente do Senado. Federal, no uso de suas 3.tribui..:
PROJETO DE LEI DO SENADO
ções regimentais e regulamentares, em conformidade com a
, N• 243, DE f991
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo- Ato
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c d9. da__Comissão Diretora 09 2, de 1973, e de acordo com o que
Regimento Interno.) ._
.
_
_ __ _
consta dos Processos n" 014.631/92-0 e 014..827/92-1, resolve
Continúação da discussão, em turno lÍilico, do Projeto
Tomar sem efeito as nomeações de MARCELO NASCIde Lei do Senado n• 243, de 1991, de autoria da Senadora
MENTO ARAÚJO e MARCUS VINICIUS DA SILVA
Marluce Pinto, que altera dispositivos -da Lei n9 5.682, de
AMARAL, para o cargo de Técnico Legislativo - Área de
21 de junho de 1971 --,~i Orgânica dos Partidos Políticos,
Segurança, Classe 3', Padrão I, do Quadro de Pessoal do
tendo:
Senado Feder&, cOnstante do Ato do Presidente n9 388, de
PareOOr, sob n: 503,. de 1992, da Comissão
1992, 'em virtude de manifestação expressa da desistência da
- Dlretora, oferecendo a Redação do Vencido. (Depenclassificação no concurso público homologàdô pelo Ato do
dendo de parecer •obre-as Emendas de o" 2 a 31.)
Presidente n• 355, de 1992, publicado no Diário do Congresso
Nacional, Seção II, de 17 de setembro de 1992 e no Diário
-3Ofldal da União, Seção r, de 17 de setembro de 1992.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Senado Federal, 16 de dezembro de 1992. - Senador·
N' 26, DE 1992
. Mauro Be!_levides, Pre_sidente do Senado Federal.
(Em regime de urgência, nos termos do- art.' 336, c do
ATO 00 PRESIDENTE N' 478, DE 1992
Regimento Interno.)
.
.
~~
~ . ~~
O Presidente do Sepado Federal, no uso de suas atrlbui- .
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmàra
çóes regimentais e regulamentares, em conformidade com a ·
o' 26, de 1992 (n• 815/92, na Casa de origem), que autoriza
del~ação de competência _que lhe foi outor&ada pelo Ato,
Q. Instituto NacionaL<!• Seguridade SQfi;U - INSS,. a doar
•

1
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da Comissão Diretora n? 2, de 1973, e de acordo com o que
consta dos Processos n"014.631192-0 e 014.827/92-1, resolve
Nomear JA VAN MARQUES DA SILVA e LOURINJORGE ALVES PEDROSA, para o cargo de Técnico Legislativo -Área de Segurança, Casse 3', Padrão I, do Quadro
de Pessoal d_o Senado Federal, em virtude de aprovação em
concurso público, homologado pelo Ato do Presidente n"' 355,
de 1992, publicado no Diário do Congresso·Nacional, Seção
II, de 17 de setembro. !!e 1992 e_no Diário Oficial da União,
Seção 1, de 17 de setembro de 1992.
Senado Federal, 16 de dezembro de -1992. - Seflador
Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.
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ATO DO PRESIDENTE N• 482, DE 1992
-::=--:-----:0 Pr~sidente do Senad9 Federal, no uso de sua compe-

ATO DO.I'RESIDENTE N• 479, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outOrgada pelo Ato
da Comissão Di_retor_a:_-_noi 2, de 1973, e de acordo ·cõm o que
consta dos Processos n'' 004.835/91-3, 006.290/91-4,
005.016!92-4 e 006.806!92-9 resohe
•
:ornar s!?-m _efeito a feãdãptãçâo, por tr~nsferência, do
se_mdor JOAO BATISTA DAS CHAGAS-QUERINO,
cónstante do Ato do Presidente n<:>708, de 1991, para-rriantê-lo
na CategOiiá Funcional de TécnicO Legislativo - Área de
Artesanato, Classe Especiã.I, Padrão V, do Quadro de Pessoal
do Senado Federal.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1992. ~,Senador
Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.

tênCia regtmental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Connssão Drretora n" 2, de 4 de abril de 1973 e tendo
em vista O _que consta do Processo PD-000351/91-t', resolve
ãpciSefitat, voluntariamente, a servidora MA YRA CRESTA~
Nl, Espécialista em Administração Legislativaffreinamento
Nível Superior, Classe 1', Padrão I, do Quadro Permanent~
do CentrO de· Informática e Prosessamento de Dados do Senado Federal- PRODASEN, nos termos do art. 40, inciso
III, alínea a, da Constituição da República Federativa do
Brasil, e da SUmula n~> 74, de 1976, do Tribunal de Contas
da União, combinados com os arts. 67, 100, -186, inciso III,
~ea a, e 244 da Lei n' 8.112, de 1990, e com o art. 76,
mciso V, § 59 , do Regulamento do Prodasen, bem assim com
as vantagens das Resoluções n~s 87, de 1989 - arts. 11 e
13, e 59, de 1991, dó Se-nado Federal, e dos Atos nç& 5. de
1989; 1, de 199~, 3 e 5, de 1992, do Presidente do Cons~lho
. de Supervisã<,-âo Prodasen, e com a vantagem constante da
decisão da Egrégia Comissão Diretora do Senado Federal
adotada em sua 14• Reunião Ordinária realizada em 27-11-85,
confo~e Processo PJ?-1010/85-9, _com proveritos integrais:
correspondentes à razao de 30!30 (trinta trinta avos) do seu
venCimento, o_bservado o disposto no art. 37, inciso XI da
Constituição Federal.
Senado Federal, 21 de dezembro de 1992. -~-Senador
Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE N• 480, DE 1992

ATO DO DIRETOR-GERAL

O Presidente do_ Senado Federal, no uso de suas atJ:ibuições,regimentais e regulamentares, de conlormidadci com a

ATO DO -DIRETOR-GERAL N• 9, DE 1992

delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n<:> 2, de 1973, de acordo com o <Usposto
no art. 243, § 2°, da Lein'8.112, de 1990 e no Ato da Comissão
Diretora n9 1, de 1991, e tendo em vista o que consta do
. Processo n' 017.502/92-6, resolve
Nomear MARIA ELIN COQUEIRO DANIN TOKARSKI, para exercer o cargo, em comissão, de Secretário
Parlamentar, Código AS-1, do Quadro de Pessoal do, Senado
Federal, co~ lotação e exercício no Gabinete do Senador
"Onofre Quinan.
~
Senado Federal, 21 de dezembro de 1992. --lfenado<.
Mauro Benevides, Presidente.

* Dispõe sobre as instruçõ6 complementares para
a concessão de auxilio-alimentação aos servidores do
~ado Federo! e _de seus órgãos supervisionados.

O Diretor-Geral do-Senado Federal, no uso da delegação
de competência que lhe confere o art. 39 do_Ato da Comissão
Diletora n9 36, de 1992, resolve:·
Art. 19 O auxílio-alimen~ação, instituído pelo Ato da
-tomiSS_ão Diretora n~' 36, de 1992, serã Conç_edido aos servi~
dores do Senado Federal e de seus órgãos Supervisionados,
sujeitos à. jornada de trabalho de quarenta horas semanais,
obse:rvadas as instruções constantes dest~ ato. .
Art. 2'1-. O auxílio-alimentação consiste_no fornecimento
mensal de carnê, constituído de bilhetes, por uma das seguin~
ATO DO PRESIDENTE N• 481, DE 1992
t.S modalidades:
O Presidente do. Senado Federal, no uso de suas atribui_I - carnê-alimentação, destinado exclusivamente à aquições regimentais e regulamentares, de conformidade com- a , i sisâo de gêneros alimentícios 'em estabelecimentos comerciais,
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo ll.to , devidamente- credenciados; ou
_
da Comissão Direto:ra n"' 2, de 1973, de acoido com o c:Jisposto ·
I I - por o~~~ cai"nê-refeição, destinado exclusivamen- ·
no art. 243, § 2'da Lei n' 8.112, de 1990e no _Ato da~Comissão
ie à ~qu~ção de refei~ões em estabelecimentos.especializados,
Diretora n9 1, de 1991, e tendo em vista o que consta do
..
.
devidamente credenCiados.
Processo n' 017.501/92-0, resolve
Art. _3v O aUXI1io-alimentação não será concedido ao_
Nomear EDUARDO HENRIQUE HARDMAN DE : servidOr ciue: -·
ARAÚJO, para exer~r o cargo, effi comissão, de Secretário
I __:_ afàstat-se do serviço e:t!t gozo das licenças previstas
Parlamentar, Código AS-1, do Quadro de Pessoal do Senado.
no art. 81, incisos II, III, IV, VI e Vll~ e nos casos a que
Federal, com lotação e exercício no Gabinete do Seriador
se referem os arts. 94, 95, 130 e 229, da Lei n' 8.112, de·
Onofre Quínan.
- ~ ~ · -~ 1990;
. . _S.,nado Federal, :Ú de dezembro-de 1992.-.:.:. Senador
I I - estiver afastado do serviço, por qualquer motivo, ·
.! Mauro Bepevides, Presidente.
·
• - . ,sem remuneritçáo;
1
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III- quando requisitado, estiver recebendo_ auxílio-alimentação pelo órgão requisitante.
Art. 49 Os servidores nome41dos,_ a contar da vigência
deste ato, terão direito ao auxíliO~-alinleritaçãO-Somente a partir
do mês subseqüente ao da posse e exercício.
- - ~-

Parágrafo único.

Quando o servidor retomar ao exer-

cício de suas atividades, em decorrência dos afastamentos
de que trata o artigo anterior, setá aplicado 0- critério previsto
no caput deste artigo.
.- _ _
_
Art. 59 A participação financeira d,o servidOr, Do custeio do programa do auxílio-alimentação, dar-se-á da seguinte
forma:
,
a) servidor ocupante de cargo integrante da Categoria
Funcional de Nível Auxiliar ou BásicO coritribuirá com 5%
(cinco por cento) do valor atribuído ao carnê;
b) servidor ocupante de cargo integrante da Categoria
Funcional de Nível Intermediário ou Médio contribuirá com
10% (dez por cento) do valor atribuído ao carnê recebido;
c) os demais servidores contribuirão com 15% (quinze
por cento) do valor atribuído ao camê recebido.

Parágrafo único. Quando o servidor faltar ao serviço,
injustificadamente, a ~~a ~Partidpáç_ão firiance1r3. se'rá igUal
a 100% (cem por cento) do Valoi-att;ibuído aos bilhetes corres·
pondentes aos dias falta:sos.
Art. 6"' O gerenciamento do programa é da responsabilidade dos órgãos de pesso-al respectivos, competindo-lhes
fixar datas de recebimento, opção, exclusão, nova inclusão,
entrega e devolução de carnês, controlar o credenciamento
de servidores nas unidades administrativas incumbidas da distribuição, bem como. baixar outras instruções necessárias ao
cabal cumprimento deste ato.

Dezembro de 1992

ATO DO DIRETOR-GERAL N• 10, DE 1992

Regulamenta o Programa de Assistência ~m Creebes e Pré-Escolas (PACPE) do Senado Federal. ·

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso da delegação
de competência que lhe confere o art. 79 do Ato da Comissão
Diretora n"' 23, de 1992, resolve:
1 - Do Programa
Art. 1"' O Programa de AssiStêiicia em Creches e PréEscolas"'- PACPE, do Senado Federal, que tem por objetivo
ptecípuo oferecer aos servidores, durante o perlodo da jornaN
da de trabalho, condições de adequada assistência aos seus
dependentes legais até a idade pré-escolar, é regulamentado
.
por este Ato.
Parágrafo único. O pagamento das despesas decorrentes das mensalidades escolares, em instituições de livre escolha
do_ servidor. far-se-á na forma de reembolso.

11 - Da Inscrição e DesUgamento
Art .. 2"' A participação do servidor no Programa dar·
se-á mediante:
I - requerim<:_nto de inscrição, obtido junto ao Serviço
de Cadastro FunciOnal da Subsecretaria de Administração
de Pe_§Soal, conforme modelo anexo ao presente ato. ·
II - apresentação de comprovante constando o nome da
· instituição de ensino, a inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do. Ministério da Fazenda (CGC) e a autenticação
do pagamento efetuado.
§ 1"' A inscrição de dependente poderá ocorrer em qualquer época do ano letivo, observadas as exigências contidas
nos itens I e II.
§ 2• A inscrição terá validade de 1 (um) ano, devendo
ser renovada no início de cada exercício.
§ 39 O Serviço de Cadastro Funcional da Subsecretaria
de Administração de Pessoal procederá à análise do(s) dependente(s) declarado(s) na inscrição, de acordo com o disposto
no parágrafo único-do art. 39 do Ató da Comissão da Diretora
n"' 23, de 1992, para posterior deliberação do Diretor-Geral.
§ 49 O dependente será automatícanlerite desligado do
Programa, no mês em que completar a idade limite de 7 anos.
§ 5.9 Na hipótese de ambos os pais serein servidores
do Senado Federal, e/ou de seus órgãos supervisionados, a
peréepção do auxilio-creche caberá apenas a um dos cônjuges.

Art. 7• Fica estabelecido, a título de base de cálculo
para o au::o1io-alimentação no mês de dezembro de 1992, o
valor de Cr$1.320.000,00 (um milhão, trezentos e vinte mil
cruzeiros), a ser reajustado, mensalmente, pelo último Índice
de Variação de Preços dos Gêneros AlimentícioS, "Coluna
6", divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, despre·
zando-se os centavos.
Art. 8"' O servidor que recusar o recebínlcrito de camê .
será excluído do programa, podendo ser reinduído, a parflf~
do mês subseqüente, mediante requerimento junto ao órgão
de pessoal.
·
Art. 9"' A aquisição dos camês de que trata este ato
dar-se-á mediante contratação de empresa especializada, em
III- Do Reembolso
confoirnidade com a legislação vigente.
Art.
3~'
O
reembolso
do valor das mensalidades es-colaArt. 10. O auxílio-alimentação será concedido a partir
da data de assinatura do contrato a ser celebrado entre o res será efetU.ado em folha de pagamento, mediante comprovação de pagamento pelo usuário, observado o valor máximo
Senado Federal e a empresa fornecedora dos camés,
por dependente, a ser estabelecido pelo Presidente d.o Senado
Art. 11. A execução do auXilio-alimentação previsto Federal.
neste ato dependerá de disponibilidade orçamentária espe§ 1"' O cotnpfovante original da mensalidade deverá ser
cífica.
entregue diretamente ao Serviço de Cadastro Funcional, até
Art. 12. O disposto neste ato nãO. se apiiéá aáS ãposen- o vigésimo quinto dia de cada mês, para fins de ressarcimento
tados ~pensionistas de servidores falecidos.
no. :~:D-ês subseqüente.
_
i Art:. 13. Os casõs omisSOs serão d~cididos pelo Diretot§ 2• O Serviço de Cadastro Funcional, de posse dos
Geral.
comprovantes, providenciará a relação dos servidores benefiArt ..14. Este ato enti'a e:Di vigor na data d.e sua publi- ciários do PACPE; remetendo-a ao Serviço de Administração
cação.
de Pagamento de Pessoál da Subsecret&ria de AdministraÇão
Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário.
de Pessoal, pará. pagamep.to do devido reembolso.
Senado Federal, ·18 de dezembro de 1992. - Manoel
§ 3' Havendo qualquer irregularidade na comprovação
Vilela de Magalbães, Diretor-Geral do Senado Federal ..
d2 pagaPiento da meJ;lsalidade escolar~ o reembolso será ime- .
_7

_____ _
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Art. 8• Este Ato entra em vigor a partir de 1• de janeiro
de 1993, revog~ando-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1992. -Manuel
Vde1a de Magalhães- Diretor-Geral do Senado FederaL

diatamente cancelado e apurado a responsabilidade em sindicãncia.
- - -- --- - ----§ 4~> A apresentação de comprovante fora do prazo fixado no § 1\'deste artigo, não invalida o direitO ao reSsarcimento,
desde que solicitado no mesmo exercício.

IV - Dos Percentuais de Reembolso
Art. 49- O valor do reembolso obedecerá aos percentuais fixados no anexo I, deste Ato.

Anexo I

V- Do Cálcnlo do Valor de Reembolso
Àrt. 59 A Subsecretaria de Administração Financeira,
de acordo com a disponibilidade orçamentária e de posse

cargo ou Emprego

Percentual sobre o
M4ximo por Dependente

do número de beneficiários do Programa, a ser infOrmado
pela Subsecretaria de Administração de Pessoal, providenciará o cálculo do Valor Limite de RCembolso por dependente,
a ser submetido à aprovação do Presidente do Senado Federal.

Nível Básico

Art. 6"' A proposta orçamentária, para fazer face às des~
pesas do Programa no exercício subseqüente, será am;almente
encaminhada ao órgão competente, pela Subsecretaria de Ad-

Secretyário Parlamentar

100%

Nível Superior

80%

ministraçãO de Pessoal, com base no número de dependentes
regularmente cadastrados, fornecido pelo Serviço de Cadastro
Funcional.
Art. 7• Os casos omissos sérão decididos pelo DiretorGetal.

Comissao/DAS
Assessor Parlamentar
Assessor Legislativo
Assessor Técnico

60%

100%

Nível Intermediário
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CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL

Despacho
Processo n' 1865192-7
Assunto: Inexigibilidade de Licitação
Homologo a inexigibilidade de licitação para reViSão, junto à Gutenberg Máquinas e Materiais Gráficos Ltda., através
de Dispensa áe Licit3.çâo, da Güilliotina Polar II, com base
no Parecer n~ 273/92, favorável, da Assessoria Jurídica, nos
termos do art. 23, I, do Decreto-Lei n• 2.300186_e art. 20,
I, do Ato da Comissão Diretora n' 2.300/86 e art. 20, f, do
Ato da Comissão Diretora n9 31/87, combinado com o § 19
do art. 29 do Decreto n'i' 3-0/91. Ratificação como determina
o art. 24 do retrome-ncionado dispositivo legal do art._79 do
Decreto n• 449 de 1992.
Brasília, 17 de dezembro de 1992. ---Agaciel.da Slíva
Maia, Diretár ExecUtivo.

ATAS DE COMISSÃO
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECôNóMlCõ-S~
29~ Reunião, realizada em 26 de novembro de -1992.

As doze horas e quinze minutos do dia vinte e seis de
novembro de mil novecentos e noventá e dois, na sala de
reuniões da Comíssào, Ala Sei:tador Alexandre Costa, sob
a Presidência do Senador Raimundo Lira, com a presença
dos Senhores Senadores Eduardo Suplicy, Jo~ Fogaç~, João
Rocha, Esperidião Amin, Nabor Júnior, Ronan Tito, César
Diãs, Onofre Quin-an, LéV)'Dias, Beni Veras, Pedro Simon,
Bello Parga, Ronaldo Aragão, É leio Álvares, Nelson Wedekin
e Mário Covas, i'eúne-se a-Comissão de Assuntos Económicos.
Deixam de comparecer os Senhores Senadores AJuízo -Bezel-ra, Mansueto de Lavor, Ruy Bacelar;-GUilherme Palmeira,
Meira Filho, Henrique Almeida, Dario Pereira, José Richa,
Affonso Camargo, Valmir Campelo, Lavoisier Maia, Júnia
Marise e Albano Franco. Haveildo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos,_ dispensando
a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada por aprovada
e, a seguir, comunica que a reunião destina.:se à expnsição
do Ministro da Fazenda Gustavo Krause Gonçalves Sobrinho
e do Embaixador Pedro Malan, sobre o Hacordo firmado entre
o Brasil e o Comitê de Bancos Credores, relativO à reéStZ.u-turação da dívida· externa de médio e longo prazos do se to r
público brasileiro." Em seguida, Suá. Excelência convida os
Senadores Ronan Tito e José Fogaça para cotn:põterit a Mesa
dos trabalhos na qualidade de Více-Presidente e de relator
da matéria, respectivamente e, a seguir, confere a palavra
ao Doutor Gustavo Krause, para que teça suas conSiderações
a respeito do assunto. Terminada a exposição, o Senhor Presidente concede a palavra ao Doutor Pedro Malan, para que
coloque os Senhores Senadores a par das negociações por
ele efetuadas. Ao final da explanação, o Senhor Presidente
comunica a presença do Senhor Ministro das Relações Exteriores, Fernando Henrique Cardoso, que faz breve pronunciamento sobre o acordo da dívida, lamentando não poder participar da reunião. Pros-seguindo, o Senhor Presidente inicia
os debates. Participam os SenadOreS Eduardo Suplicy, Ronan
Tito, Esperidião Ami:it, José Fogaça e Onofr:e Quinan. EnCerradas as discussões, o Senhor Presidente passa a -palavra ao
Doutor Gustavo Krause e, logo após, ao Doutor Pedro Malan,
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pata que façam suas considúações finais. Não haveDdo mais
nada a tratar. o Senhor Presidente agradece a presença dos
Se~ores ~nvidados, enc~rrando a _reunião à~ quinze horas
e vmte mmutos, lavrando eu~ Dirceu V eira Machado Filho,
a pr~sente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente. - ~n~dor _Raimundo -~~a, Presi~eP:te.
iNTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÁFI-

CO
Anexo à Ata da 29' Reunião da Comissão de Assuntos Económicos, realizada em 26 de novembro de 1992
às onze horas, que se publica devidamente autorizad~
~~pelo Senhor Presidente, Senador Raimundo Lira.

-COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
Reunião 26-11-92 - 12:15 horas

Presidente: Raimundo Lira
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)_:__ Declaro aberta a 27~ reunião da Coinissão de Assuntos Económicos..
-A matéria em pauta será a exposição do Ministro da
Fazenda Gustavo Krause e do Embaixador Pedro Malan sobre
o acordo a ser firmado entre o Brasil e o comitê de bancos
credores, relativo à reestruturação da dívida externa, de médio
e longo prazo do setor público brasileiro, com os bancos privados internacionais.
Alguns minutos para que a imprensa possa fazer o seu
trabalho; em seguida, passaremos a palavra ao Ministro-Gustavo Krause. (Pausa.)
_Vamos iniciar agora os nossos trabalhos. Concedo a palavra ao Ministro Gustavo Krause.
O SR. GUSTAVO KRAUSE-Sr. Presidente da Comissão- Peimanerite de Assuntos Económicos do Senado Federal,
Sehador Raimundo Lira; Senador Ronan Tito; Sr. Relator
José Fogaça, Dr. Pedro Malan, negociador da dívida externa
brasileira; Srs. Senadores; minhas senhoras e meus senhores:
Sr. Presidente, eu pediria permissão a V. Ex~ para que
esta exposição fosse dividida em duas partes: um texto que
passarei às mãos de V. Ex'!~', que será lido como pronunciamento do Ministro da Fazenda, e uma outra parte da exposição
que ficará a cargo do Dr. Pedro Malan.
Dito isso, êu gostaria de iniciar a leitura do texto.
Sr. Presidente, Srs. Senadores_1 sinta-m~ honrado em
comparecer ã. esta Casa para atender ao chamamento da Co- missá() de Assuntos Econômi~os e, desta forma,· cumprir o
rito democrático previsto na Constituição, que coloca os Pode-·
res. da República em harmonia institucional e a ação cooperattva.
De início, permita:in-me registrar a sabedoria do legiSla-dor constituinte quando fez inscrever, dentre as competências
privativas do Senado Federal, a prerrogativa de autorizar operações externas de natureza firnanceira. Com efeito, o legislador constituinte instaurou nova fase entre os Poderes da República, fase esta em _que as operações externas que afetam
o Erário sujeitam-se~ não somente à dilig-ência do Executivo,
mas também ao zeloso crivo desta Casa, o que confere Saudável transparência aos negócioS-públicos.
Desde a promulgação da nova Constituição da República
foram apreciados pelo Senado Federal, sob a égide do refe:rido
dispositivo conStitucional, além de operações relativas ao endividamento da União, Estados e Municípios, o acordo, em
princípio, relativo à renegociação da dívida exterDa do setor
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público com os governos dos países credores no âmbito do
chamado Clube de Paris, aprovado por esta Casa por meiO
da Resolução n' 7, de abril de 1991.
Igualmente o Senado Federal já se pronuncíoU- pOr OCa:sião da análise do acordo sobre juros atrasados de 1989/90,
autorizando a contratação do acordo por meio da Resolução
n'? 20, de junho de 1991, cOm(>Iementada pela Resolução n9
53, de outubrO de cte-ste ano.
Desta feíta, o Poder Executivo subinete à consideração
do Senado Federal o acordo, em princípio, da dívida externa
brasileira de médio e longo prazo com os bancos comerciais.
Por coincidência, completam-se neste -semestre corrente
10 anos daquilo que se convencionou chamar crise da dívida
externa, que iniciou-Com a declaração da moratória dó-México
em agosto de 1982. Não terá sido coincidência, no entanto,
que a década de 80, na América Latina, tenha sido chamada
de a década perdida, tão grande fOi a desaceleração dos índices
de crescimento eco-nômíco· e de desenvolvimento soci31 no
período. ·
A despeito da década perdida, no plano económico, o
Brasil consolidou significativos aVariços-na construçfo da de~
mocracia política, buscando agora, ao lado da estabilidade
polítici, alcançar p-aarões de eficiência ecõnômicó e níveis
de bem~estar social compatível com as nações mais desenvolvidas. Neste sentido,· ampliou-se a convicção em torno ·do
que considero ser a base essencial de uma política económica
razoável: a disciplina fiscal, em torp.o de uma política: ino-ne-tária compatívem Com o propósito de controlar a inflação
e de um programa inadiável de reformas estruturais.
Nasceu deste quadro referencial a idéía de linlitãr Oservi~
ço·-da dívida à capacidade de pagamento brasileira, -entendida
como a· capacidade de geração de megas superávits comerciais,
mas sim como a possibilidade de o Estado gerar internamente
os recursos para aquisição das dívidas a serem -rem_~tidas_ ao
exterior. Assim, a-dívida passou a ter uma dimensão esseilcialmente fiscal.
Ao lado disso, o País convenceu-se de que deveria btiscar
ampliar seu grau de integração com a comunidade financeira
internacional~ s-eja por mei'o dos esforços de abertura comercial, seja pela perspectiva de manter um programa de trabalho
com as organizações· financeíras muftíliterilis, cofio o Fi.nldO
Monetário, por exemplo, seja pela criação de novas oportunidades e novas condições para a ampliação de investimentos
.
estrangeiros.
_ _ __
Do ponto de vista externo, também se op~x_:aram no_s _
últimos dez anos mudanças significativa-s. A crise dã- divida
que se acreditava inicialmente ser apena~ruma crise de liqüideZ
mostrou ter desdobramentos mais complexos. Assill)., o fracasso de sucessivos-planos, supostamente redentores, e a experiênCia--de acordos de reescalonamento sem viabilidade propiciaram a abertura de novos caminhos, passando~se a ·contemplar, dentre outras, as opções de redução do principal e do
serviço da dívida, operações de recompra e a emissãO de títulos
com taxas fixas de juros.
Por outro lado, o esforço de desregulamentação do sistema financeiro interilãc1ollal, ao-longO dos anos 80~ fe-z surgir
no mercado uma série -de novas opções de títulos. Os empréstimos tradicionais forãm cedendo lugar a novas modalidadeS
de capitação e à emisSãO de papéis mais fáceis e inais amplamente transacionad_os no mercado.
O acordo, Sr. Presidente, ora submetido aC>senãdo Federal, inco.rpora todas as transformações a que me referi anteriormente.
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A seguir. passo a comentar quatro pontos fundamentais;
19 O acordo está condicionado à capacidade de pagamento brasile!ro na medida em que sua execução víncula-se
ao desenho e à implmentação de uma política fisca] adequada
e saneadora. Em contrapartida, as responsabilidades do Executivo e do Legislativo na área fiscal passam a ser fundamentais. ·
2~ O acordo telifiima relação direta com os nossos ptó,gramas com o Fundo Monetário, o Banco Mundial e o Banco
Interamericano, na medida em que nossa expectativa é de
que esses organismos multilaterais não só apóiem sua execução, mas possam mesmo viabilizar parte dos recursos necessários para garantir as operações de redução do principal e
-dos juros da dívida.
_
3o O acordo aprOveita a e"xpefiência inovadora de acordos anteriormente concluídos por outros países, sem, no entanto, fixá-la como modelo, meramente reproduzlndo um quadro já conhecido. Ao contrário, o acordo brasileirO é o mais
amplo concebido nos últimos três anos, o mais inovador no
desenho dos mecanismos e instrumentos de implementação.
Esse caráter, aliás, tem sido amplamente reconhecido, inclu~
siye pelo Fundo Monetário Internacion·al que, ~m um dos
dOcume_ntos di base para a sua última reunião anual, chegou
a mencionar a perspectiva de que o acordo brasileiro fosse
modelo para futuras negociações feifas por outros países. - § 49 _ O acOrdo prevê a possibilü~ade de transforma_ção
da- dívida em seis tipos- de bônus, que não só contemplam
a redução do estoque da dívida e redução das taxas de juros
e_ fluxos c!_e juros, com redu_ção implícita do estoque, como
taMbém propiciam o alargamento do perfil do endividamento
externo, proteção contra as variações das taxas de juros inter~
naciOnais e racionalização do fluxo cíe- cãi.Xã dO setor externo
__
para um novo período.
Acredito, Sr. President_e, ser desnecessário descrever, no
escopo deste depoimento, cada um dos instrumentos de negociação do cardápio de opções oferecido pelo Brasil aos bancos
comerciais.
Na documentação_ que foi enviada a esta Casa, procuramos, da forma mais ·ampla possível, dar aos senhores os ele~
mentes de análise que permitem ao Senado uma avaliação
criteriosa do que foi avençado com Õ comitê assessor de bancos.
Desejo, no entanto, ressaltar alguns :ispectos que me
pareCem relevantes.
__
__
- __ O primeíio deles é a questãO daS opções dos credor~_s
peloS díStíri.fos instrume_ntos ofe[eddos. Do acordo brasileirO
é o único que se tem notícia que prevê a distribuição da
dívida de forma equílíbrada pelos diversos títulos. Não· se
alcãnçando eventualmente tal equilíbrio, o Brasil pode pedir
aos credores que revisem suas opções iniciais.
A importância desse disipositivo, ressalto, resignou ape~
nas em procurarmos explorar as distintas alternativas ofere~
cidas pelo Brasil, mas também de evitar custos excessiVóS
em termos de garantia.
'
Das_ seis opções previstas no cardápio brasileiro três re~
querem garantias, duas delas o bônus ao par e o bônus de
desconto pedem garantia de principal e de- juros, sendO _que
o primeirO é mais custOsO, precisamente porqUe nâo incorpora
o desconto, de uma só vez em sua emissão, mas sirri ão longO
dos seus 30 anos de maturação,
Nos contatos que temos mantido com os distintos credores
temoS sido muito claros sobre esse aspecto. Sublinhamos a
inviabilidade de um esquema pelo qual haja uma concentração
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excessiva das _opções em um único título e em parale1Õ à
Um acordo dessa natureza, tanto pela sua abrangência,
quanto pelo estoque de dívida que trata, poderia ensejar exdeterminação brasileira de fazer valer os mecaóism_os previstOs
tensos comentárioS e análises, os quais dificilmente caberiam
para evitar que isso venha acontecer.
neste momento de apresentação inicial. Gostaria, no- entanto,
Na verdade, a preocupação com o equilíbrio das opções
de tecer comentários sobre alguns pontos remanescentes.
está intriilsecamente associada à questão das garantias. Nesse
Em primeiro lugar, quanto ao repasse das condições do
sentido, a entrega escalonada de garantias representa signifiacordo aos mutuários originais, nos _casos_ em que a União
cativo al(vio do fluxo de caixa do setor externo e, ademais,
for devedora e nos casos em que ~ V nião for simples g~~an
um avanço considerável em relação a outros acorçios recentemente concluídos.
tidora das obrigações, as condições mais favoráveis obtidas
ao longo das negociações deverão ser repassadas aos estados,
O acordo prevê que o B.rasil ofereça garantias da ·ordem
ao Distrito Federal e aos municípios,_ bem como às _entidades
de 3,2 bilhões de dólares no momento da emissã_Q_ de títulos
da administração indireta.
e o restante em dois anos, em quatro prestações _mensais.
Se tal repasse beneficia esses devedores, ele não onera
Em todos os casos, anteriormente conhecidos, as garantias
o__ Tesouro Nacional, seja porque esse se-cOnverte em mero
foram dadas à vista e de uma só vez.
intermediário entre o devedor original e o credor externo,
Adicionalmente, a riossa expectativa continua a ser de
seja porque o devedor original deverá prestar as garantias
que os recursos para tais garantias sejam viabilizados com
adequadas quando da assinatura do contrato de refinaciaa participação dos organismos firianceiros internadOilais. Nesmento. Com ís~o, os benefícios de acordo se espraiam pelo
sa direção, o Brasil já retomou os contatos dire_tos c::om tajs
setor público, fã.Cilitarido a rolageni. de dívidaS e- altúãndo
organismos sobre o programa económico at~:avés de grupo
técnico, que ainda ontem concluiu os seus trabalhos em Wa- favoravelmente limites de _endividamento.
- -Agora uma palavia sobre juros atrasados.
shington. Em decorrência dessa iniciativa; ·tenho a satisfação·
O ~acordo prevê a regularizaçãO dos juros atrasados, relati~
de dizer-lhes que obtiv.emos, confirmado o compromisso do
vos a 19_91 e_ 1_992, ou seja,_ 70% dos juros _devidos e ainda.
Fundo, do Banco Mundial e do BIRD a implementação_ do
não pagos pelo Brasil. Neste aspecto específico, ele compleacordo da dívida externa. Mais ainda, reafirmo que o Ministro
menta o acordo sobre altrasados até o final de 1990, que
Haddad e eu pessoalmente estaremos prosseguindo diálogo
çntrou em plena execução h:i seis dias, exatamente no dia
com as organizações financeiras, no início do mês de dezembro
próximo, em visita que faremos àquelas organizações multil'!-- 20 denovembro, com o lançamento dos bónus_correspond_entes
em Nova Iorque.
_
terais.
Dois pontos podem ser- ressal.tados desse fato: não vai
Outro aspecto importante do acordo brasileiro está ligado
haver pagamento à vista da totalidade do valor devido, Adeao procedimento para _solução de controvérSiaS-. -A ·minuta
do acordo prevê que seja aplicado o direito substantivo do mais, a totalidade dos valores relativos a 1991 e parte dos
Estado de Nova Io_rque, como é de praxe em instrumento valores relativos a 1992 serão _transformados em bónus, aplidessa natureza. Mas, as suas eventuais controvérsias ~n\o ca:gdo-::;e retroativamente a 1992 urna taxa de 4% ao ano.
Ao longo da SesSão, o Dr. PedfO Malan e éu poderemOs
submetidas a processo arbitral regidos pelas regras de arbitragem da Comissão de Direito Comercial Internacional das Na- prestar aos senhores as infonnações que nos forem ~olicitadas.
ções Unidas.
-__
_ No entanto, diante disso, gostaria de antecipar um esclareciDesse modo, o Governo brasileiro segue estritamente mento adicional_sobre a capacidade de pagamento. As projeo disposto na Resolução n' 82190, do Senado Federal. Em ções do Governq para a balança de _pagamentos_ ,e para as
caso de litígio_, o Brasil escolherá um árbitro, o_ credor parte contas do setor público consolidada apontavam para um total
na controvérsia escolherá outro árbitro, e ambas as partes de disponibilidades cambiais em contrapartida fiscal de 11
.
escolherão um terceiro_. No caso de as partes não chegarem bilhões de dólares para os anos de 92 e 93.
Esse número, que consta do memorando técnico endere~
a um acordo quanto ao terceiro árbitro, ele será escolhido
pelo Presidente da Corte Internacional de Justiça de Haia. çado ao Fundo Monetário Internacional em janeiro deste ano,
compreende pagamentos aos credores oficiais reunidos' no
Trata~se de_ procedimento que preserva a 'soberania e a dignidade nacional, resguardando os direitos tanto do país quanto Çlube de Paris no total d~ 4,1 bilhões de 46\ares ~o pagamento
ao~ credores privados, representados pelo comitê assessor de
dos credores.
o
_
•.•
Outro ponto toca a flexibilidade que o acordo assegura· banco, no total 6,9 bilhões. Este último valor, destinado aos
para a administração do perfil e a composição da dívida brasi~ credores privados. seriam a soma de pagamentos no total
leira. A recompra de títulos, o pré-pagamento de obrigações de 3,5 bilhões de dólares e pagamentos no total de 3 ou 4
e a troca de títulos da díviçia por outros instrumentos, com bilhões de dólares_ em 1993, entre jutos e pagamentos atratermos distintos, f;ermilirão_ao Tesouro Nacional atingir im- sados_.
Essas projeções foram realizadas em fins de 1991, e desde
portantes objetivos. Assim, poderá valer-se de conjunturas
favoráveis no ineiCado internacional e de recursos disponíveis então as taxas internacionais de juros apresentaram um comno Orçamento geral da União para reduzir a dívida externa portamento favorável ao Brasil. Os pagamentos _de juto_s fobrasileira, para desenhar o fluxo de caixa do setor externo, ram acordados em 50% do valor devido e vários outros aspecde forma mais conveniente com o interesse nacional e para tos do acordo, alguns já mencionados, beneficiaram o País.
_ _Em conseqüên~iãl os pagamentoS previstos para credores
realizar operações de cobertura de parcelas dos _nossos débitos.
Um aspecto adicional é a possibilidade dos credores exter- privados, bancos comerciais, foram reduzidos para 2A bilhões
nos utilizarem os títulos para aquisição de bens e direitos, de dólares em 1992 e 2,7 bilhões em 1993, com uma poupança
no âmbito do programa nacional de desestatização, em confor- total para o Brasil de 1,8 bilhão de dólares..
Dessa forma, o Brasil logrou obter, a meu juízo, um
midade com as normas vigentes, no momento da_ utilização
e com os descontos pertinentes, como determinado pela Reso- acordo justo e estamos convencidos de que tem todas as condi~
çõ_es para ser um acordo definitivo. Tal acordo contou COill:
lução n' 82/90.
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evolução favorável das taxas de juros internacionais. com a
progressiva conscientização d_os credores quanto à natureza
da crise da dívida e ademais do apoio de organismos internacionais. Não tenho dúvidas e estou convicto de que a sua
implementação tem o vínculo necessário com o próptio -comportamento interno da economia.
Nesse sentido, tanto Executivo quaJ?.tO 4gislativo têm
uma significativa parcela de participação. Partimos todos da
premissa de que o cenário -que ele deve se projetar é de uma
ec-onomia em processo de estabilização, com uma política rigorosa e dentro de uma disciplina de gastos que õ GõVemo
do Presidente Itamar Franco já se impôs como meta.
Acredito, Srs.-Senadores, Sr. Presidente, que temos dian·
te de nossos olhos aquilo que pode ser entendível, como acordo possível, adequado, que o País poderia almeJar neste mo.•mento.
-Concluindo as minhas palavras, Sr. Presidente, peço a
V. Ex~ que peça a palavra ao Dr. Pedro Malan para a segunda
parte dos nossos esclarecimentos.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Concedo a
palavra a Dr. Pedro Malan.
O SR. PEDRO MALAN- Muito obrigado, Sr. Presidente. É a primeira vez que tenho o privilégio de comparecer
a esta Comissão do Senado Federal para tratar, especificamente, deste acordo.
_____ _
Peço autorização aos Senadores Raimundo- Lirã., José
Fogaça e Ronan Tito, bem como a paciência dos SeJ?.adores
aqui presentes, para uma breve apresentação informal. Não
tenho o texto preparado, já que o Ministro situoll muito be~
a questão na sua int_eireza:
Gostaria de mencionar alguns pontos.
1~" Uma idéia de qual é a magnitude da dívida coberta
por este acordo, comparado com a dívída externa global existente em 31 de dezembro de 1991, no valor de 123 bilhões
de dólares.
A dívida de que trata este acordo é a do setor público
de médio e longo prazo-para·rom bancos, elegível para conversão nos inStrumentos financeiros descritos n~_ e-xposição__de
motivos e ma minuta de acordo encaminhada ao Senado.
Alguns dos senhores deverão ter notado que o comunicado conjunto, datado de 9 de _julho d~ste ano, em .que
o Brasil e o Comitê de Bancos Credores haviam chegado
a um acordo, em princípio, faz menção ao número de 44
bilhões de dólares. como sendo a dívida externa coberta pelo
acordo para com bancos comerciais estrangeiros. Esses 44
bilhões se dividem em 40, que serão convertidos nos instrumentos e mais 4 do chamado dinheiro novo de 1988 - e
aqui devo dizer que os bancos queriam que fossem tratados
exatamente tal como no acordo original de 1988, e insistimos
que fossem também os mesmos objetos da renegociação.
·
Se adicionarmos a esses 44 cerca de 6 bilhões de dólares
da dívida do setor público de médio e longo prazo pata com
bancos brasileiros ou agências de bancos brasileiros no exterior, chegamos a um total de 50 bilhões de dólares. A esses
50 bilhões de dólares devemos adicionar também ao que foi
negociado no bojo desse acordo que são os 70% de juros
não pagos em 1991 e os 50% de juros não pagos em 1992,
em 93 até a data de troca. Supondo que essa troca tenha
lugar em julho de 1993, isso significaria cerca ae 6 bilhões
de dólares adicionais, levando a um total de 56 bilhões. Se
adicionarmos esses 56 bilhões de dólares aos bónus emitidos
na sexta-feira passada, dia 20 de novembro, referentes aos
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atrasados de-89 e 90, negociados pelo meu antecessor, Embaixador Jório Dauster, chegaremos a 56 mais 7, que dá um
total de 63 bilhões de dólares, que é, arredondando, a dívida
do setor público de médio e longo praz-o elegível para a estrutura~âo e que terá sido tratada no período 199111993.
Como a dívida total pública privada curto, médio, longo
prazo, elegível e não elegível, é de ordem de 123 bilhões
de dólares, há uma diferença de cerca de 60 bilhões de dólares.
Talvez fosse interessante para explicar rapidamente para se
situar os 63 bilhões a que me referi anteriormente.
Essa diferença dos 123 para os 63 é a seguinte: cerca
de 33 bilhõ_es de dólares de nossa dívid~ são para com instituições financeiras íntemacionais- o que vale dizer Fundo MonetáriO Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano,
nossa díVida para com a agências oficiais-; Clube de P-aris,
e nossa dívid~ com instituições não financeiras, nenhuma delas, exceto o Clube de Paris, cuja renegociação tem lugar
em outro contexto, objeto de negociação.
Além disso, temos 3 bilhões de dólares de bónus previamente emitidos pelo Brasil, empréstimos. programas tipos
AID etc. Além disso, temos cerca de 13 bilhões de dólares
de empréstimos de prazo inferior a 3.60 dias, essellcialmente
linhas de financiamento de comércio interbancário que também não são objeto de renegociação, isso dá 49 bilhões e
mais 11 de dívida de médio e longo prazo p~rrã com o setor
privado, ai incluídos Petrobrás, Companhia Vale_do Rio Doce,
instituições fin.anceiras oficiais, como ·a BNDES.
Essa e desagregação dos 60 bilhões de dólares da parte
não coberta pelos acordos do períodÇ> recente, que chegam
a 63 bilhões, como já me referi.
_ Acho que esse esclarecimento é importante para que se
possa ter uma dimensão do que significa a dívida tratada.
Da parte da dívida que é tratada, os senhores têm, diante
de si, uma tabela que tem anexa a exposição de motivos encaminhada pelo Ministro Krause ao Presidente Itamar Franco
e que descreve os sete instrumentos e as seis opções do cardápio.
A não ser que haja perguntas específicas, cre"io que não
seja o caso de entrarmos em -comentários técnicos, detalhados
sobre a estrutura financeira de cada um desses instru~entos,
mas eu me permitii"ia chamar a ateiiÇ<lo de V. Ex~ para elementos importantes que justificam par que estamos convencidos
de que esse acordo é conviente para o P3:ís.
Dos instrumentos inscritos nes·sa tabela, os senhores verão que 3 deles têm taxas de juros fixas, sem spread, entre
4 e 5%, de 1993 até o final da década. Quando se adiciona
o spread cOnvencional, que é superior a 0,8%, isso siinifica
que, em 3 instrumentos do cardápio, estaremos pagando taxas
de juros entre 3,2% arredondando, e 4,2% até o final da
década, sem spread. E, em um instrumento, a taxa, nos primeiros 6 anos, entre 4 e 5,75%, o que equivale:,. de novo descontado o spread, a uma libor de entre 3,2 e 4,9 nos 6 primeiros
anos, e de cerca de_ 5,2 ou um pOuco ·meitoS de 5,2 do sétimo
ao trigéSiino ano. Vale dizer, do final desta década até o
ano 2023, 30 anos d~pois de concl~fdo o acordo.
Queria chamar a atenção e enfatizar este ponto, porque
alguns dos Senadores aqui presentes jlt fõram Gõveinadores.
Dois deles, pelo menos, contara1n-me experiências que tiveram, como Governadores, em assinar empréstimos com taxas
de juros do tipo que se observou no final da década_ de 70,
em particular no início dos anos 80, em que a lib.or chegou
a quase 17% ao ano, a prime rate chegou a superar a barreira_
dos 20% ao ano, e foi uma das razões dessa abrupta elevação
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da taxa de juros no mercado int~macional, associada à" eleva- ,
ção do preço do petróleo, à recessão sincronizada dos países
ricos no- início dos anos 80, que levou à eclosão- da chamada
crise da dívida, em 1982.
O que estamos- cOnseguindo com esse acordo, é o que
acho importante ressaltar, vivemos um momento, um período
em que as taxas de juros internacionais estãó- em um nível
mais baixo das últimas 3 décadas; nunca estiv.eram tão baixas
como estão hoje, desde 1963. E o que estamos conseguindo
com esse acordo é, de alguma maneira, congelar, ftxar taxas,
nesse intervalo, entre 4 e 6%, para os próXimos 30 anos.
Gostaria de lembrar aqui aos presentes que a libor média
dos últimos 20 anos foi superior a- 9%, a libor média dos
últimos 30 anos foi ~cerca de 8% e que a libor de longo prazo,
com a qual o mercado trabalha hoje para os próximos 30
anos é da ordem de 8% também. Consideramos o fato de
termos negociado no momento em que as taxas internacionais
estão ·num nível historicamente baixo e, de alguma maneira,
fixado para partes da dívida, a que se dirigirão esses instrumentos, taxas na faixa de 4 a 6%, para os próximos 30 anos.
É um ganho significati~~ em_ termos- de administração do passivo externo deste País, previsibilidade de -fluxo de caixa, facilidade de orçamentação 1 na medida em -que a díyida agora
passa a ser_ de responsabilidade do Tesouro, uni ponto que
eu mesmo falei no momento. De modo que achamos que
esse é um elemento importante do acordo, que merece ser
·ressaltado.
Além da escolha dos _bancos entre os vários "irtstrúmentos
descritos nessa tabela, como notou o Ministro, ·coiiseguimos
incluir nO nosso acordo, algo também inédito que não consta
de nenhum outro, que é um direito brasileiro, um direito
negociado que pretendemos exercer, de exigir um certo equilíbrio na distribuição dos bancos entre os vários instrumentos
do cardápio. Temos o direito de exigir uma realocação por
parte dos banc_os, caso a primeira escolha não seja considerada
favorável. Temos o direito de não levar o acordo adiante,
caso os bancos não façam a realocação tal como sugerimos.
Queria chamar atenção para isso, porque é algo inédito.
Outro elemento inédito do acordo - o Ministro já chamou a atenção-, mas acho que é importante ressaltar -algo
que nunca foi conseguido até agora, é o fato de que temos
um esquema de entrega escalonada de garantias. Em todas
as negociações feitas ·até agora, a entrega das garantias foi
feita de uma só vez, no momento da data da troca. No caso
mexicano, por exemplo, em uma dívida mais parecida com
a nossa, cerca de 4,8 bilhões de dólares, que foi renegociada,
os mexicanos tiveiã.m que entregar 7,04 bilhões de dólares
de uma só vez, no momento_dadat_a_da troca. Faremos essa
entrega, uma parte na data _da troca e a outra será distribuída
ao longo de dois anos e, nesse período, os_b_ónus tetnporários
que estão descritos na penúltima coluna da tabela anexa a
term ship serão considerados como se bónus fmais fossem,
em termos de tratamento, como se garantias tivessem, sobre
eles incidirão as taxas acordadas para o _bónus ao par e para
o bónus de desconto, que achamos que é outro_ ganho significativo e relevante do acordo.
-------- ~·-Gostaria de mencionar também que, além dessas opções,
em termos de conversão nesses instrumentos financejros_,
equacionamos a _questão de juros atrasados de 1991, 1992
e 1993 até a data da troca. Essa data ®.. __troca -::-:. entendo
que é bom chamar a atenção - pode ter lugar até 31 de
julho de 1993, podendo ser estendida até 30 de no"vembro
de 1993..
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Isto quer dizer que temos ainda um ano pela frente em
relação à ocasião em que feremos que, efetivamente, comparecer com as garantias para este acordo. Essas garantias são
de dois tipos: uma gârantia principal, em que garantimos o
pagamento da amortização através da compra de títulos .de
trinta anos através do Tesou_ro americano, no caso, talvez,
do emissor alemão também. Isso significã que, durante trinta
anos, não pagamos amortização; faremos apenas um pagamento no final do período, vale dizer, em 2023; faremos um
pagamento qUe será aquele derivado_ da capitalização de juros
que será feita ao longo desses tljnta anos.
Hoje é possível, com cerca de cem milhões de dólares,
comprar um bilhão de dólares no ano de 2023, e é o que
pretendemos fazer. Mas trata-se de uma aplicação finanCeira
do lado brasileiro, assim c_omo é utp.a aplicação financeira
a garantia de doze meses de juros que têm cerca de três
instrumentos no menu. São recursos nossos que ficam ·depositados em uma conta, em nome do Brasil. O rendimento é
brasileiro- no caso, o instrumento retorna ao Brasil ao cabo
do sexto ano, _e o Fundo Monetário Internacional computa
esses depósitos, oferecidos como garantia de juros, como parte
integrante das reservas internacioiuliS do País.
De-- modo que se trata de uma garantia que se dá um
preço-para conseguir comprar algo que achamos que se justifica, que é ~ma elim-inação do risco de elevações abruptas
de ta1as de Juros_q~e ninguém, em sã consciência, à luZ" da
e~riência pretérita dos últimos tririta anos, pode eliminar
no período. que vai ~e agora até o ano 2023. Vamos preservar:
uma parcela ponderável da dívida externa do Brasil dos eféitOs
de variações abruptas de taxas de juros nos próximos trinta
anos e entendemos que isto é uma vantagem do acordo.
Em relação aos juros de 1991, 1992 e 1993, gostaria de
fazer um comentário. Em relação_ a 1991, apesar da enorme
insistência dos bancos no processo negociador, insiStimos que
o que pagaríamos seria apenas o que já havia sido pago,
vale dizer, _os 30% em espécie que foram pagos ao-longo
de 1991. Os outros 70% seriam transformados em bónus,
que estão descritos na última coluna da tabala anexa à Exposição de Motivos.
Da mesma forma, em 1992 e 1993 até a data da troca
- e volto a insistir que pode ser daqui a um ano, em novembro
de 1993 - estaremos pagando 50% dos juros. Os bancos
queriam que fosse muito mais.
Gostaria de fazer um comentário sobre isso, porque ouvi
algumas observações de que havíamos passado de trinta para
cinqüenta o pagamento em casb. Na verdade,'não o fizemos.
Estamos hoje pagando 30% dos juros devidos. Assumimos,
sim, ·o compromisso, no bojo da negociação de que, se e
quando o Senado Federal aprovasse esse acordo, passaríamos
a pagar 50% dos juros correntes.
Gostaria, também, de chamar a atenção dos senhores
para o fato de que os 30% de 1971, quando a libor mais
13.16 estava em tomo de 7,3% significavam 30% de 7,3%,
cerca de 2,2% de pagamentos efetivos de juros. Ao passar
para 50% agora, quando a libor mais 13.16 está em tomo
de 4,4% ou 4,5%, 50% disso significam praticamente os mesmo~r2,2% de pagamento efetivo de juros. De modo que essa
passagem de 30% para 50% aparentemente envolve uril cUsto
elevado, quando se leva em conta a dl;ástica redução de taxas
de juros internacionais. Na verdade, não representa um dispêndio adicional significativo e representoU um ganho negocial !
jmportap.te, porque conseguímo.s em troca nesse processo.
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De modo que acho que não é melhor continuar entrando
em detalhes sobre essa questão dos instrumentos ou dos juros
- estamos à disposição. Gostaria somente de reiterar o meu
convencimento, que o Ministro expressou com maior" clareza
ainda, de que esse acordo, quando aprovado pelo Senado
e implementado pelo País, estabelecerá as bases de uma solu~
ção duradorª para o problema da dívida externa brasileira,
onde estamos patinando ao_ longo dos últimos dez anos, e
permitirá que nos con·éeiftfetnos naquilo que realmente importa, que são os nossos problemas internos.
Costumo dizer qUe as batalhas fundamentais que temos,
como brasileiros, são dentro do país e não em querelas com
credores externos. E que a resolução desse problema permitirá
que nos concentremos naquilo que importa que· e O que ·está
hoje na nossa agenda e na pauta de discussão do Congresso
e nesse promissor novo relacionamento do Poder Executivo
com o CongreSso Nacional e com o Senado Federal.
Queria dar uma idéia dos próximos passos que serão
quando o Senado Federal aprovar esse acordo a ele dey~m
ser impostas cinco cartas antes que seja distribuído à comunidade financeira internacional. Essas cinco cartas são as seguintes: a primeira é uma carta do Ministro Krause à comunidade
financeira internacional descrevendo como o_ Poder Executivo
vê a situação di economia bra"sileira nesse acordo, Seus d~~<:Jo
bramentos e esperando uma adesão significativa aos termos
do acordo. Não tenho dúvida de qu~ nessa carta ele !=hamará
a atenção para a importância da distribuição ·eq\lilibrada entre
os vários instrumentos. É um direito que temos de exercer.
Além da carta do Ministro, entendemos que deve ser
adicionada uma carta do comitê negociador dos dezenove
bancos com os quais negociamos ao longo do último ano e
pouco dirigida ao universo dos nossos credores que se encontram pelas centenas. Essa carta também terá que estar adicionada.
Além di~o, as cartas do Ditetor-Gerente do Fundo Monetário Internacional. do Presidente do Banco Mundial e do
Presidente do Banco Interamericano de Desenvqlvimento.
São essas cartas que serão - espero - entregues pessoalmente ao Ministro Krause e ao Ministro Hadad por ocasião
de sua próxima visita a Washington noS dias 7, 8 e 9 de_ dezembro deste ano.
-Uma vez anexadas essas cinco cartas ao acordo será distribuída para o universo dos credores que tem setenta dias a
partir da data da aprovação do acordo pelo_ Senado Federal
para indicar não-somente sua adesão ao acordo como também
para indicar a combinação das suas escolhas entr~ os vários
instrumentos do cardápio.
_
_
Uma vez que essa massa crítica de 95% dos credores
tenha sido alcançada e que achemos _o lado brasileiro que
a distribuição resultante é equifibrada, senão tereiD:OS que
tomar mais tempo, pode ter início o processo de negociação
dos contratos específicos de cada instrumento que ~ um processo demorado e demandará alguns meses. (Pausa.)
Desculpem-me a interrupção. mas creio que houve uma
razão relevante para que ela tivesse lugar.
Estou descrevendo um processo que terá lugar ainda ao
longo de vários rri~ses. Vale dizer que haverá preocupações.
com -o fato de que não temos, ainda. o volume de recursos,
de garantias suficienteS -para--o acordo nest«7 momento são
preocupações de natureza prematura e só se colocará, pro~a
velmente, por ocasião do final do segul).dO ou do tc::rce1ro
trimestre de 1993 e nessas garantias o compromisso que assu.mimos foi, obviamente, de cinco fonteS de garantias para
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esse acordo que são: recursos do Fundo Monetário Internacional - gostaria de lembrar ao senhores que o acordo que
temos hoje com o Fundo já contempla o fato de que 25%
do programa que é um pouco mais de 500 milhões de dólares
já estão formalmente aprovados pela Diretoria Executiva do
Fundo, separados para efeito de constituição dos recursos
destinados à compra de garantias.
No caso do Banco Interamericano de Desenvolvimento
na programação financeira do Banco já -estão separados, pelo
menos, 400 a 450 milhões de dólares para uso, pelo Brasil,
para efeito de compra de garantia e o Banco Mundial 5:eguirá
o comportamento das outras instituições financeiras. Então,
as três fontes são as três instituições multilaterais. A quarta
são recursos do chamado dinheiro novo dos próprios bancos·
que eStamos exigirido, dos bancos- que escolham um instrunien!O que se chama, na tabela, bónus de conversão e sejam
obrigados a colocar quase 20%, ou seja, 18,18% em termos
de recursos novos que serão utilizados também para com-pra I
de garantia, e, aqui, conseguimOs- para mencionar rapidamente - um ganho negocial importante, porque em todos
os apottes de dinheiro novo e negociações anteriores, rio caso
do México, por exemplo, foram 25%, mas distribuídos_ ao
longo de quatro anos; no casó' -da Venezuela, foram 20%,
mas distribuídos ao longo de três anos. Aqui, exigimos que
todo desembolso de dinheiro novo fosse feito de uma só vez,
no ato da troca, porque era. iinportante para a constituição
das garantias.
O quinto e último recurso, para compra de garantias,
são reservas internacionais do País. O que adotamos. na negociação, foi" uma espéCie de fórmula em que dissemos que estariamos- tendo uma contrapartida na base de 1 dólar para 1
dólar de reservas do que viesse das outras quatro fontes. Quer
dizer, a referência a um número esperado, de cerca de 3,2
bilhões de dólares de garantia, na data da troca, a nossa eXpectativa é que ela se distribua entre 1,6 de reservas e 1,6, pelo
menos, das outras quatro fontes.
- O volume total de garantias, que seriam requeridas ao
final dos dois anos e pouco -de implementação do acordo,
depende, obviamente, da e~colha dos bancos entre os vários
instrumentos - os que têm garantia e os que não têm mas nas nossas melhores estimativas são de volume de garantiás total de ordem 4,5 a 4,7 bilhões de dólares, ao longo
de todo o período. Eu gostaria de comparar com os 7,4 bilhões
do acordo mexicano, que tem uma dívida semelhante à nossa,
negociada há dois allos_.
. Queria dizer algo sobre a questão da capacidade de pagamento. Sei que é um tema que mereceu enorme atenção por
parte do Senado e está claramente explicitado na Resolução
n~ 82. do Senado. Queria garantir aos Srs. Senadores que
levamos em conta a questão da capacidade de pagamento
a sério em toda essa negociação.
permitem, eu queria chamar a- atenção para o
Quadro 1 da exposi_ção, anexo à Exposição de Motivos ~ncami
nhada pelo Ministro Gustavo Kr3rise ao PresideDte Itamar
Franco.
Nesse Quadro 1, que conta da página 17 da Exposição
de Motivos -vou evitar entrar em detalhes e tratar do essencial..- temos que, no agregado para o biénio 1992/1993, consta, no item final, cerca de 11,0 bilhões de dólares -foi a
figura a que se referiu o Ministro Krause - que era o nosso
límlte máximo, em termps,da capacidade de pagamento, para
pagã.mentos a ba.ncos comerciais e ·ao Clube de Paris, com
a distribuição ·que ali está feita - 6,9 a bancos comercia:,i~.

se-me
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e 4,1 ao Clube de_P~_tis, Em março deste ano,. o ~x-P~esjd_ente
do Banco Central Francisco Gros e e~ tivemos oportunidade
de estar aqui, nesta sala, explicando por que foi uma negociação difícil no âmbito do Clube de Paris. InchJ.sive, a primeira
noite foi praticamente passada em claro, porque a avaliação
dos negociadores do Clube de Paris a respeito da nossa capacidade de pagamento não era a mesma que tínhamos; o nosso
limite não eram os 11 bilhões de dólares que aqui constam,
mas algo como 14 ou 14,5 bilhões. Na verdade, tín_hamos
no programa com fundo de cerca de 11,5 e conseguimos lá
baixar para 11.
A comparação das colunas I e II des.sa tttbela que contempla os pagamentos em 1992 e 1993, os dois anos em 'seu conjun~
to para bancos comerciais e Clube de Paris, mostra que, como
resultado desse acordo que foi negociado agora, como resul~
tado do acordo negociado com o_ Clube de Fa_ris e como resultado da redução das taxas de juros internacionais, o limite
máximo de 11 bilhões de dólares da nossa, capacidade de pagamento que havíamos comunicado ao Senado_ diminuiu. Hoje,
a nossa estimativa é de que, efetivamente, os pagame-ntos
que faremos serão da ordem de 9 bilhões de dólares, no biênio
92/93, para bancos comerciais e o Clube de Paris. A distriuição
dele está detalhada na tabela.
No Quadro 2, na página seguiilte, não temos mais só
bancos comerciais e Clube de Paris, mas o total dos pagamentos de amortizações e juros do setor público consolidado
no Brasil. Não só para bancos e Oube de Paris mas, também,
para o universo dos credores do setor público. .
E aqui, de novo, olhando apenas as duas últimas colunas,
a programação que tínhamos meses atrás indicava ingresSo
brutos de 11,2, amortizações brutas de 6,6, portanto, ingressos
líquidos_de 4,6 e elas estavam revistas. Hoje, o ingresso bruto
foi inenor do que estava previsto; mas as amortiza-ções brutas
também foram menores do que estavam previstas, parte do
resultado da negociação. De modo que o total de_ ingressos
líquidos é a diferença entre 10,7 e 6,3, ou seja, 4,4 bilhões
__
de dólares.
E a previsãõ dos juros ex~ernos líquidos, que era de 14,2
bilhões no biênio 92/93, hoje, como resultado do acordo, de
economias derivadas dele_ e, também, da baixa __d_a__ talCa _de
juros internacionais, baixou para 11~1 bilhões de dólares no
·biênio. De modo que pagamentos estimatlos em 9,6 hoje estão
sendo estimados em 6,7, o que mostra que estamos bem dentro
daquilo que era considerado o limite máximo quando apresen-tamos os planos.
A terceira e última _tabela da Exposição de Motivos é
uma tabela-chave que resume as fontes _e uso de rc:;çursos
do setor público consolidado. Esse quadro é a expressão viva
de uma preocupação que, desde o início, marcou todo o n_o_sso
processo de negociação, tanto com o Fundo Monetário Internacional, como com o Clube d_e Paris e os banco~ comerciais.
Basicamente, ele expressa o nosso convencimento de que a
capacidade de pagamento do País é resultado de uma conjugação entre contas extern_as e balanços de pagamentos. Foi
um enorme ganho conceituai que o País teve, e o Senado
Federal teve um papel decisivo nesta questão, ao introduzir"
a discussão da dívida externa não apenas como era no passado.
No problema do balanço de pagamentos, a única questão
colocada era: qual é o tamanho do superávit comercial que
precisa sergerado, para que o País honre seus compromissos'?
E mãis o- reconhecimento explícito de que, po,r uma variedade
de razões, 90% da dívida externa do Brasil é, hoje, ou pública
ou de responsabilidade do setor público, garantida pelo setor
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público, e que, portanto, o problema não só é de balanço
de pagamentos, mas é também um problema de natureza
fiscal.

Esse foi um ganho significativo que o Brasil conseguiu,
e agradeço o apoio do Senado ao permitir que insistíssemos
nas negociações. Essa era a visão do Senado e chamou a
atenção para o fato de que, no tratamento de dívida externa
dessa natureza, há duas transferências a serem feitas: se a
dívida foi denominada em moeda estrangeira, os pagamentos
têni que ser feitos em moeda estrangeira, e isto envolve algumas projeções e contas de balanço de pagamentos e algum
módico superávit comercial. Mas a dívida é pública ou de
responsabilidade do setor público, e, no Brasil, diferentemente do México, _da Venezuela e do Chile, ele não gera
diretamente divisas, mas tem que comprá-las no mercado de
quem as gera, que é o setor privado. E há formas indesejáveis
de fazê-lo, como, por exemplo, a emissão __de papel-moeda
e o aumento da dívida interna líquida. Há formas mais compatíveis com a estabilizção macroeconômica, que são, por exemplo, a geração de um superávit primário.
O Quadro _3 traduz, na verdade, um esquema de contas
de eXercício de consistência, com o qual sempre trabalhamos;
e que tem, do lado do setor público, os principais usos de
recursos do setor público consolidado - federal, Estados,
iriunicípios, empresas estatais e previdência - que são para
reduzir, ao extremo, os-gastos totais, custeio e investimento,
os pagamentos de juros reais da dívida externa e pagamentos
de dívida interna. E do lado das fontes temos: o total da
receita desses três níveis de Governo e mais empresas estatais,
aumento de dívida externa líquida, aumento de dívida interna
líquida e emissão de moeda, ou ganhos de senhoriagem associados à emissão de moeda.
O que esse quadro faz é apresentar, para os anos de
1992 e 1993, na coluna I, a estimatiVa com que se trabalhou
alguns meses atrás. A coluna II, para 1992, traduz a estimativa
preliminar dos dados referentes ao primeiro semeste de 1992;
e- a coluna II, de 1993, dado que isso está em discussão no
momento e depende crucialmente das decisões que tomar
o Congresso sobre a questão da reforma fiscal, simplesmente
mantivemos a programação--o-riginal, exceto para as duas contas externas, vale dizer, juros externos líquidos, que vão decli~
nar, e -divida externa líquida, que calculamos que vai ser ligeiramente alterada.
Mas esse quadro está aqui para evidenciar claramente
-a:o leitor que tivemos sempre presente a interação para contas
externas e contas do setor público em toda a discussão e
a negociaç ' da dívida externa. E foram em várias instâncias
do processo negocial que deixamos claro aos bancos credores
que certo tipo de demandaS eram iriaceitávds~ porque eram
incomPatíveis com nossa capacidade de pagamento, tal como
definida por essa interação entre Contas públicas e contas
externas, ou porque eram incompatíveiS cOm determinações
da Resolução 82, do Senado Federal, que, quer.o insistir aqui,
foram extremamente úteis como elemento de negociação com
os bancos.
Estou à dispoSição de V. Ex~s para qualquer comentário
sobre a questão de capacidade de- pagamento. Quero lhes
assegurar, como fez o Ministro Krause, que estamos convencidos de que o acordo, tal como negociado, se enquadra de
uma maneira perfeitamente compatível como a expressão dessa capacidade de pagamento.
A não ser que haja perguntas específicas, por uma questão
de elegância diplomática, na medida em que sou amigo pessoal,
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dos negociadores mexicano, argentino e venezuelano, não
quero fazer comparações entre a negociação brasileira e a
desses países. Quero apenas diZer que estOú convencido de
que a nossa negociação é excelente, quando a comparamos
com as outras.
Também não quero fazer comparações com negociações
anteriores, negociações que vfnhamoS tentando fazer, com
intervalos, em média, de dois anos, desde 1982, e que simples~ ·
mente empurraram o problema com· a barriga um pouco mais
para frente, tornando mais difícil, às vezes, devido ao acUmulo
de atrasados, um equacionamento mais duradouro da dívida.
Aqui, permitir-me-ia apresentar uma citação de um jo.;.
vem economista brasileiro, pelo qual tenho grande respeito
profissional e apreço pessoal': Paulo Nogueira Batista Júnior,
que me honrou, há dez anQS, com um convite pa~~ escrever
o prefácio de um livro seu sobre o mito e a- realidade da
dívida externa --um texto recente do Dr. Paulo Nogueira
com o qual estou de total acordo e que traduz muito bem
a nossa re'alidade. O texto é de abril de 1990, mas oontinua
válido hoje, em particular em julho de 1991, quando, no âmbito do Executivo, estávamos tentando equacionar a nossa estratégia em relação à dívida externa.
Vou me permitir ler esses parágrafos, primeiro, porque
estão bem escritos- Paulo Nogueira tem uma grande vantagem que poderia ser menos rara entre nós: é um economista
que escreve num portugês escorreito, castiço - e porque
traduzem uma posição que considero essencialmente correta.
Vou me permitir ler para os senhores esse texto --a pãrtir
de agora estou citando o economista Paulo J:"logueira. Diz
o seguinte:
"Uma opção aparenteme~te atraente seria de simplesmente manter a moratória parcial por tempo indeterminado, na expectativa de que venha ocorrer uma
evolução favorável das possibilidades de negociação
intenacional. Essa continuação da morat6ri~_ preservaria uma fonte automática de financiamento e permitirá, ademais, concentrar esforçoS na consolidação do
ajustamento interno. Não obstante esse caminho não
ser o mais recomendável nas atuais circuns!âncias, a
moratória parcial não pode ser considerada uma solução duradoura, uma vez que apenas prorroga a vulnerabilidade decorrente do problema da dívida externa e
dificulta, portanto, a formação de expectativas favoráveis à consolidação do programa de estabilização.
A mera acumulação de atrasados mantém uma
ameaça pemianente de ruptura do equilíbrio do orçamento público e das contas externas; em outras pala~
vras, persiste uma tributação pendente, uma espada
de Dâmocles suspensa sobre as finanças p~blicas e o
balanço de pagamentos do País.
A retenção de juros resulta, inclusive, no contínuo
crescimento de uma dívida, já excessivamente elevada,
aumentando a hipoteca de valor incerto que paira sobre
a economia do País.
Qualquer melhora na situação fiscal e canibial é
motivo para que os credores externos redobrem os seus.
esforços de cobrar a taxação pendente, transformando,
assim, o processo de ajustamento interno numa verdadeira tarefa de Sísifo. A decisão de protelar o encaminhamento do problema externo será interpretada como sintoma de exitação e fraqueza, contribuindo para aumentar a insegu-
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rança das expectativas iDternas e estimular- ãS pressões
externas no sentido de que o País retome o pagamentO
da dívida".
Eu não poderia concordar mais com- O que o Paulinho
escreveu nesse artigo de abril de 1990, que se aplicava perfeitamente às nossas discussões internas em julho de 1991 c contimiã se aplicando hoje.
Por essa razão, acredi~amos que esse acordo permite que
encaminhemos uma solução duradoura para ess.a questão e
- de novo volto a insistir - nos co-nCentremos naquilo que
importa, naquilo que vai defink o que seremos como economia, -coino soCiedade no futuro, que são nossos problemas
internos, e não querelas externas.
__ Sr. Presidente, estou falando demais, mas não poderia
concluir sem ex presar o meu apreço pelo a:poío que sem pré
recebi por parte do exMMinistro Marcílio Marques Moreira;
por parte do ex-Presidente do Banco Central, Dr. Franciso
Gros; e do Direto da Área Internacional do Banco Central,
meu caro amigo Annínio Fraga. Uin apo1o ·que- devo frisar
-Continuou inalterado da parte dos Ministros Gustavo Krause, Paulo Haddad c do novo presidente do Banco Central,
Dr. Gustavo Loyola.
Quero agradecer de público aos Senadores de vários parti~
dos que desde o início acompanharam o processo de negociàção ao longo dos últimos doze ou quinze-meses, desde
o primeiro jantar na casa do então Senador, hoje, Chanceler,
Fernando Henrique Cardoso, em 13 de agosto de 1991, quando apresentamos a uma grupo de Senadores as linhas básicas
da proposta que estaria sendo encaminhada aos bancos, bem
como a orientação estratégica que- tencionávamos seguir.
A serenidade e a orientação segura do Senador Raimundo
Lira ao longo de todo o processo merece o meu apreço.
E, por último, quero expressar o me-u profundo reconhecimento pelo trabalho de uma equipe constituída por funcionários Qe carreira do Banco Central, seja do Departamento
Jurídico, Económico e da Dívida Externa; seja do Departa-.;;
menta do Tesouro Nacional - hoje Secretaria - , seja da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ou da Secretaria
Especial de Política Económica do Ministério da Fazenda;
do Departamento, hoje Secretaria de Assuntos· Internacionais; do' hoje MinistériO do Planejamento, bem como do Itarriaraty, tão bem representado aqui pelo Chanceler Fernando
'.
Henrique Cardoso.
_
A seriedade, a competência profissional, a dedicação e
a preocupação ·com o interesse público que todos demonstraram ao longo do processo fazem-me t_er esperança çle que
o- BraSil possa continuar a contar com pessoas de qualidade
em seu serviço público, ao qual, diga-se de passagem. orgu~
lho-me de pertencer.
Todos os méritos desse acordo :- estou convencido de
que ele os tem - devem~se â minha equipe. As deficiências
-e- esse acordo as terá como todo artefato humano - devem
ser atribuídas exclusivamente às minhàs conhecidas limitações
pessoais.
- Muito obrigado. Estou à disposição dos Srs. Senadores
para qu.alquer esclarecimento que se faça necessário~
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Srsc Senadores, gostaria de ressaltar aqui a honrosa presença ·ao riossiJ
companheiro Senador Fernando Henrique Cardoso, Ministro
das Relações Exteriores.
Nós o havíamoS convidado para~ a na próxima '.erça-feira,
vir à ComiSSão de Assuntos Económicos coloc::tr a posição
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do MiniStéi"lo das Relações Exteriores relatiVamente à importância dessa reestruturação_ do acordo..d.a dívida externa brasileira.
_
No entanto, S. Ex• o Sr. Ministro das RelaçóeSExteriores
estará durante toda a semana na Argentina e, portanto, não
poderá estar presente aqui na próxima terça-feira.
Na quarta-feira já estaremos apresentando o relatório
desta matéria ãtravés do Senado José fogaça.
Em face da impossibilidade da presença do Senador Fernando Henrique Cardoso, preencheremos o calendário· da próxima terça-feria, às 11 horas, com a conti,nuação _da~ djscussão
e votação do projeto de modernização dos portos brasileiros.
Tenho aqui em minhas mãos três_ requerimentos: dois
do Senador Eduardo Suplicy e um do Senador Ronan Tito.
Em- seu primeiro requerimento, o Senador Eduardo Suplicy
pede seja ·convocado o economista Paulo Nogueira Batista
para ser ouvido nesta Comissão; _e, no segundo, pede a cópia
dos originais do acprdo entre o Governo brasileiro e o comitê
dos bancos credores... N~turabn.ente,- e~e segun~o _r~q'L_leri
mento, nós_o faremos tramitar co_m_ a maior rapidez, no sentido
de que seus termos sejam atendidos.
-Em seu requerimento, o Senador Ronan Tito pede ·o
comparecimento do _ex-ministro Marcflio- Marques Moreira
para prestar esclarecimentos a respeito do processo de negociação da dívida.
Quero informar aos Srs. Senadores que, conSlder~ndo
que na próxima quarta-feira apreselltafrilos -aqui-o-relatórfo
que está sendo elaborado_ cuidadosamente pelo Senador José
Fogaça, não temos, no momento, pelo calendário, possibilidade de convocar essas duas ily.stres personalidades cuja
presença foi solicita por V. Ex~ No que se refere ao Dr.
Paulo Nogueira Batista, estamos recebendo um trabalho encaminhado pelo Senador Eduardo Suplicy, -e, pará quais.quer
outros esclarecimen_tos adicionais, acredito -que poderia ser
feito um contato diretamente com a··sei_lador relator desta,
matéria, pa:i"a que s. Er possa reCeber os subsídiQs e os esclarecimentos necessários. De modo que, no período da discussão,
o Senador José Fogaça poderá colocar as questões mais relevantes levantadas por essas duas personalidades.
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perguntar sobre a dívida - , de vir aqui para trazer o ponto
de vista do ltamarati e o me.u, pessoal.
~ã<?_ ~ ~~gredo para ninguém que, talvez, junto com o
Senador Ronan rito e_ 6_ Senadói'~~aimunck{Lirª, sejamos
os mais antigos participantes dessa obsessão pela dívida, mesmo quand9 não era assunto normal nas discussões legislativas,
nem o Congressq possuía as funções que hoje tem., importantes, justas, de ser aquele que monitora as diScussões~ Nós
acolll:panhamos essa matéria há muitos anos.
Penso que hoje o Senado está mais -capaciUido para tomar
um~ decisão tranqüilã e soberana._ Acredito que se· conseguiu
aqmlo que era essencial, ou seja, â medida em que as negOciações vão evoluindo, os negociadores trazem informações ao
Senado e, mais do que isso, o Senado tem uma norma. Essa
norma é que vai enquadrar o âmbito da possibilidade de negociação, e nós fomos os relatórios dessa norma, juntamente
C?m o Senador Severo_ GorrieS, Seriador Jorge Bomhausen,
nós- fizerilos essa norma; o Senador Ronan Tito teve papel
decisivo, também.
Recentemente, fui a Nova York e fiz uma expoSiÇãO no
Council of the America_sobre a situaçã-o_ Prasile_ira. E um dos
negociadores da dívida do lado dos bancos, Bill Rhodes, quis
conversar comigo. Disse-lhe: "pois não, converso com todo
mundo". Ele estava muito amto. Eu disse: "não se preoêupe,
as que_stões· doravante no Brasil não precisarão nem de lobbies,
no mal sentido,_ nem de -conversaÇões· ad latere, ne·m side
letters, nem nada disso, porque elas se darão à luz do di3
no Senado da RepúbliCa".. -Acredito Que o Senado acompanhou a negociação. O
que estiver dentro do que nós apoiamos no -Senado. o Executivo_ vai cumprir. Eu, hoje, não e!'tou c~mo Senador, mas
sou Sen~dor ~ não .YOl;!_}l_g_n~--~e~~e:~peitar__ un~:a decisão que
é do povo, através do Senado; como Ministro, eu não posso
entrar em choque com aquilo que foi urna determinação do
~g~~~~!ivo. ~u não acredito que a negociaçãO esteja sendo
fetta à __margem - -~u sabia que Dão estava :__ do ciue nós
dispusemos e, portanto, o senhor pode assegurar tranqüilamente que essas negociê\l_ções terão o cur~_o pormal.
Estive, ãfiteontem, em Bruxelas e soube que o Sr. William
Antes de passarmos à discussão desta questão, passo a Rhodes, nt~:ma reunião na França -creio que- nO Clube de
palavra ao Ministro _Fernando Henrique Càrdoso, para que Paris - , transmitiu, como ·se fosse para acalmar, as minhas
ST Ex~ possa nos trazer algumas informações adicionais a res- palavras.
--- Entãç, volto ao_que disse lá no Council of the America,
peito desta importante matéria.
Com a palavra o Ministro Fernando Henrique Cã.rdoso .. depois de muitos deb_ates, em que me perguntaram essas coisas
normais a respeito da privatização, da lei de propriedade inO SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO-'- Muito dustrial, a dívida, e eu expliquei com paciência tud_o, como
obrigado, Sr. Presidente, Senador RairimiÍdo.i.ira;·srs. Millis-- é Q:Ue nóS pensarriós.etc. No_ fim, o Embaixador que preside
tros; Srs. Senadores que eStão aqui na MeSa; demais Srs. o Coundl of the Ame ri~ disse que eu havia feito_ uma confeSenadores; nosso negciador, Dr. Pedro Malan; senhoras e rência lá há 20 anos. E fiz mesmo. Fiz há 20, fiz há 10, também.
Então, eu lhes disse: "só peço uma coisa a vocês, que não
senhores:
Com- o fato de_ eU ter sido Qesignado para o ·-Minis.térlÕ deixem passar mais·20_anos para me convidar; convidem-me
das Relações Exteriores, transformou-me êtifp"etecá. De mo- daqui a 5 e eu tenho certeza que vocês não vão fazer mais
do que não tenho mais a possibilidade de agendar e estar nenhuma dessas perguntas, porque não mais procederão. Não
presente nas discussões de maior importância, p()rque tenho haverá mais sentido perguntar, como se houvesse uma dúvida
que ser jogado daqui para lá e de lá para cá, o que é o sohre- o que o Brasil val_ser. O Brasil_va_i sçr o que quisex:_;
normal nas funções em que paSso a exerce{. Então, não terei o País hoje tem muitas vo:Zês e· o Congresso é o eco dessas
a oportunidade de participar, corno gostaria, na próxima sema- vozes, através de seus representantes". A nossa política sobre
na, deste encontro porque estarei em Buenos Aires e também propriedade industrial, sobre lei de patente, sobre questão
de modernização de portos, sobre questão de privatização,
em Montevidéu, durante a_ semana.
Mas, não queria deiJ~:ar, mesmo que seja depressa, cOmo sobÍ'e a dívida é uma questãO naciOnal, não é mais u_ma questão
farei agora - porque o embaixador da Inglaterra está me que o negociador lá fora-, no seu isolamen~o. possa tomar
esperando com os deputados ingleses e, certamente, vão me decisóe_s que depois não te~·ão respaldos. Elas terão que ser
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tomadas na mesma medida em que nós aqui, ~o ~r~~~l_, vamos
fazer na política.
.
.
, .
_ ,
.
A política externa, mclumdo a da divida, naç -~ maiS
externa, é uma política vinculada _à von_ta~~ ~?_E_>aís,-__ ~----.
Então, creio que, prime-iro, é impórtãrite qUe nó~ de:_Id_::tmos a questão dessa dívida, como setnpte temos fet~o, co'!l
propriedade. Já disse o Dr. Pedro Malan qu_e o conceito ~ais
importante que foi introduzido nessa ~e_goCiaÇ~9 -. e. fQ_! por
nosso intermédio, nós Senadores_que mtroduztmos esse .conceito - foi a capacidade de pagamento. Po! _quê?_ Porque
isso dá margem de mano~r-ª---ªgsn()ss~s_ ne:gt>_ctador~s.
_
Nós, hoje, temos 23 bilhões de dólares de reserva. Entao,
é claro que os nossos c~edores ficam ele olho_ grande .. Mas
isso não vale nada, porque essa~ reservaS dependem .d.a dt~po
nibilidade em cruzeiros no Tesôõ.tO. Não se pode ut1hzar Isso
sem que o Tesouro tenha como, __~ealm~nt.e, f~zer frente aos
seus compromissos. Esse fõi-tiiDConceitó d1fi~i1Imo de n;tudar.
A primeira vez que fui aos Estados Umdos, _depots qu~
havíamos resolvido isso - ou estávamos resolvendo - , fOI
numa conferência no BID, para a sua díretoria e ~~u!ls agregados. Ninguém compreendeu e todos foram contra a noção
de capacidade de pagamento, hoje é usual.
_
_
Recordando um pouco, os Senadores. Raix~mndo Lira,
Virgílio Távora e Carlos Chiarelii fOram comigo aos Estados
Unidos falar com o Baker, o todo poderoso Baker que nos
recebeu com uma imponente rewiião, juntamente -~om todos
os seus assessorres._ E nós nos sentindo meio caipiras, apenas
como hóspedes do Itamaraty, aí, sim, sem caipirice alguma,
depois de urna pequena brincadeira comigo por parte do Baker, porque ele estudou em Princepton e eu também,_ ~le
disse: Holha dívida é questão de mercado", como -quem d1z:
.. os senhore's não têm nada a ver G.Om isso. Isso é mercado,
não há discussão, não há redução, não há prazo, ou pa~a
ou não paga e se não pagar .. :" -_a( vem as ameaças, ~ao
chegou a formulá-las, porque não precisava, elas estavam Implícitas.
.
•
·
O Sr. Foulker nos re-cebeu tambem. Ele era de tremer,
dava a impressão daqueles filmes alemães, mostrando a:ma
cena diante da guerra, quando os senhores d<;l: mundo reumam
as pessoa em salões inien~os, ou, então, F~lip~ II, quando
ainda era importante, reumndo naqueles saloes tmensos com
mapa mundi para· mostrar a pequenez de quem ia lá pedir.
o-nr. Malan conhece a sala do Federal Reserve Bank, é
uma sala que ao se entrar nela, fica-se impressiç;nado. E nós
estávamos ali meio aSsim, meus Deus do _céu será qu~ dá
para negociar politicamente. Hoje, ninguém mais discut~ Isso._
Existe o Plano Brady, há as reduções que podem ser m~ore~,
podem ser menores, mas tem redução, conceito que era maceltável antes, está vinculado ao que nós podemos._ Devemo.s,
sim, não-negamos, vamoS pagar-com o pudermos, e se negocta
ponto a ponto.
-- - - .. - -- ; : .
- . ··· · ·
Então, houve uma mudança substanCial nesse tipo de
relacionamento. Tendo havido essa mudança, eu estou com
Paulo Nogueira Batista, não dá ~ara perd~r a oportunidade,
porque daqui a pouco a oportumdad~ é ptor, nao é melhor.
faz-se o que é de melhor num dado momentp.
CreiO que o Dr. Malan fez" o que havia de melhor nesse
mo-mento. Eu poderia querer mais? Poderia! Ce_rtame_nte, poderia. O melhor é p-agamento zero·, -é óbvio. Dá para fazer.
qual é o limite disso?
·
.
Nós podemos fazer hipóteses sobre a qu7stã? ?e_~apaCI
dade de pagamento,- po-demos fazer exercícto~ antméhc~s,
caucular que a -inflação vai ser X ou Y, a se1gnorage nao
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sei quanto. Podemos fazer várias hipóteses, mais isso vai resolver? Nós temos que ver se temos uma certa margem de segurança que perniita um relacionamento estável com a c?muni~
dade financeira e, de cuja estabilidade não resulte a mcapacidade do Governo brasileiro de atuar internamente para promover o crescimento. porque essa é a nossa equação.
Acredito que essa equação está bem pos-ta. -Como não
estou falando como Senador, não me sentei ali porque o Presidente não deixou, não preciso botar a lupa da oposição para
ver nos detalhes. Acho que a oposição deve colocar essa lupa
ce-olhar nos detalhes para ver o que está certo, o que está
errado. Estou convencido que é o melhor que se pode fazer.
Estou convencido disso.
Peço s6-uma coisa, e aí peço como Ministro do Exterior.
Não preciso nem pedir, está feito. Nós temos que tomar uma
posição, decidir, porque o mundo está mudando com uma
ra:pidez enorme e nós não podemos correr risco de ficar para
atrás nessas mudanças.
Eu vim de Bruxelas trans-anteontem, e lá estão tomando
decisões sobre a questão do GATT;-o-acOrdo comercial; se
vai haver guerra comercial ou não. Isso mudará muita coisa
no n:hindo. Hoje, na Europa, houve um corre-corre, por quê?
Porque algumas moedas foram desvalorizadas. Isso se dá com
muita rapidez, quer dizer. o banco alemão resolveu, tomou
Uma deciSão que afeta tudo.
--- Nós temos que entender ·que o Brasil está em condições
de se reposicionar no mundo de uma maneira madura e proveitosa. Mas é agora. Não podemos deixar que as brechas se
fechem, porque· quando elas se fecharem, cléJ.ro-que Utn país
como o nosso é um país ·que teni sempre futuro, mas ·não
convém perder o momento desse futuro. -Então, acertar essa questão da dívida é muito importan~e
para nós. Acertá-la de forma adequada, sem sufocar, é mais
importante ainda. AcreditO que temos essa chance.
Eu vim só fazer este apelo de que isto é importante.
É importante que se continue nesse tipo de negociação aberta
do Senado com os nossos negociadores, com a independência
qu-e o Senado tem, mas é muito importante que haja essa
sensibilidade para o momento.
E quando eu soube pelo Presidente da Comi~são que
o Relator ia ser o Senador José Fogaça, eu descansei, porque
tenho certeza que S. Ex~ vai tratar do assunto como sempre
tratou_dos outros assuntos, aliás, está tratando de um assunto
delicado que é do nosso interess.e, que é da Lei Partidá~a,
da Lei de Concessões ~ deixe eu fazer o meu_ comercxal
·aqui- com o maior critério.
- -Então, Sr. Presidente, sob sua condução e com o Senado
atento a tudo que está ocorrendo com a dívida, eu vou almoçar
com o Embaixador inglês, deixando-os aí, mas com uma enorme tral_lqüilidade. Tornarei um brinde lá, enquanto vocês vão
estar trabalhando aqui.
Eu me desculpo a V. Ex~s e me retiro .
O SR. PRESIDENTE (Raimudo Lira)- Vamos iniciar
o debate. .
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARbO SUPLICY -Sr. Presidente, Senador
Raimundo Lira; Exm9 Sr. Minlstro GUsütVó'Krause; Professor
Pedro Malan; Srs. Senadores, foi imPortante a menção do
professor Pedr.o Malan, em relação às observações do economista Paulo Nogueira Batista Júnior, porque concide exatamente com o que eu solicitava a ele, tendo em vista que
o considero como 1!-ma das pessoas que há alguns anos ve~
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acompanhando com muita atenção a evolução da dívida exterO SR. EDUARDO SUPLICY -Não é uma confronna brasileira e até prevendo, Sr. Presidente, que talvez houtação, mas confronta-se com aquilo que eu preVi, em abril.
vesse dificuldade. Com relação à data para a sua vinda, eu
deste ano ..
solicitei, e ele me encaminhou ontem à noite, unüt.- primeira
- O SR. RONAN TITO -V.
previu q~~ -~Ó~ ~ã~
avaliação do que seriam os efeitos dessa negociação e, ainda
mais, levando em conta que se trata da mais silbstancios_a - teríamos reserva, que nós não iríamos pagar as dividas. Nós
estamos com 17 bilhões de reservas líquidas.
negociação da dívida externa brasileira. Este acordo, salvo
engano meu, constituiu o acordo_ de -m~Oi- _ilripOrtância de
O SR. EDUARJ?O SUPLICY-.,... Pediria a V, Ex• que
todos aqueles que examinamos ao longo destes dois anos.
termmasse. de me ouvtr, antes de me interromper.
É o que implicará em maior peso para a eocnomia br"asileira.
O SR. RONAN TITO- Veja, Senador, se V. Ex• se
Reconheço os esforços do Governo, tinto do anterior como
ObstiRa em discutir to_das essas tabelas, eu vo:u ter-que, educado presente, em procurar a melhor negociação possíve[ Mas
damente, pedir licença para me retirar, porque tenhO comprogostaria de observar conforme vou aqui delinear, que há alguR
misso depois do almoço, inclusive com o plenário. E nós temos
mas diferenças sobre as previsões oficiais do Governo e aqueo
almoço. Olhem só quantãs tabelas _nós vamos discutir e
las que efetivamente p-arecem estar acontecendo. Em especial,
debater. Cada número desses_é um debate de 20 mitluto~.
quando em abril passado, nós votamos o último acordo com
O SR. EDUARDO SUPLICY- Senador Ronan Tito
o Clube de Paris, -~u _fiz projeções que constam do voto em
a minha argüição não demorará mais de dez -minutOs, e, e~
separado que estão mais próximos do que efetivamente está
especial, se não for interrompida.
ocorrendo do que as projeçóes que o Governo, eptão, en_caminhou ao S.enado Federal.
. __ O SR- RONAN TITO- Eu agradeço muito a V. EX'
e peç~ desculpas.
·
·
-. · ·
-: --- .--.. ·
Gostaria de apresentar, com_ br~vidade, este estudo que
distribuí aos Srs. Senadores, bem como _ao Ministro Krause
O SR- EDUARDO SUPLICY- Pri)neiro, ao invés de
e ao Professor Pedro Malan. Peço a todos que q,·acompailhemum superávit primário de 3% do PIB, conforlne pré:.visto
para maior brevidade.
pode-se estimar um déficit da ordem âe 0,7 do PIB, em 92. '
AqU:i está um conjunto de tabelas que trata da questão
Segundo, a acumulação de reservas e a receitaRde sejgno-da capacidade de pagamento. Vou assinalar os principais asrage foram significativamente superiores às projeções então
pectos. Na tabela 1-1, nós temos af os resultados em 92, que
apresentadas pelo governo.
foram estimados com ba~e em informações divulgadas pelo
Ter-Ceiro, o aumento_do endividamento internO.foi 4 vezes
Governo. Se confrop.tarmos com as projeçôes oficiais de abril
de 92~ apreseiltãdas pelo GOverno Collor, quando da discusão superior ao previsto pelo Governo, em abril. E não por acaSo
a inflação deste ano é mais de dez vezes superior ao previsto
com o Clube de Paris, nóS vamos ver algumas discrepâncias.
Primeiro, ao invés de um superávit prinláriô;~da ordem no acordo com o Fundo em janeiro último. A inflação é mais
de 3% do PIB, o que se pode prever hoje - e gostaria de de acordo com o que eu previ e está nas· minhas previsões
do que o que foi previsto pelo Governo.
assinalar que na tabela encaminhada pelo Ministro Krause
A tabela 1-1 registra também as projeções de abril, as
ao Senado estão os dados do primeiro semestre -de 92 - ,
mas examinado aqUilo que ocorreu e aquilo que tem sido que eu formulei. Como se verifica, oS reSultados de 92 foram
divulgado pelo Banco Ceiltral, nós chegamos a um resUltado ainda mais desfavoráveis do que os números que nos levaram
a- questionar as estimativas oficiais da época. As ·previsões
diferente. A previsão feita -por diversos economistas e pelo
oficiais
pará 93, novamente, são ntais otimistas·do que a reali~
Paulo Nogueira Batista Junior,... __ _
dade poderia prever.
Tabela 1-2. Os resultados previstos supõem, entre outras
O SR. RONAN TITO...:... Eu peço desculpas ao eminente
coisas, um aumento espetacular do superávit primário e uma
Senador para levantar uma questão de ordem.
Creio_ que esta reunião deveria ser para que nós fizésse- redução acentuada da taxa de jril"Os sobre a dívida interna.
mos questlonamentos e perguntas sobre a exposição, e deixar- Admite-se, além disso, um nível muito baixo de seignorage.
mos para a próxima o eXame aprofundado da matériã., pârque Em conseqüência do elevado superávit primário e das reduV. Ex~ está familiarizado com as tabelas. E nós, agora, é zidas taxas de juros internos, espera-se uma redução absoluta
que estamos tomando posse delas. Eu estOu Vendo aqui a do endividamento interno. Tabela 1-2.Mas será isso plausível?
questão. Estou vendo alg"qnS números, do pouco que estou Há uma superestimativa da capacidade de pagamento do seto r
olhando, mas não estou ve;ndo, por exemplo, a contrapartida público.
A tabela 1-3 registra uma projeção alternativa que ajuda
do aumento de reserva e outras coisas.
a revelar as debilidades das estimativas. A projeção alternativa
O SR. EDUARDO SUPLICY -:"Estátudo af, Senador. foi construída da seguinte forma: foram aceitos- os núll!eros
do Governo para pagamento ao exterior e outras variáveis
O SR. RONAN TITO - Pois .é, mas V. Ex• leva uma
e~emas. Mas foram adotadas hipóteses que pareceÇI oi;ais
vantagem muito grande sobre nós. V. Ex•· já teve. iSsO em ·razoáveis sobre o Superávit primário, a taxa de juros e o
mãos e. está t~azendo isso agora. Então, gostaria que nós, níVel de seignorage.
na próXIma reunião, disco tfssemos isso, mas não agora. Neste
De acordo com essa projeção alternativa, o que se pode
momento, nós debateríamos .. _..
_______ _
esperar para, o ano que vem é uma taxa de inflação semelhante
à deste ano~ ou seja, da ordem de 1.100% ao ano, ou 23%
O"SR. EDUARDO SUPLICY -Se não for esta a oporao ínês.
·
tunidade para pedir esclarecimentos aos que eStãO ...-.
O segundo coo junto de tabelas apresenta estimativas de
O SR. RONAN TITO - Fazer esclarecimentós, sim,
alguns dos efeitOs específicos de acordo com os bancos comer_r;nas confrontação, principalmente.. _
·
-c!_ai.s..est~ang~i.ros e destaca os se&riintes pontos: o desconto.
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aparente proporcionado pelo acordo é de 35%, conio vinha
anunciando o Governo Collor, mas as estimativas resumidas
na Tabela 2-1 revelam que o desconto efetivo, a re"dução
da dívida seria da ardem de 16%, menos da metaçle do que
foi divulgado. A diferença se deve ao fato de que apenas
uma parte da dívida afetada pelo acordo será objeto de redução. Além disso, pará-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, conforme a Tabela 2-L
De acordo com as estimativas feitas pelo Professor Paulo
Nogueira Batista, que se baseiam na experiênCia tiCéiitc! da
Argentina e em dados do próprio GoVeino brasileiro, a implementação do acordo exigiria iniCialmente a hnobilização de
8 a 9% das reservas atuais. A imobilização total de reservaS
serem implementadas ao longo de dois anos alcançaria nada
menos do que 20% das reservas atuais, conforme mostra a
Tabela 2-2.
~
~A aprovação imediata do tenn sheet, pelo Senado, implicaria a despesa adicional de 600 milhões de dólar~:.s_ ainda
em 1992 (tabela 2.3). Essa despesa se somaria ao pagamento
já efetuado de quase 90{) milhões de dólares, decorrentes
da emissão dos bónus referentes aos atrasados de 1989 e 1990.
Portanto, o cronogramã-estabclecido implica pagar mais de
1,5 bilhão aos bancos estrangeiros em novembro_ e dezembro.
Tudo isso corre à conta do setor público, cuja situação atual
de caixa é notoriamente difícil.
Se o acordo vier a ser implementado, os· pagamentos
anuais aos bancos aumentariam em cerca de 600 milhões de
dólares, na atual situação de moratória parcial, para quase
2 bilhões de dólares. Essas estimativas se baseiam no nível
recente das taxas de juros do mercado internacional. O acordo
com os bancos, mesmo--que -o-proto-colo seja aprovado de
imediato pelo Senado, não será concl~[do a_11:tes de 6 ou 9
meses, pois ficará mi -dependência da retomada do programa.
com o FMI. •
No curto prazo, a única conseqüêilcia prática da ·aprovação do protocolo seria o aumento. dos pagamentos de 30
para 50% dos montantes devidos.
_
Eu perguntaria ao Ministro Krause .e aO Professor Pedro
Malan qual é efetivamente, tendo em vista os dados correntes
mais precisos de 1992 e do segundo semestre, o superávf(
primário em relação ao PIB, porque pela estimativa aqui colocada, que é a que presumo ser correta, tivemos este ano
~estamos tendo um seignorage maiOr do que o 1,5%
previstos em março deste ano pelo Governo em relação ao
P1'B e também um endividamento interno maior d.o __ que o previsto. QUal é efetiVamente o superávit pririiário? Esfá havendo esta folga de 3% de fato para 199:?_ ou, realisticamente,
o supetãVit primário é signifiCativamente menor, sendo que
talvez até venhamos a encontrar a realização de um déficit
aqui previsto pelas estimativas?
Em segundo lugar, o Senador Fernando Henrique Cardoso, Ministro das Relações Exteriores, mencionou modificações muito grandes ocorrendo a nível internaciOnal. De fato,
elas estão ocorrendo.
Dentre outras modifiCaÇões, houVe uma de grande importância política: a eleição de um democrata para a Presidência
da República, Bill Clinton, nos Estados Unidos, que assume
no dia 20 de janeiro, É conbecida a posição dos economistas
e dos responsáveis pela área económica do Governo Bill Clinton que, se de um lado, tem uma posição que possivelmente

a
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pode ser considerada mais dura, no que diz respeito ao comércio 'iD.temacional, no que diz respeito à dívida dos países como
o Brasil, a maior parte dos economistas do Partido Democrata
tem uma visão de muito maior abrangência e de muito maior
compreensão com relação à situação de países como o Brasil.
Então, pergunto se a eleição do Governo Bill Clinton,.
de alguma maneira, não modifiCa as cop.dições de negociação
do Governo brasileiro para com os credores internacionais?
Quero salientar que a exposição destes dados~ espero,
possa contribuir para os Senadores, inclusive para que o Senador José Fogaça, como Relator, faça um parecer o mais consciente possível, dada a responsabilidade que todos temos de
examinar o assunto.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Fica à vontade
do Sr. Ministro e do Sr. Embaixador, na medida em que
cada um decide quem deve responder primeiro.
O SR._ PEDRO MALAN- Fico extremamente honrado
pelo fato de o Senador Raimundo Lira me chamar de Embaixador. Na verdade, sou mero economista, um funcionário
público.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo. Lira) - Sempre o
chamo Dr. Pedro Malan, mas toda vez que se trata da dívida
externa, normalmente a imprensa publica: "Embaixador para
negociação da dívida externa brasileira".
O SR. PEDRO MALAN -Senador Eduardo Suplicy,
_este texto me chegou às mãos no mqmento mesmo em que
o senhor iniciava a sua intervenção. De modo que eu_ e minha
equipe o leremos com a atenção que toda e qualquer análise
do economista Paulo Nogueira Batista Júnior merece e estaremos fazendo um comentáriõ-detalhado sobre ela que lhe será
encaminhado~ assim como será encaminhado ao Senador José
Fogaça, Relator desta Comissão.
Não queria deixar passar a oportunidade sem fazer alguns
comentários. Infelizmente a ordem não será a mesma em
que o senhor levantou alguns problemas.
Em primeiro lugar; Sobre essa questão do desconto do
acordo. Sempre tomei corno óbvio- confesso que não participei de nenhuma. operação- de marketing e não sei como
isSQ- fOi Vendido em toda e qualquer instância - , mas esse
comentário de que na verdade, o_ acordo não reduzirá em
35% 9 tõta1 da dívida de 123 bilhões de dólares, acho que
é óbvio para qualquer observador e espero que a âecompoSiçáO que fiz hoje', mostrando que ·a dívida na verdade que
está coberta por este acordo é da ordem de 56 bilhões de
dólares, parte disso se refere a juros atrasados. A dívida que
se!'á objeto de escolha entre alguns desses instrumentos é
que será, parte dela, objeto de acordo.
Pará _ilustrar o· assunto: suponha que sejam 50 bilhões
de dólares ~ que 100% dos :p.ossos cr~dores escolham o bónus
com-oescõnto. Então, tem-se_ um desconto de exatamente
35% de 50 bilhões de dólares- a dívida que era de 50 reduz-se
em 17,5% e passa a valer 32,5 Dilhões de dólares, é um desconto íntegra! de 35%. É claro que nenhum de nós está contando
com a hipótese de que a totalidade dos nossos credores escolherá a opção com desconto e, portanto, o desconto será iriferior a 35%. Mas gostaria de enfatizar urna coisa: o desconto
mais .vísíVel, esse- que chama a atenção da opinião pública
eni geral, é aquele que tem lugar no momento mesmo da
conversão, da tr_oca; em que 100 passa a ser 65. Mas essa
não é a única -forma de desconto. O senhor, como economista
profissional, sabe muito bem que há duas formas de se ter
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um alívio da dívida: uma através de um desconto· no momento

da conversão, em que o estoque da dívida s_e reduz; ·a outra
é um alívio da dívida que, mesmo não havendo redução do
estoque no momento da cony~rsão- vale djzer que 100 continua sendo 100 - , o pagamento de juros que se faz ·sobre
aqueles 100 é muito inferior à projeção do mercado para
os próximos 3"0 anos.
- -- -- ·-· _ -~-· _
De ntodo que há dois tipos de redução de dívida:. uma
é essa visível, é a ra:ce aparente do iceberg, que é a redução
do estoque, mas há uma outra implícita, rião menos importante, que é a redução ou alívio da .dívida, que tem lugar
via redução do seu serviço. Apesar do estoque não ter sido
alterado, as obrigações contratuais no que diz respeito a juros

são menores e esses instrumentos são calculados em termos
de valor presente líquido para que levem a resultados semelhantes. Vale dizer, o desconto no estoque que o_bônu_s ao
par engendra tem como contrapartida um desconto no fluxo
ao longo de 30 anos, num bônus ao par que as taxas de juros
mais baixas que as projetadas pelo mercado também propiciam.
Portanto, é equivocado dizer que o desconto vai ser exa.tamente de 35%, porque isso vai depender das escolhas entre
os outros mstrumentos e que tampouco esse_ descon_to se_aplica
à totalidade da dívida. A estimat1Vã. a:qui é tão boa quanto
qualquer outra no-sentido de que ela depende_ de estimativas
e hipóteses sObre como vão se distribuir o_s cre_dores entre
as várias opções e hipóteses também de como vai ser o comportamento futuro das taxas. de juros ao longo dos próximos
30 anos. Acho que é algo fácil de se explicar e não tenho
a menor dúvida de que o Dr. Paulo Nogueira como também
o senhor, economistas profissionais qUe são, entenderão perfeitamente ·a natureza do problema.
Sobre o argumento de que teremos que oferec:er garantias
para obter a redução seja do estoqUe, seJã do alívio da dívida_
via redução de juros, é verdade. Há uma negociação, compramos algo. O que achamos é que vale a pena essa compra.
Preservar a economia Qrasileir~ de elevações abruptas das
taxas de juros do tipo que experimentamos nos anos 80, é
uma vantagem para o País, assim coino e- um:a vantagem ter
um desconto de 35%, que é resultado de uma negociação;
na qual o Brasil não dá o ultimato aos credores, assim como
eles não fazem conosco, nem ditam os termos da sua rendição
incondicional, assim cori:to nós-também não faZemos isso com
eles. Isso é o resultado de uma negociação em que há concessões e movimentos de ambas as partes, envolvendo garantias.
Elas envolvem novos empréstimos? Sim, novos no seguinte
sentido - vou exemplificar com o fundo. Temos üm stand
by, que, se tudo correr certo, envolve um programa de 2
bilhões de dólares, dos quais SOO milhões já estão separados.
Não se trata de um _novo -empréstimo, Senador, é como se
daqueles 2 bilhões, que é o_ que temos direito pela nossa
cota no Fundo, como membros fundadores que somos, tivéssemos a prescrição em inglês: setting aside, ou seja, 500 milhões
para efeito de garantia. Não é um empréstimo adicional, mas
aquilo que já estarfaffioS tonúindo de um stand by~~o_Fundo.
Da mesma maneira, Banco" Mundial e BID nào são endividamentos extras, adicionais. Em vez de um projeto de investimento específico, Vamos pegar uma parte do nosso programa
de empréstimos para com o Banco Mundial_ e do nosso programa de empréstimos com o BID, já acordados._ e _vamos destacar uma pequena parcela para efeito de compra de garantia.
Não há um endividamento adicional além do proposto na
nossa programação financeira normal com essas instituições.
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. _quanto à questão da valorização de reservas, permito-me
dizer que a percentagem mencionada pelo senhor é exagerada,
porque as reservas não sã.o a únic;a fonte de garantia. O senhor
menCionou a quantia de 20% das reservas atuai"s. Isso significa
cerca de 4,5 bilhões de dólares. E é óbvio que não teremos
um acordo em que a única fonte de garantia sejam reservas
internaçiqnais. Conio mencionei, existem cinco fontes de recursos, das quais a reserva é uma delas. Há Fundo, Banco
Mundial, Banco Interamericano e dinheiro novo nos bancos.
De modo que os 20% mencionados me parecem absurdamente
exagerados. E a única explicação que tenho para eles é que
há uma estimativa de um volume total de garantias nesse
ac_ordo muito superior àquele que estamos _contemplando. Eu
queria c_hamar __a__ sua- atenção de novo, no _sentido de que
nos reservamos o direito de não_ ir -adiante com _o _acordo,
caso a distribuição seja excessivamente dese:quililiiáda e desfa~
vorável, inclusive custosa, em terrnos_do_s_ __instn.I1Jlentos que
envolvem um maior volume de garantia.
Bom, o senhor mencionou um fato importante: talvez
houvesse um certo açodamento por parte do Ministro_Krause,
do E;x;.ecutivo, em encaminhar isso ao Senado agora. Permito-me discordar, Senador. O senhor notou corretamente que
o único_ efeito prático que isso teria seria a elevação do pagamento de 30% dos juros correntes que hoje estamos pagando
e que passaríamos a pagar 50% correntes dez dias após a
aprovação do acordo pelo Plenário do Senado FederaL Eu
queria lembrar o que já mencionei: trata-se de 30% da taxa
de juros existente; 30%, que foi o valor que estabelecemos,
unilateralmente, que em 1991 equivalia a uma taxa efetiva
de juros de cerca de 2,2%, Cinqüenta por cento das taxas
atuais equivalem a- Uma taxa efetíva de juros, exatamente
equivalente a 2,2 ou 2,3%. De modo_ que não vejo um custo
excessivo; esse seria o único que teria aprovação por parte
do Senado Federal do acordo no moinento. Ele só será con~
cluído- as trocas, as garantias terãO que ser entregues, cOmo
falei -provavelmente no terceiro trimestre, ou seja, 30 de
novembro de 1993. Espero que até lá tenhamos conseguido
equaciónár vários- dos problemas internos da economia.
Talvez o Ministro Gustavo Krause queira tecer alguma
consideração sobre - usando a sua .expressão - as modificações das condições de negociação do Governo brasileiro
que a Administração Clinton poderia resultar. Isso é uma
avaliação política. Vou lhe dar minha opinião pessoal. Acho
que o Brasil tem pressa; o Brasil é um Pafs que precisa caminhar, como disse o Chanceler Fernando_ Henrique Cardoso.
Num paisinho pequeno da América do Sul, entendo que pare
tudo para esperar qual vai ser "a cara" da_ nova Administração
americana. Acho que isso não se aplica ao Brasil. Eu me
sentiria terrivelmente des_confortável_Se a decisão do Senado_
Federal fosse a_ de sentar e esperar para ver o que o Sr.
Clinton tem a dize_r! Temos que ter o nosso futuro nas nossas
mâos, ao invés de ficarmos à espera, pensando: será que haverá uma atitude um pouco mais benéJica em relação ap Brasil?
Essa é apenas a minha opinião pessoal, Senador; outros podem
ter_outra idéia a respeito. Eu não ficaria "esperando Godot",
como na peça famosa de Becke_t, em relação a essa questão.
A última resposta que eu queria dar é em relação a_s.ua_
pergunta: qual é exatamente o superávit primário em relação
ao PIB em 1992. A-resposta, Senador, ninguém sabe. No
momento, _a razão principal é porque o ano de 1992. áinda
não acabou. O que cOlocamos ali foi uma estimativa-preliminar
para· os dados referentes ao primeiro semestre de 92. Como
o senhor pode ver. chegamos bem perto dos 3%, que foi
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a estimativa feita em il.ovembro, há um ano - embora o
senhor se refira a abril--, quando estávamos discutindo esses
ternas e apresentando um programa ao Fundo Monetário Intemacionaf, porque achamos viável. O senhor tem taZão, Senador. A situação, no segundo semestre de 92, se deteriorou
um pouco, e as raz~es são conhecidas. Não quero entrar nesse
mérito; talvez o Ministro Krause queira fazê-lo. No primeiro
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vida, num berço profundamente nacionalista, e poder também
acompanhar e perceber que se pode ver as mudanças do mundo de Vitória de_ Santo Antão para o mundo e não apenas
da Bélgica para o País.
Foi assim que eu fui criado, num ambiente onde, filho
de um homem profundamente nacionalista, e ouvia, na medida em que crescia, de que nós éramos infelizes por causa
semestre, como o senhor vê, a programação era da ordem de vós outros estrangeiros. Era isso que eu ouvia. Eu vi uma
de 3% _de superávit p~imário, a_estima:tiva preliminar sujeita emoção política mobilizadora pregando que o petróleo sempre
à revisão. É importante entender, Senador, que isso se refere foi e vai continuar~ não sei, sendo nosso. Que as nossas matas,
a Governo Federal, Estados, Municípios, estatais, -Previdên- o nosso verde, essas coisas todas, este ufanismo todo, eu
cia, setor público consolidado. Esses dados estão em perma- tive na minha casa. E mais tarde, quando iniciei um pouco
nente processo de reavaliações preliminares. É possível que a minha modesta militância política, eu comecei a identificar
mude um pouco. Mas nó~ chegamos perto do superávit primá- que nós padecíamos de um mal cruel. No fundo tínhamos·
n-o- no primeiro semestre de 92. No segundo st::mestre_houv~_ somente nos libertado formalmente da condição de colônia
mudanças, que eStãmos ria tentatiVa de estimá-las. Eu não portuguesa, mas carregávamos dentro de nós marcas muito
lhe daria uma estimativa do superávit primário pãra 92. Se profundas de colonizados. Tanto que nas relações com o muno senhor pergunta se ele ficará abaixo de 3%, a resposta do externo, o que passava pela minha cabeça era o· seguinte:
é sim. Ficará negativo? Eu pessoalmente acho que não, à vivíamos esperando, ou a filantropia utópica dos nossos parceiluz de dados prelimimtres no m,_omento evidente.
rOs ou o gesto heróico da unilateralidade, que não leva a
Quanto à última pergunta, eu queria dar a palavra ao nada, ou então seríamos mais cedo ou mais tarde vítimas
Ministro Gustavo Krause que, certamente, terá algo mais im- de uma crt~el rapinagem. Eram, assim, três alternativas que
portante a dizer, é a sua preocupação, que entendo, tivemos passavam pela minha cabeça. E eu vi hoje, aqui, pelas coisaS
oportunidade de conversar várias vezes sobre ela, sobre essa que tenho aprendido como Ministro da Fazenda, tenho aprenquestão da senhoriagem, sendo maior do que está previsto dido que nós começamos a exorcízar os demónios de uma
no programa.
ideologia colonialista que está dentro de nós. Quer dizer,
Quanto a isso, Senador, como o senhor sabe, esse quadro nós somos capazes de falar para o mundo, sem esperar dele
tem que fechar. Os gastos do Governo Federal em custeio, a mão _estendida da filantropia, sem temer o gesto da rapinainvestimentos, pagamentos de juros da dívida interna e paga- gem e sem a bravata da unilateralidade. Parece-me que essas
mentos de juros da dívida externa, só têm quatro formas exclusões a priori demonstram que o País realmente avançou,
de financiamento, como eu lhe disse. São receitas totais de amadureceu e discute com os seus Senadores, com a Câmara
diversas fontes de vários níveis de GoVerno, estatais e Previ- Alta, possibilidades de um acordo co-m os credores- externos
dência: dívida interna, líquido e seu aumentO; dívida externa, sem que essa emoção política, esses demoniozinhos possam
líquido e o seu aumento; e emissão de base ou ganho da conduzir à uma emoção política tal, que já foi tão mobilizadora
senhoriagem a ela associados.
mas que não resgata aquilo que o Dr. Paulo Nogueira Batista
O sistema sempre fecha de alguma maneira. O nosso
diz: "A hipoteca incerta que repousa sobre a economia e
ponto é que a arte da condução da política econômica de sóbre a sociedade brasileira". Então percebo que a primeira
curto, médio e longo prazo é exatamente procurar com que mudança é o desmentido daquela sentença de que _eu vi com_
ela feche de uma maneira menos danosa para os esfor_ços meu pai de que nós não somos infelizes por causa dos outros,
de estabilização macroeconômica e retomada do crescimento.
não. Temos que examinar essa questãO dentro das nossas
Mas ele sempre acaba de alguma maneira fe_cbando. Mas acho
fronteiras. E mais do _que dentro das nossas fronteiras, das
que essas mudanças, às quais o senhor se referiu, se em vez
fronteiras das contas públicas. Aí eu me permito chegar um
de 1% é 1 ,8o/o, honestamente, não .creio que sejam mudanças
pouquinho de forma mais amiudada à resposta que pretendo
muito significativas.
dar ao senhor.
Mas estou falando demais. O Ministro Krause, por favor.
A outra mudança substancial que percebo é da necessidade _de uma ação compartilhada, cc-responsabilidade e cooO SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) ..,.- Concedo a perativa. Vejo aqui e disse no início do meu pronunciamento,
palavra ao Ministro Gustavo Krause.
- -á diligência do Executivo sendo submetida ao crivo zeloso
O SR. GUSTAVO KRAUSE- Bom, eu vou Í~cer, do Legislativo. Isso também é uma mudança significativa nos
Senador Eduardo Suplicy, algumas considerações muito rápi- hábitos, na cultura política brasileira, nas relações instituciodas mas, antes, eu gostaria de dar um depoimento sobre s;, nais entre os Poderes.
E, finalmente, a mudanÇa substancial de não fechar os
significado de algumas coisas -·é um depoimento muito humano - do que eu vi aqui, do que essa reunião representa olho·s para ~ questão fiscal brasileira para a arrumação das
para mim e muito especialmente da fala do Senador Fernando contaS públicas brasileiras.
-- Quando aqui se fala em superávit, nós não temos em
Henrique Cardoso.
Enquanto o Senador estava falando sobre as grandes mu- vista os credores externos, Dr. Malan. Temos em vista ·uma
danças universais, as grandes mudanças do mundo, em que política fiscal que possa estabilizar, de forma sustentada, a
ele percebeu, não é, com -a sua fina sensibilidade intelectual economia brasileira. Nós não queremos suar em dólar. Não
e a partir de converSãs que teve com Volker, que teve com é exatamente isso. O que pretendemos, quer dizer, o que
Dr. Baker, eu estava imaginando que o ministro caipira pode se pretende ao se -estabelecer metas superavitárias, é buscar
a moeda fiscal- que deixou de >Ser emitida nesté País. Por
também chegar a essas conclusões a partir da conversa dele
lá em Vitória de Santo Antão, na terra dos confins de Pemam- isso que O senhor tem razão. Por isso o· desbalanceamento
.buco.- Ele pode também ter um momento de iníciO de sua naquelas fontes que uma vez desbalanceadas, têm que ser
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respondidas por algumas delas. Vai ser respondiçla pela senlloriagem.
Quercn:om isSO,- ao· falar nas contas, no equihbrio das
contas públicas, na sanidade das contas públicas, quero reforçar a expectativa do Governo Itamar Franco em relação ao
ajuste fiscal. Em relação ao ajuste fiscal. Essa é uma refOrma.
Isso direciona para uma reforma estrutural que é fund<imental
para alterar esse quadro de fontes. E a preocupaçâo que se
teve em identificar uma forma de arrecadar, e destinar especificamente os recursos para aliviar o perfil de financi3.nieDto
da dívida mobiliári3 interna,- te-m- exatamenfeo objetivo de
não se trocar uma dívida mais suave por uma muito maiS
pesada e muito mais grave, que é- a dívida mobiliária interna
por uma dívida externa mais pesada e muito-iriãiS gfãVé~ que
é a dívida mobiliária interna pO-r uma dívida externa pensada
e direcionada dentro desses padrões.
Então eu gostaria de fazer 'referências e de utilizar a
pergunta da questão do superávit, para- eri(J_uadtâ-la dentro
de uma preocupação maior: é fundamental que as contas públicas sejam enfrentadas do lado da arrecadação, do lado dos
gastos e do lado da gestão dos grandes passivOs público-s.
passivos que estão nos es~ados e municípios, e estamOSiaze-ndo
um esforço enorme para buscar esse equacionamento. Passivos das estatais em relação ao TesoUtõ. E daquilo que venho
chamando, uma coisa que é pouco exemplar pata o -contri- buinte, que é o calote circular. Precisamos encõritrar uma
forma e uma engenharia financeira para tornar ViáVel, tornar.
decoros_a a relação entre o Tesouro e os grandes passivos.
Grandes passivos, como o Fundo de Garantia;o me-catüsm.o
de compensações salariais, enfun, esses grandes passivos cjue
são grandes hipotecas que pesam sobre o futuro do País e
que o Governo do Presidente Itamar Franco, no meu entender, tem o dever histórico de cumprir esse papel, o de arrumar
esta casa que foi muito desarrumada. E aí vem o resultado
fiscal.
O reSultado fiscal decorre de uma das crises profu:ridas
que o País sofreu, que não a crise política. Foi --a---crise da
legalidade, que era uma deco-rrência não só da crise política,
mas da descrença, do descredenciamento que sofreram as
institUições brasileiras, e em especial a lei, esse instrumento,
que é um pressuposto, é um requisito das civilizações, é uma:-forma de tornar coesa a convivência social.
Senador,. a crise da legalidade levou. a um d~P,civiSmO
jurídico de tal forma que 1D bilhões de dólares se encont.r;1m
depositáriOs poY Conta das l_y,t_as judiciais. É por isso, entre
out_r_as ~õe_s, que, nas propostas que serão submetidas ao
senhor, está previsto um mec~ni~inb para enftentar esse deficivismo jurídico e essa indú~tr4l,,de_ju):ista~ da,~ne~~ão.· ·
Quero dizer ao senhor que, cert.ament~, por conta de
tudo isso, respondendo diretamente a uma pergunta; acho
que o Dr. Pedro Malan a respondeu com muito mais _co.nb~ci
mento, já que tem -mUito mais intimidade com a matéri3;,
mas quero dizer que certamente o superávit sei"á bem mais
discreto do que está previsto: o equilibrio e o superávit.
Agora, quero dizer também, ao fazer a contabilidade
pUblica no ano de 1992, que vai constar que em novembro
nós pagamos parte dos juros atrasados da dívida externa,
,cumprimos rigorosiim-ente esse dever contratual.
Portanto;-objetivamente; o superávit vai-Ser ménor;·-valser bem mais discreto, vai confirmar aquilo que todos sabem:
a economia realmente não é uma ciência exata,. está muito
lon~e dissQ.
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Há um grau de aposta neste País embutida aqui. Na hora
em que o Dr. Pedro Malan negoCia seis ou sete opções, essasopções sinalizam nessa direção. Essas opções vão dizer o se-:
guinte: quem quiser -ser· credor do País e quem quiser ser
sócio do País. Ele vai responder a essa pergunta do Dr. Marlan. Quem quiser ser-sócio do País vai correr mais risco e
vai botar dinheiro aqui dentro, ou vai optar pelo bónus ao
par ou ao bônus em conversão. Quem não quiSer ser sócio do :País, quem não quiser ser credor e sair do Projeto Brasil,
certame-nte Vai Optar p"ór mais segurança e menos risco~-- - -Isso depende de nós. Quer dizer, essa resposta ·quem
vai dar seremos nós, pela capacidade de estabilizai"- a economia
e retomar o crescimento económico.O SR. PRESIDENTE (Rona~ Tito) -Com ã palavra
o Senador·Esperidião Amin, segundo orador jnscrito.

0 SR. ESPE.RIDIÃO AMIN -Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Senadores, Dr. Pedro Malan, a minha indagação
parte de uma premissa, a qual, evidentemente, tem uma relação com toda a questão suscitada na discussão deste term
sheet, assim como dos outros, a respeitO da possibilidade,
da adequação à resolução e às resoluções do Senado- - já
agora representam mais do que uma e a soma delas é que
estabelece o nosso compromisso.
-- Em primeiro lugar, há uma decisão política que entendo
que o Governo brasileiro está fazendo transcender a um período administrativo, porque, na verdade, já estamos num outro
aparente períOdo administrativo, durante o mandato que deveria ser do Presidente Collor. É a decisão do País de se
reinserir no contextO financeiro interf:iàcional. Essa é a decisão
em que- o Senado é mais tutor agora do que o ExecUtivo~
até porque o Executivo mudou.
Já que se citou aquí Vitória do :santo A-ntão e Bruxelas
também -cada qual cita as coisas que lhe ocorrem primeiro
- é lógico que o nosso q_ueric;Io amigo Fernando Henrique
primeiro ia pensar na Europa. Como ele é bastante -observador, isso para ele está naquele brinde. Ele jamais f3ria
um brinde com Pitu, não lhe ocorreria isso, ma_s a nõ,s poderia
ocorrer uma cachacinha de Luiz Alves, onde se realiza a Festa
Nacional da Cachaça, em Santa Catarina, perto de Blumenau,
na Schnaps Strasse, a Rodovia da Cachaça. Aliás, existe a
Schnaps Strasse em mais do que uma cidade, inclusive, do
· ·
·
Rio Grande do Sul.
Mas desta decisão acho que o Senado, hoje, é muíto
mais tutor do que o Executivo, é isso qUe- contá. Porque
o Executivo até tem-se mostrado menos permanente do que
o Senado, e é bom que seja assim.
E já que flz ll}enção às citações, gostaria de pedir que
os exegetas conferiSsem, acho que é de 1956, não sei quando
é que pôde ser publicado, quando é que a censura o liberou.
Mas este pensamento é· de 1956, e é elo Sr. Mao Tsetung.
Não sei quando é que a censura local permitiu que esse pensamento fosse difundido: "'Spqtente com o nosso dinheiro, com
a nossa poupança, sem dinheiro çle fora, não sairemos--do
lugar" - Mao Tsetung, 1956, ano da divulgação, não sei.
Mas agora ·que a China está realmente vivendo uma época.
de abertura económica indiscutível, essa matéria deve estar
sendo considerada já um dogma. Reinserir-se no mercado
internacional, além de querer um atestado de boa conduta,
a gente quer mais. A gente acha que é negócio conviver, que é necessário, e é por isso que o Senado aprovou o primeiro,
o segundo, o terceiro acordos,.que são os passos desta reinserção. _E vejo este term sheet c'!mo um passo a mais. Não parti:.
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cipo de nenhuma projeção Pessimista e não faria tarribém

nenhuma projeção otimista. Aáho que devemos fazer a projeção que tiver o mTnimo de idoneidade, ou seja, que tiver
verosimilhança, que se parecer com a verdade. Porque a minha
projeção hoje pode ter todo os fundamentos de idoneidade,
e daqui a pouco bater na trave, por um fato qUe não depende
nem do meu país. Então não tenho nenhuma pergunta a fazer
a respeito do tenn sbeet, vou agir com Coéi'ência nesse caso,
participei do grupo inicial de relatores, j11-nto com o_ Senador
Ronan Tito, com o SenadOr Elcio Alvares. A mim tocou
a parte referente ao Clube de Paris. ·Acho que a gente deveria
ter explorado tudo mais politicamente, e infelizmente a maioria dos Senadores resolveu retirar a admoestação põlítica que
eu gostaria de ver escrita, porque ali cabia advertência política.
~rque ali estamos lidando com políticos. No primeiro acordo
e"'neste estamos lidando com banqu~_U:os~.__!-Iá aquela história
do sujeito que foi comprarüri:IC-oração em uma loja, na qual
você pode escolher o coração que se desejar. Se você entrar
na loja onde tem os corações para você escolher, você pode
pegar o do velhinho de 90 anos que morreu aos~ -go anos,
mas era banqueiro, porque esse coração nunca foi usado,
é o que está em melhor situação para você trocar pelO seu.
Então não vou perguntar sobre term sheet, não tenho
interesse em ouvir nenhum futurólogo a respeito de como
é que vão se comportar os nossos números, ·pelo cOntráriO,
gostaria que o Congresso decidisse sobre o que nós queremo·s
para os próximos números ·nossos, tanto na questão do ajuste
fiscal quanto na questão da revisão constitucional. Seria me~
lhor nós respondermos à pergunta, discutirmos entre i16s,
do que trazer mais gente de fora para discutir esse assunto.
Não tenho essa curiosidade, muito embora não tenha nada
contra a especulação em torno disso. A minha pergunta pode
ser resumlda no seguinte: Estamos dando esses passos, quere~
mos nos reinserir no contexto internacional, isto é necessário,
o Senado é zelador, é tutor disso. A minha pergunta é ao
Ministro da Fazenda, no que S. Ex~ puder responder, porque
S. Ex,. não vai poder responder tudo. E eu, até pelo apreço
pessoal que tenho, não lhe faria pergunta mais detalhada,
para não produzir embaraço. Acho que a pergunta que o
Senado tem que responder à sua consciência - e é o que
a sociedade gostaria que respondêssemos, tanto lá na - vou
decorar o nome - Vitória de Santo Antão -.:.... qiüfhtõ- ·em~
Luiz Alves, para quê? Queremos nos i'einsêrir no· coiite=Xtôinternacional para quê? Temos possibilidade de, com esses
acertos, ter fontes de crédito interessantes, novas - rfão di~
nheiro novo, não é dinheiro novo. Dinheiro novo faz parte
do cardápio, quero saber dinheiro novo não pactuado, dinheiro novo livre.
Quer dizer, não é-- o dinheiro novo porqUe-entrou -nõ
item _5 ou item 3 do cardápio. De banco privado? Porque
acho que não. Acho que os bancos_ privados não querem m_ais_
fazer negócio conosco num horizonte previsível.
Segundo, de governos, acho que aí temos alguma possibilidade. Quer dizer é possível que esta reinserção nos traga,
algum dinheiro de governo.
_ _
Terceiro, seremos conseqüent~s ooru. ·ãs outras providências para que seja satisfatoriamente respondido. Ou seja, vamos abrir a nossa econo-mia, vamos PriVatizar.- Não vaniOs
hesitar na privatização~ Não vamos rediscutir leis de difícil
parto, como estamos querendo rediscutir, ou o governo eStáinsinuando que vai discutir. Exemplo, o CSL. Que s1:1 é para·
rediscutir, as outras providências que interessam para com~
pletar a resposta .. _. Quer dizer, se varp.os a!!t~a discutir essa~
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outras questões, então não há pressa em aprovar esse term
sheet. Ou seja, queremos nos reinserir simplesmente porque
já demos três passos, agora temos que dar ·o quarto, então
é um bom momento para parar, se é s6 por isso. Agora,
se vamos manter estáveis os Outros elementos da economia,
ou seja, vamos colocar aqui um chamariz para dinheiro. E
qual é o chamariz para dinheiro? Não são os olhos do Presidente da República nem o penteado do Ministro da Fazenda.
Não, são a estabilidade das nossas decisões económicas. Então
a miriha pe-rgunta não tem nada a ver com term sheet. Acho
que-isso aqu-i é um papel quase tão fraudulento quanto outros
papéis que os- bancos nos impõem desde a independência do
Brasil, desde o acordo secreto com Portugal, desde os nove
anos que ficamos sem orçamento, durante o Primeiro Império,
ou seja, durante o período de D. Pedro I - sem orçamento,
emitiitdo e -endividando~ para não pagar. Agora, acho que
isso só tem uma justificativa. É para quê? Então vimos acertar,
nossa dívida interna~ vamos controlar o juro, vamos ter uma
política de crescimento.... vamos~~r isso?_Então vale_~ pena.
Se não é para isso, se é só para fazer Um brilhareco lá fora,
ou f~e~ constar em Nova Iorque que nós ... "Olha. agora
somos sérios ... Ninguém vafacredíiã.f e-não-vale a pena esse
esforço dessa papelada toda que estamos produzindo. E dos
almoços que não estamos podendo compartilhar. Era isso.
(Obs.: Houve mudança de Pr.esidente)
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) o Ministro Gustavo Krause.
__

Com a palavra
~-' - ---

0 SR. ESPERIDIÃO AMIN- o· brilho externo.
O SR. GUSTAVO KRAUSE- Externo. (Risos.) Aliás,
diria que ... Eis o que nos separa: O rio Jordão e os- n_ossos
pente3dos. Bom, só isso. O rio~ Jordão, é claro, que separa,
apenas. Mas são apreensões perfeitamente factíveiS e justificá~
veis. Mas diria que num primeiro momento, depois peço também ao Malan para me ajudar, mas diria que num primeiro
momento não há como pensar numa_ reinserção desse tipo
apenas na sua dimensão financeira. ESsa reinser:ção tem outras
· dimensões. Ela atua sobre expectativas. Expectativas de investimentos internos. de investimentos externos. Isto acena para
pacttiàÇões de ordem tecnológica, isto regulariza uma situação
-entre credor e devedor, macrodevedores e macrocredores para
um tipo de regularidade que serve como componente na própria estabilízação interna dá economia. Então não me deteria
apenas na reinserção com o objet.ivoé:sp.ecífico, o que isso
representa de dinheiro novo. C~rtaril~1.1te que representará.
O Senador tem· algumas preocupações que são muito importanteS. E isso tem que estar contido num progtama de reformas
estruturafs mais amplas.
__ E _a_{ gostaria, para não ser niuito e-n:~onho, de dizer
que a abertura da economia, que a questão· d~s port9s, que
as re"fõimas estruturaiS a que se retere -o-·seó.ador não_ são
reformas que pertençam mais a um governo, eles pertencem
à cont~mporaneidadç, ele é um anseio, uma expectativa da
sociedade. E como o_Senado, o Congresso brasileiro interpre~
tam esses anseiÇ>s, essas expectativas? Quero crer que não
tem que esperar, aguardar a direçAo do governo se a moderni~
zação dos portos é uma discussão que está no Senado e que
evoluiu em tal sentido e o Senado, interpretando a sociedade~
deve definir a modernização dos portos. E nós temos que
cumprir essa" modernização dos portos, a legislação. que é.
_emanada daqui.
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Então, esse c_onjunto de medidas, no meu entender, deixa
de pertencer ao acervo de interesses específicos de um governo. Hoje, [az parte, corno já disse, da contemporaneidade
e de uma linha histórica de configuração de sociedade_moderna
e atual.

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)vra ao Dr. Pedro Malan.

Çonc~do

a pala-

O SR. PEDRO MALAN- Muito rapidamente, Senador
Ronan Tito, acho que o Senador Esperidião Amin, com o
brilho que lhe caracteriza, levantou uma questão absolutamente central para definir aquilo que chamei, em outro contexto, do que seremos_ no _futuro, como econoniia e como
sociedade.
Não poderia mais c'oncOrdar com V. Ex\- pois a idéia
de que essa neg-ociação da dívida é algo que

t~m

luga_r em

um compartimento estanque, dissociado de todo o resto e
que pode ter lugar. independentemente do resto que esteja
ocorrendo cnm a ecoll9mia, obviamente é urna peça de ficÇão
científica, ela foi conduzida, pensada, imaginada e espero
que seja implementada como parte integrante de um projeto
não só de integração do Brasil com a econoiiiia.m'4ndial,
na dimensão comercial, financeira, -investimeiltQ direito, tecnologia e urna série de outras formas menos tangíveis de interação com resto do mundo, cada vez mais integrado, mas tanibém em uma expectativa de que irlamos conseguir e ~caba
remos conseguindo organizar-a-nossa desordem de forma democrática nas coisas que cOntam, prinCipãlmente a iristauração
da credibilidade pública no sentido político da palavra, gestão
da coisa pública, retomar a sJa credibilidade e restauração
no sentido económico do crédito público.
O Ministro fez uma Veemente e brilhante defes;i ;tqui
do aspecto central que essa saúde financeira do setor público
hoje representa para qualquer projeto, não é-para-âfvida,
é para aquilo que vamos ser no futuro. De mOdo que, não
poderia mais concordar com o senhor, poiS não há experiência
de desenvolvimento económico sustentado coni justiça Sõcial
em quadros de instabilidade macroeconómica e: ae~equilíbrios
do setor público, -do tipo que experimentamos na: última década. E que isso -"é fundamental que seja endereçado. E caso.
não o seja, o senhor tem raz_ão quando afirma que nós-estamos
até perdendo tempo discutindo essas. questões.
Não concordo com esse pensamento, porque otirnista nato que sou tenho a confiariÇã de que acabaremos, aos trancas
e barrancos, mas de urna forma ou de outra organi?ados,
de maneira democrática, o_ que vem ocorrendo no perfodo
recente, dá margem para algum moderado otirnis_mo_.
Só para concluir, um jOrnalista uma vez feZ Ulna pergurifa,
logo depois de haver concluído o acordo e a pergunta era
a seguinte: Dr. Malan, se tudo der errado com a economia
brasileira, como fica esse acOrdo?
O senhor mesmo já respondeu a sua própria pergunta
pela maneira que foi formulada. Se tudo der ~r:ra.do CQm a
economia e com a sociedade brasileira, esse acordo vai se_r
uma de nossas preocupações secundárias. Espero que tudo
não-dê errado com a economia e com a sociedade brasileira.
Não concordo c_om__e_s_sa_idéia de que estamos condenados
ao fracasso e repetir tentativas e vê-las fr_acassar, não pode
ser assim. Pelo menos é a esperança que tenho para o futuro
dos meus filhos e netos, se a geração do meu filho não conseguir faZer nada.
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Era isso que eu gostaria de dizer. Permita-me apenas
concluir pois acho que é da maior importância -e tem a ver
com essa expectativa de administração democrata americana.
Foi sempre um equívico de muitos países em desenvolvlinento no passado considerar-se vítima passiva de ~ventos
externos negativos fora do seu controle e se aprese:.ntar como
t~l um reclamante na cena internacional. Acho que é um
erro semelhante, do outro laqo do espectro, um país se tornar
passivamente à espera de ev'e'ntos exógenos, positivos, fora
do seu controle que possam ajudá-lo na situação em que está.
Que1>o crer que o Brasil já tenha superado esse estágio
de subdesenvolvimento de alguns anos atrás e que possa tomar
um pouquinho o seu destino, o seu futuro ·nas _suas p'róprias
mãos.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Passo a palavra agora ao Senador José Fogaça.
- O SR. JOSÉ FOGAÇA - Muito obrigado, Sr. Presidente.
-Sr. Ministro Gustavo Krause, Dr. Pedro Malan, agrade_ço _
em primeiro lugar, a grande atenç_ão que têm tido para com
o Congresso Nacional, não propriamente com este relator
mas para com o COngresso, especificamente com o Senado.
Eu gostaria de dizer que este é realmente um trabalho competente, estruturado com competência, e _se esse acordo interessá
ou nãô ao Brasil, não será um julgamento técnico_ e sim dé
ordem política, uma decisão conscie-nte- a ser tomada pelo
Sen~qo..
·
.
O Senador E.speridião Amin acabou por centrar a sua
intervenção num ponto que, para mim, era também fulcral
na minha colocação. Tenho conversado com técnicos, com
ecohbmistas, com pessoaS dessa área, e geralmente o que
tenho ouvido daqueles que têm mais agudez à crítica, em
rehiçãO a esse acordo, são _obs_ervações que se dão no estreito
limite desse documento, ou seja, todas as observações têm
sido feitas em relação a questões que est~o intrínsecas a essa
proposta de acordo.
Tenho tido uma enorme dificuldade de encontrar quem
-seja capaz de colocar a análise nó âmbito de uma outra questão, na dimensão que o Senador Esperidião Amin acabou
de colocar. O que esse acordo pode significar, não enquarito
acordo em si mesmo, mas para uma retomada da confiança
no Brasii, no contexto da comunid&de financeira internacional
e no cOritexto internacional mais amplo.
Analisar esse acordo _em si mesmo e limitar-se a questões
como, por exemplo, que dentro de dois ou trêS anos o Brasil
não terá capacidade de pagamento e submeter-se à camisade-força, estritamente técnica, de dados e tabelas, parece-me
muito mais do que um equívoco, parece-me uma atitude contrária aos interesses_ do Brasil como estado nacional, comoestado que deseja preservar os seus interesses como estado
nacional.
·
A década de 80, disse o Dr. Pedro Malan, é dada como
unia década perdida para o Brasil, ,em função dos níveis de
crescimento extremamente discretos quase nulos que tivemos.
Mas a pergunta~ e esta é uma linha de raciocínio na seqüência
do que disse o Senador Esperidão Amin - mais importante
da-década de 80 em que pagamos, e muito, os juros da dívida
externa brasileira e também deixamos de pagar, em alguns
momentos, a pergunta que sempre se fez, no meu modo de
ver. foi equivocada e a mais insistente e repetida.
Sempre se· perguntava e se insistia em saber quanto o
Brasil pagou, qu~nto o Brasil teve de bancar junto aos se:us

Dezembro de 1992

J:?IÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

credores internacionais. É evideitte que_esta pergunta é muito
importante e nenhum país Pode deixar de fãzê~la, mas olhando
a década de 90 e a nova perspectiya de mundialização d(i
economia e a integração soberana do Brasil neste contexto,

dou conta de que a pergunta oposta, rigorosamente- necessárià
e correlativa nunca foi feita, Ou seja; Só pergunt3.mos o quanto
o Brasil pagou ou quanto deixou de pagar.
Pagamos religiosamente, em alguns momentos, e fizemoS
uma moratória ·unilateral em outros momentos. Tivemos as
mais diversas posturas, mas nunca nos perguntamôs,- em fiuição dessa crise, o quanto ·deixou de entrar no Brasil. Acredito
que só se vai responder sobre as razOes da década perdida,
quando se encontrar a resposta para esta pergunta: o quanto
deixou de entrar no Brasil? Porque a outra resposta nós já
temos: o quanto saiu, nós sabemos. O que precisamos sabei
é o quanto erdemos_ com o que poderíamos ter g~nho. As
lições políticas, vividas pelos governos democráticos, ·após -a
queda do regime militar, são liçõ_es que não podem ser esque~
cidas. Os planos heterodoxos, as políticas de renda mas, sobretudo, o tratamento dado _à questão da dívida externa e o
ensinamento que, a meu ver~ contém no bojo- desse- processo
é o de que o Brasil deve se preocupar, em primeiro lugar,
de pagar o menos possível, reduzir ao máximo a dívida e
alongar o seu perfil.
Essa é, obviamente, a prime-iril preocupaçãO, Irias OBráSH
não pode deixar de se preocupar com a outra mão dessa
via que é saber se ele não tem reconhecimento, se ele não
teln o mútimo de responsabilidade nesse contexto, a outra
via não existe, a via da· entrada, a via da atração, dos capitais
e dos investimentos. E eu só posso encontrar resposta a uma
dúvida sobre esse acordo, nessa pergunta feita pelo Sr. Senador Esperidião Amin: o que sígriifica isto Par uma reinserção
efetiva do Brasil nessa nova dimensão'? Eu vejo claramente
que há nesta hora e neste momento quem se preocupe, e
esta é uma preocupação necessária e essencial, com ~ que
vai represehtar, por exemplo, sob o ponto de vista objetivo,
a redução que será obtida ou não com esse acordo. Eu vejo
que há-qUem se preocup·e com a possibilidade de que o Brasil
tenha ou não, no futuro, de m"anter aquilo que é prevísãbem termos de capacidade de pagamento. Mas a mim está
me preocupando, fundamentalmente, um outrq ponto, ou seja~ -de que, neste momento, -mais do que tudo, é saber se
o Brasil garantirá uma posição -de respeito e de poder se
apresentar como alguém ou um País que se coloca para dispu~
tar, com credenciais, esse processo da nova ordem internacional. O Importante, Senador Esperidião Amin, rião é Saber
se esse dinheiro virá ·dos bancos privados ou das instituições_
financeiras públicas. Eu também não sei. É possível, até, que
não venha de nenhuma das duas. Até isso -poderia ·ser um
exercício um pouco incompleto, e .a:té inútil de futurologia.
Estamos vivendo numa época em que há uiria enorme
e intensa disputa de capitais no mundo, e a grande pergunta
é a seguinte: se ao empreender as refOrmas que ele precisa
empreender, a reforma fiscal, a reforma no âmbito da sua
dívida interna e externa, do seu patrimô'nio público, se o
Brasil se credencia ou não para os próximos anOs, na pf6xima
década, disputar, com o mínimo de condições, esse mercado.

E a -pergunta que acredito ·que o Senãdo tem qüé respOnder
.é esta: ao aprovarmos ou rejeitarmos o ac-ordo da dívida,
estamos credenciando o Brasil a entrar ne~sa luta ou estamos
mantendo o Brasil como um país alijado, um país que se
evadiu, que se colocou à margem, um país que não existe
para o mundo? Essa é a pergunta qu-e o Séiiaào tem que
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fazer e é :riesSe sentido q!Je a minha concordância é quase
que absoluta e integral com a intervenção feita Pelo nobre
Senador Esperidião Amin. - ---A partir dessas colocações, tenho três pergunt~_dirigidas.
nos ossos depoentes. A primeira é a seguinte: há quem diga
que-c>ceriárió Ointon pode ser, evidentemente, mais propício
ao Brasil- acho que o Dr. Pedro Malan já respondeu, em
parte, essa-pergUnta, dizendo qu_e o Brasil não pode se submeter à humilhação, a· uma atitude humilhant~,-- ele esperar que
um protecionismo patein3.1ista venha a ser a solução para
a nossa crise. Essa resposta convenceu-me e considero-a per~
feita.
Mas há quem diga, também, que esse acordo pertenceu
a um outro cenário político, de um outro Presidente a.a República, de um outro quadro político e nós estamos vivendo
um novo quadro, um novo cenário político, no qual, talvez,
fosse possível ao Brasil obter novas e melhores condições.

Esta, então, é a pergunta que faço: tem procedência esta
afirmação?
_ A segunda pergunta - acho que dirigida mais especifi~
camente ao Dr. Pedro Malan - é: temos uma possibilidade
de de$'COnto, no global da dívida, que vai oscilar - e nós
não podemos saber, porque também não há futorologia quan·
tõ â- adesão dos bancos- o que vai significar ó mix, o balanceamento das opções. Só depois disto é que poderemos saber,
também, o montante desta Iedução. Mas, perguntaria ao Dr.
Pedro Malan: é possível, desde logo, uma pré-avaliação nesse
sentido, ou seja, o que importaria, de fato, efetivam~nte,
esta redução- que, sabemos, não é 35%, não-será de -35%
-de quanto, 15, 20; 25%? ~á uma estim"tiva possível? O
quadro de opções, desde logo, permite-nos fazer essa avaliação prévia-?
- -·
E a terceira pergu-n:ta é "referente à carta que vai ser
aditada ao rosto deste acordo~ a Carta do Brasil, dirigida
às instituiÇões internaCionais, p'ririci\)almente ao Fundo Mone'tário Internacional. Pergunto ao Sr. MiniStro Gustavo Krause:
qual é, exat_amente, a visão do Brasil nesse sentido, a visão
do. novo Governo nesta direção? Nós, aqui, não estamos apro~
vando nem podemos aprovar, no Senado, a carta de intenções
do GovernO brasileiro. O nosSo páreC:er será estritamente sobre a estrutura fin;;tnceira do acordo, que está umbilicalmente
ligado. evidentem~nte. a essa carta de intenções do Governo
brasileiro. A pergunta é: em que essa Carta vai se assenielhar
e no qU:e ela vai se diferenciar-daquele acordo que o Governo
anterior já-tinha feito jUnto ao FundO Monetário Internacional?
São as três perguntas que .eu peço aos nossos depoentes
que respondam, de acordo co-m o tempo e a possibilidade
que tiVerem. Muito obrigado, desde logo. _

O SR. GUSTAVO KRAUSE- Pediria ao Dr. Pedro
Malan que desse os esclarecimentos a respeito da Ca::rta. Em
relação à posição do Governo, no que diz respeito às entidades
multilaterais, queria es-clarecer, em primeiro lugar, existe um
acordo, stand by, formalmente mantido. Em_ segundo lugar,
enviamos uma espécie de comissão precursora que antecede
a nossa -visita-a washíngton~·agorá;-rta·-pniiieíra- seiiüiii3--de
fevereiro e nos faremos acompanhar por dois Senadores. Então, essas conversações serão reiniciadas.
No ·que diz respeito à carta decorrente do acordo em
princípio, pediria ao Dr. Pedro Malan que dissesse exatamente
como é.
·

10858 Terça-feira 22

Derem6rô de i992

DIÁRIO DO OCONGRESSO NACIONAL (SeÇl\o II)

Sobre a estimativa que V. Ex~ me pede, 35%, digamos,
O SR. PEDRO MALAN- Agradeço a excelente interé. o limite. O Senador Eduardo Suplicy nos transmitiu, há
venção do Senador José Fogaça, no qual vejo elementos de
enorme convergência com a postuia -que tiVemos ao lOngO pouco, um texto do esconomista Paulo Noguc~:ira Bati_sta, em
que ele estima, não Vi detalhes ainda, será examinado com
de toda essa negociação.
cuidado, posso-lhe assegurar isso- 16%, acho que é uma
Vou começar pela terceira pergunta, Senador: esse_docuw
estimativa
pequena, será ·maiOr dO que 16%, será alguma
mente, quando aprovado pelo Senado, para ser distribuído
coisa bem superior a 16%, quero
m-ais pi6Xiino dos
à comunidade financeira internacional, tem que conter cinco
35%~ Mas peço desculpas por não dar uma perce_ntagem exata
cartas, sendo uma delas do Ministro Krause, endereçada à
- agora-,----porque seria um exercício de fazer váiias hipóteSes_. ·
comunidade unidade financeira internacional.
Sobre a primeira pergunta a- respeitO ·do Cenário Clinton,
Não é uma carta de intenções, é uma carta em que o V. Ex• já expressou uma concordância cOril que a observação
Ministro comunica ao universo dos nossoS credores como o que eu havia feito anleriotfu.ertte de que um país como o
Executivo vê, hoje, a situação da economia brasileira, como Brasil não pode ficar à espera de que algo positivo ocorra
interpreta a importância desse acordo; algum elemerito _de
em termos de uma atitude paternalista de uma administração
perspectivas, em temias da continuidade dessas_ nludãnçaS democrática em relação ao País. Acho que isso é incompatível
estruturaís a que se refeiiu, tanto-v. Ex.\ comO O SenadO[ com o Brasil que eu gostaria de ter, como um país soberano
Esperidião Aniin.
e independente.
Em suma:, é uma cartãem que o Ministro indiCã. à comuni_Mas y. Ex~ le~anta uma outra questão, que esse acordo
dade financeira internacional a sua expectativa de adesão ao foi um acordo concluído por uma equipe económica que não
acordo e à sua implementação. Não é uma carta em que está mais conosco, coloca-se agora sob exame de uma nova
se entra em detalhes técnicos, como· numa carta de intenção equipe e de um novn quadro.
negociada com o· Fundo Monetário Internacional.
Só posso, aqui, - acho que a palavra cabe ao Ministr~
Na relação desse acordo com o Fundo, há duas condições, Krause, - reiterar aquilo que disse na minha intervenção
apenas: uma delas - que espero que possamos continuar inicial. Desde o início recebi, tanto do Ministro Gustavo Kraumantendo - é que o Brasil continue membro do FMI, do se-, quanto do Ministro PaUlo Haddad e. da nova direçãÔ do
Banco Mundial, dos quais somos membros fundadores, desde Banco Central, sinars-muítõ-S Claros de que era para manter
1946. Enquanto estou como DfretOf Executivo do -Brasil, a orientação já adotada, levar adiante o acordo da dívida
e sua implementação tal como foi negociada.
quando me sento ao lado de _um diretor russo ou chinês É claro que presumi houvesse uma decisão política tomatodas as províncias da antiga União SOviética estão lá hoje
representadas, são extensões globais, mas não eram no passa- da com o assentimento do Sr. Itamar Franco, vice-Presidente
do - nunca ouvi alguém sugerir a possibilidade de o Brasil em exercício, de que essa era a orientação a ser seguida,
deixar de ser membro das instituições multilaterais, das quais e é nessa direção _que estamos trabalhando. Mas acho que
ã"OMinístro Krauser deveríã-caber a palavrã final sobre o
- -somos acionistas, e relativamente importante.
tema.
A outra condição, que consta: da minuta de acordo_, é
OSR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Passo a palaque tenhamos em vigência- um- staDd by com ()Fundo, que
vra ao nobre Senador Onofre Quiriari.
é o que temos, no momento, do ponto de vista fOrmal, que
O SR. ONOFRE QUINAN- Sr. Presidente, Ministro
nos levará até 31 de agosto de 1993, embora, como o Ministro
indicou, exista uma missão 'técniCa·, hoje, eni-WáSliingtón,· Gustavo Krause, Srs. Senadores, Embaixador Pedro Paulo:
Pelo que entendi, 50% dos juros da dívida já ficaram
em conversa:ções com o Fundo, preparando a reunião que
o próprio Ministro Paulo Haddad terá a partir do dia 7 de praticamente acertados.
Gostaria âe saber quais os custos dos juros dos outros
novembro.
São as duas únicas condições ou ·relações que eXiStem 50%, a que- custos foram contratados e quais as garantias
entre esse acordo e o stand by: que permaneçamos membros que havia na época em que foi contratada a dívida?
Qual o montante de juros atrasados no exercício de 91/92?
e que tanhamos um stand by em vigor com o Fundo. Não
No governo anterior, fui inform-ado de que houve um
há qualquer relação com o desembolso de tranching, ao longo
acordo de cavalheiros com os credores, a fim de que o Brasil
do período, e coisas desses tipos.
A visão do Brasil, consubstanciada na Carta do Minisúó, não voltasse a colocar a Sua díVida no mercado.
Existe ainda esse acordo?
já foi aQui eloqüeriteinfmte eXpOSta pelo Ministro. São essas as minhas perguntas.
Sobre a possibilidade do desconto no estoque da dívida,
V. Ex~ tem toda a razão, depende da escolha dos bancos.
O SR.PEDROMALAN- Em relação à primeira perAlguns instrumentos que não envolvem descontos permanen- gunta, realmente negociamos que, a partir da aprovação desse
tes, envolvem reduções temporárias de taxas de juros ao longo acordo, pelo plenário do Senado Federal, passaríamos dos
dos próximos seis anos, em dois deles até uma capitalização, 30% dos juros correntes que pagamos hoje~ para 50%.
quer dizer, não é um perda permanente dos bancos.
~s outros 50~ a que se refere a sua pergUrita ..:::..._aqueles
O cálculo do desconto efetivo vai depender, com bem que runda não foram pagos e que só o serão--n-o :segundo
disse V. Ex~, da escolha dos bancos quanto a esses instru- semestre de 1993 - serão convertidos em bónus, com 12
mentos. É possível agora uma avaliação, trabalhamos com anos de prazos: três de carência-e um esquema de amortização
.uma faixã de possibilidade que contempla hipóteses, que não crescente~ qUe estão expressos na tabela integrante da expopodem ser mais do que hipóteses sObre as escolhas dos bancos sição de motivos do Ministro Krause ao Senhor Presidente
--e sobre aquilo que nós exigimos e-que constasse até nos te~ dã RePúbliC-a em exercício, em sua lÍltima colui:ta.
sheet, que é o nosso direito de ter uma distribuição- não de se- .
0 custos desses recursos é a libor, a taxa de uso interna-·
clonai, mais um spread de 13116 ou 0,8125.
· .quilibrada.
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_ Quero dizer a V. EX', a todos Senadores, ao Sr. Ministro
Qual o montante dos jurO$ atrasados em 1991/1992? Como notou o Ministro Krause, o valor referente a 1991 e ao . Di. Pedro Malan que também tive ineü momento de heroísmo,.
primeiro semestre de 1992 foi de cerca de 860 milhões de talvez singular e de privilégio porque tive a oportunidade
de questionar essa díVida, remessa do dinheiro para o Presidólares. E o previsto para o restante de 1992 e 1993, até
a assinatura do acordo, vai depender um pouco da evolução dente Bush e não foi particularmente, foi publicamente. O
das taxas de juros interitacion'!-ÍS, qualqUer que ela seja, mais discurso que devena- f3ier como líder âo Senado -Federal,
do maior partido, quando S. EX' esteve aqui no Brasil e disse
treze dezesseis avos.
para ele, é um absurdo que este País sUbdesenvolvido tenha
Sobre a sua última pergunta, de um acordo de cavalheiro,
sobre não comprar a dívida no mercado secundário, V. Ex~ que remeter, na década de 80, mais de 90m bllhões de dólares;
tem razão: não é um acordo de cavalheiros. O acordo, tal ele foi conferir os núnieros _com seU: Secretário do _Tesouro,
como negociado anteriormente pelo Brasil, cria restrições à que foi ao Banto Cehtfal para conferir e chegou lé conferiu
ida ao mercado secundário para compra da dívida aos descon_91 bilhõe.s .e 200 milhões de _dólares na década das moratórias,
tos então vigentes.
- da espera- não vamos pagar- foi nessa década que remeteIsso se_ explica pelo fato de ser esse um mercado peqtieno:
mos, líquido, 91 bilhões e 200 milhões de dólares.
Devo dizer também a V. EX', sou economista frustrado
transacionam-se 100, 200 milhões de dólares, por dia, no máXimo. E qualquer compra da ordem de 400, SOO milhões de - aliás me chamaram de economista fi"Ustrado na universidade em que iniciei _o c_u_rsõ de economia e não terminei
dólares levam a uma imediata elevação da cotação.
E há ~ma restrição que eu acho compreensível por parte - e assulni o título. Mas esse tempo que tive na universidade
dos bancos, porque um país pode, deliberadamente, por suas não foi suficieJite para- conhecer tudo de economia, mas para
própiias ações, ou declarações de política económica jogar conhecer algumas falácias da economia. Querem uma de púpara baixo a cotação dos seus títulos no mercado secundário, blico? Durante os 20 anos de ditadura quem amarrou a vaca
para comprá-los por formas iildiretas, de modo que há restri- para mamar foram os militares, mas quem desgraçou esse
País foram os economistas. Isso ninguém me fira:, issó -é hism-~
ções nos contratos a esse tipo tão aberto de comportamento.
No nosso acordo, esse que foi _negociado agora, conse- ria, história com "h".·
Um__dia estávmos numa Coinissão de Economia, Coniisguimos o direito, de terminado o período do FEISIN (?) os
próximos doiS ãnos, de entregas escalonadas de garantia, tere- são de Assuntos Económicos, debatendo Situações e tivemos
mos o direito ·de ir ao mercado e fazer, sini; colripras no a·opOrtunidade de ver um Ministro inuítO brilhante- contermercado secundário, teremos o direito de oferecer trocas de
râneo de V. Ex:~ - citando estatísticas. De repente tínhamos
instrumentos, dos bónus que vão ser emitidos por outros ins- um Deputado, também economista, nãó meliõs brilhante e
trumentos que possamos querer lançar, teremos direito de que citou as mesmas estatísticas, reverteu-as para outro lado.
fazer formas de trocas de conversão de instrumento volunta- O n-eputado pela Paraíba, Otacílio Queiroz, vifou e disse:
riamente ofertado no mercado., IAcho que foi um ganho im- "Mas que coisa- engraçada, essa estatística está parecendo
portante em termos de flexibilidade para administração do ramo de jerimum, que a gente joga para um lado, joga para
nosso passivo externo a partir dos dois anos de entrega escalo- o outrO e o jerimum continua do mesmo jeito." Essa é uma
nada e garantia, inclusive compra no mercado secundário, citação que talvez coubesse à Câmara -dos De-putadOs.
. Para respeitar ã 'e-rudição não s6 dos membros da Mesa,
exceto essa restrição durante dois anos.
mas também dos Senhores_ Senadores, e para homenagear
Espero que tenha respondido suas perguntas.
O SR. PRESIDENTE (RaimuQdo Lira)- Obrigado pela o MinistrO Gustavo Krause·, vou citar um autot, Benjamin
Disiaeli, que há quase cem anos disse: "Existem várias marieiinformação.
.
.
_
Para finalizar o debate passamos a palavra ao _S_enad_or_ ras de- mentir;. existem vári~s maneii'as de ilaguear a b_oa-fé
pública; duas são as mais comumente usadas: uma, mentir
Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO -Sr. Presi<!ente, Sr. Ministro - descaradamente, e a outra, citar estatísticas".
- Quero crer-"que o-ã.Cõfdo tenha-Sido possível. Bom, mau,
Gustavo Krause, Dr. Pedro Malan, Srs. Senadores, inicialmente cumpre-me de público pedir desculpas ao Senador péssimo? Não sei. Acredito, e piamente; que o Dr. Pedro
Eduardo Suplicy: tive medo Senador de que V. Ex• fosse Malan, com a sua equipe, fez o que pôde, como brasileiro
esmiuçar esse quadro aqui que é um quadro de terror. Não e patriota. Tentuu desesperadamente fazer _o melhor. Talvez
tanto pelo o que ele contém, mas pela extensão. Se quisermos não tenha feito maiS por cúlpa do Governo, que o escolheu
examinar e questionar cada número desse aqui podemos ficar para chefiar essa equipe.
Tenho um çoncei~o pessoal que gostaria de externar. Pendois dias.
Quero dizer, também de público, que V~ E~ assumiu so que o Dr. Pedro Malanfçzo que póde. Do outro !~do
o compromisso de falar 10 minutos e cumpriu, porque não da banca não estavam anjinhos; não estavam, como dtsse
chegou a falar 10 mi:õ.utos, mas as ·respostas, Clatõ,-demoraram o nobre Senador Esperidão Amin, aqueles homens que, quan45 minutos. Daí a minha apreensão, -porque muitas vezes. do usam o coração, o -usam apenas no lar. Até vale a pena
os outros Senadores, não tão importantes quanto- a de V. uma boutade. Trata-se da história do .banqueiro que perdeu
um olho na pescaria, .e a quem aconselharam, já que ele
Ex~, mas -somos todos Senadores e todos nós temos apreeensões, algumas perguntas, alguns questionamentos a fazer. Ain- estava na França e estavam fazendo próteses extraordinárias
da agora assistimos o ~enador Onofre Quinan, Senador_E_spe- lá, colocasse uma, pois ele iria voltar com um olho i~~lzinho
. ridião Amíi:l, Senador José Fogaça, cada um com um tipo ao outro, iria piscar, lacrimejar e ninguém iRà' discemr o posde preocupação. Essa era a minha preocupação, inclusive ti- tiço do outrO. Ele estava numiate, como convém a_um gr~de
nha dito ao }:l'residente, ao final, se V. Ex• quisesse retomar banqueiro, foi à França e colocou o olho. E ficou tão alegre
cederia meu tempo, mas como parece que as coisas ficaram, e emocionado que chamou jornalistas e disse-lhes: "Pe_safio ·
inicialmente, esclarecidas não vou fazer perguntas, mas algu- V. S•' a dizer qual é o olho postiço". E um jornalista disse:
"Ah! Isso é fácil, é o olho direito". "Mas comovo~ acertou?"
mas observações.
1
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O que deVemos fazer?- Essa é a·Seguilda coisa. DevemOs
"Ele está irradiando bondade; num banqueiro, só pode ser
postiçon.
---- -delongar o prazo? Devem9s esperar ·até que o Sr. ClintOn
tome posse - porque ele é do Partido Democrata.
O Dr. Pedro M'!lan tinha, do outro lado da mesa, a
QUero confessar uma mazela aqui: se eu pudesse votar
negociar coin ele, banqueiros, os mais preparados do mundo.
nOs Estados Unidos, eu votaria no Partido Democrata. Mas
Penso que é obrigação destâ. Comissão e dO Senado Federal
devo reconhecer, à luz da história, que nunca existiU nada·
-um pouquinho de reminiscência vale a pena --avaliar
mais cruel para o Terceiro Mundo do ·que o Partido Democrata ·
·o que nós podemos. Há também uma outra pergunta: o que
nós devemos?
no poder. O discurso é lindo, mas_a prática é terrível. Basta
lembrar que o extraordinário e saudoso Kennedy invadiu a
Sei muito bem o que podemos e o que devemos, poique
Baía- dos Porcos, conieçou a Guerfã do_ Vietnam, ignorou
fui co-autor da emenda à Constitu1ção que determinava que
a China Continental. E depois veio aquele narigudo, c:::hamado
o endividamento externo passasse pelo Senado Federal. Por
de mentiroso e posto para fora do poder por questões iritemas
quê? Porque acusávamos ós governos anteriores de ilegitimie de puritanismo local. Devemos reconhecer que ele reconhedade ao fazer aquele endividamento. Queríamos mais: deveríamos fazer uma auditoria na dívida externa. O Senador Ferceu a China Continental, acabou com à Guerra do Vietnam
e estabelec;eu um a~rdo de ~nvivência mais ou menos. pacínando Henrique foi o seu primeiro relator, e eu, o seu vice-refica oom Fidel Castro.
lator - não existe essa figura,, mas eu estava lá, como um
Certa Vez" uril alhigo -riem fÕi -chamado para asSinar unl
SanchO Pança atrás de Dom QuiXOte - , e garimpávamos
na papelada do Banco Central as informações que queríamos
acordo com a Aliança para o Progresso, cujo símbolo era
obter.
duas mãos de dando. Ele leu o acordo, tomou a ler e disse:.
"-Não assino esse acordo". "-Por quê?""- Dar as mãoS
Depois de alguns exames, chegamos à conclusão de que·
vai ser fácil, mas na hora de despregar uma mão da outra
se alguma coisa safada tivesse acontecido no passado, não
vai ser impossível". Rejeitou a "ãjuda'' da Aliança para o
estaria escrita, ninguém a guardaria. E depois levamos um
Prógtesso.
susto, nós achávamos que o Brasil tinha um Credor, os Estados
Com toda sinceridade, nobre Senador Eduardo Suplicy,
Unidos da América do Norte, e na época nos disseram que
morro de medo do que o Governo ClintOn vaf sigDifica:r para
tínhamos 734 credores. Portanto, se nós queríamos verdadeio Terceiro Mundo. ~ara os americamos, acho que vai dar
ramente examinar cada processo, que come_ç~ssemO~--~r re~
- I quisitar carretas para trazê• los
talvez, no plenário da Câmh- certo.
Santiago Dantas disse, c.erta vez, que as eleições nos Estara dos Deputados coUbessem todos os acordos, todos os em- ·
dOS: Unidos São tão importrui.tes para o Terceiro Munâo que
préstimos. Aí teríamOs que -re"qüisitar não s6 Os economlsta"s,
todos devetfamas votar lá. Mas eles· náo ouviram o Sarttiago,
não só os contadores brasileiros, mas de diversos países~- pará
então, vamos ficar com o resultado da eleição.
nos ajudarem nessa auditoria infindável e infrutífera.
Por que colocamos isso-na ConstituiÇão"? E por que tfabaQuem sabe faz a hora, não espera acontecer. Temos que
ser agentes, ~ujeitos da nossa história. E depois, o Seitador
lhei com muitos colegas aqui - e vale agora ressaltar a contribuição extraordinaria, criativa, que um patriota .deu, o Sena- José Fogaça me mostrou uma cláusula mUito interessante do
contrato, -do tenn sheet, e a quãiquer momento que sentirmos
dor Severó Gomes, colocando na resolução que o pagamento
da nossa dívida, ou os pagamentos, dependeriam de nossas
o mercado nos favorecer - o Pr. Pedro Malan acaba de
repetir isso 3qui -podemos ir nO mercado paralelo comprar,
reservas - estabelecemos depois - brigamos para ·ver se
barganhar, trocar e melhorar a negociação-. Ac:::ho difícil, Sena~
seri~ três ou quatro meses - quatro meses de importação
como
----- doi', -níuito difícil um momento melhor do. que este para assiw
narmos esse acordo.
Agora, pergunto: o·que pOdemos fazer? Podemos, à luz
As taxas de juros, como foi dito, são atualmente --a
da resolução, dizer se o contrato está ou não de acordo com
ela. ~ podemos fazer isso; não podemos 'fazer mais, felizHbor e a prime .-ate as maiS bab;r:as dos últimos trinta anos~,
mente ou não. Nãq Podemos fal:ér mais- do que isso. Temos- Por isso, penso que o que devemos fazer é aPrové;ll" esse term
qúe verificar se está o contrato dentro da resolu'Ção do Senado, sheet;, se estive~ .de acordo com .a resolução do Senado, o _
mais rapidamente possível, porque isso serve aos interesses
dos limites da lei. Esta é uma Casa de leis.Se fazemos leis
. e esperamos' e trabalhamos p~ua que os outros aS cumpram, brasileiros.
Muito obrigado.
· não podemos fazer menos. O máximo que temos que fazer
Não tenho perguntas a fazer.
é cumprir a lei que elaboramos e que foi aprovada, não s6
· nesta Comissão mas no Plenário do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo t,m,) _:_Coma palavra
· SenadOr Jo.sé Fogaça, náo tenho muita dúvida· quanto o Dr. ·Pedro Malan.
a isso, porque tanto o Embaixador Jório Dauster como o
O SR. PEDRO MALAN - Quero agra:dllcer muito as
Dr. Pedro Malan fizeram a coisa de uma maneira sábia. Iam
lá, iniciaVam as negociações·;- Volta,vain aqui, debatiam com . palavras do Senador Ronan Tito.
Farei apenas três comentários muito rápidos, dado o ·
os Senã.dores,discutian;t. E uma vez ouvi aqu~ ~m depoimento
do Sr. Jó.rio Dauster qde me emocionou. Quando acabamos adi:antado da ho~.'.Primeim, sobre o economista. Sou engew
nheiro. Diz-se que a Plincipal vantagem de estudar economia
-~ examinar os docUmentos e ele perguntou- se estava tudo
de acordo, respondemos que estava· tudo de acordo com a é evitar ser enganado J)br economistas ou aprender a engariar
resolução. E ele disse: "-Negociei com a resoluçãó no colo". os outros-. Eu não generalizaria. Tem .havido, ao longo de
É claro que era no sentido figurado: ele respeitou a lei. Não tod~ o espectro político no Brasil, econom~tas sérios e compe- .
tentes pelos quais tenho grande respeito e ;:u.tmiração, mas
podemos fazer mei:tos. TemOS que respeitar ós limites da lei.
O que esta Coniisslio pode fazer? Ela pode a_penas exami- acho que o senhor levantâ um ponto importabte.
A outra observação, muito rápida, que faço é no sentido
nar esse. contrato. lj luz. da resolução que elaboramos e que
pe asscgprar, !'áo. só ao Senador Ronan Tilo m'!S tl!!!!Q.ém ;I
n.ão _podemos.desÇUDlpiÍI.

e,

limite~
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a todos os Senadores presentes, que, assim como o meu amigo
Embaixador Jório Dauster, eu também negociei com a Resolução o'? 82 em cima da minha mesa. E devo dizer qúe a utilizei
com freqüência na negociação; por isso sou-grato ao Senado
Federal por ter posto esse instrumento à disposição da equipe
negociadora brasileira.
O terceiro e tíltimo comentário que eu queria fazer é
quase um depoimento pessoal. Tem a ver com a percepção que existe em algumas áreas da opinião pública brasileira
de que a relação do Brasil com os bancos, numa negociação,
é totalmente assimétrica e que o lado brasileiro está sempre
numa posiÇão de inferioridade. Isso se expressa em certos
relatos em que, por exempl~, o Brasil aparece como um solicitante, faz pedidos, apelos, solicitações, enquanto que os bancos - uma palavra que a imprensa gosta mais - impõem
~gências; qualquer coisa que resulta uma negociação é resul~
tado das exigências dos bancos. Quero crer que isso se deva
a legado de passado colonial, ao fato de que éramos uma
nação dividida, de senhores e escravos pouco antes de cem
anos atrás. Mas asseguro aos Senhores aqui - e creio que
. falo em nome da minha equipe -que, em nenhum moJl!ento,
na negociação, nos sentimos 'desta maneira: como pedintes,
se;licitantes, fazendo apelo, e do outro lado tendo exigências
que teriam que ser cumpri~as. Pelo_~ntrário, foi_ ~m,_~ relação
simétrica no sentido de que os bancos apresentavam o que
nunca vimos como exigências mas, sim, como propostas para
a negociação, e várias delas foram claramente rejeitadas na
mesa de negociação, negociação esta prolangada, difícil, co~
vários momentos de extrema tensão e irritação. Mas posso
assegurar-lhes que foram exigências, simétricas. Apresentamos p{opostas para a negociação e os bancos as interpretavam
como tal, e eles apresentavam não eXigências mas propostas
para a negociação e nós as interpretávamos como tal. Não
foi uma relação assimátrica e marcada por sentiníentos de
inferioridade do lado brasileiro em nenhum momento, Eu
queria deixar esse depoimento pessoal, aqui, porque vejo com
freqüência transparecer a idéia de que o Brasil sempre cede.
O Embaixador Jório Dauster- aqueles que o conhecem
sabem do seu senso de humor -uma vez, conversando comigo, falava do sentimento que ele tinha também com o relato
de certas idas e vindas de suas negociações. Toda e qualquer
concessão- e numa negociação ambos os lados fazem concessões - do lado brasileiro era vista, por uma parte da opiniãQpública brasileira,..,como uma: fragorosa derrota do esquadrão
canarinho, enquanto que todas as concessões que os bancos
faziam ha mesa ~e eles as fazem, as fizeram na inesa de
negociação -eram vistas apenas como movimentos por parte
dos bancos na direção do ·entendimento. De um lado, uma
·atitude de subserviêpcia e derrota; de outro, uma atitude positiva de busca de entendimento. Quero assegurar aos Senhores
quC a relação foi simétrica; o Brasil manteve, ao longo de
todo o processo de negociação, uma postura não humilde,
qio inferior. Negociamos de igual para igual na mesa com
os bancos. No entanto, não esqueçamos que é uma negociação. Numa negociação não se dá ultimatos - como eu disse
=--e não se ditam unilateralmente termos de rendições incondiàonais, nem nós o fizemos nem eles o fizeram conosco:
Muito obrigado.
;
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Para conside)ações finais, passo a palavra ao Ministro Gustavo Krause.
' OSR. GUSTAVO KRAUSE -Srs. Senadores, o Sena~r ~gnflD:.!!~-e~!_C::ssando u_-':!J._se!!.ti!Jl«;nto d~ econ'!IJlista

·~---
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·frustrado, autoriza-me a palmilhar seus sentimentos, falar por
eles, e dizer que S. E~ pode ser um económista frustrado,
mas'seguramente, é um Senador realizado. E eu diria que
S. Er é um 8eilador realizado, porque esse é um sentiffi6ntõ
que, no meu entender, deve permear a alma de todos aqueles
que têm o privilégio de participar ativamente deste momento
da vida política brasileira: constituinte, restauração da democracia, consolidação da reconstitucionalização do País, aper~
feiçoamento das instituições. Além disso, há agora um fato
que é importante que os agentes económicos comecem a perce~
ber: a governação solidária, a responsabilidade solidária de
gOVetnãr. É esse o exercício que está sendo feito aqui. E
os ãgentes económicos, que estavam acostumados a decisões
fulminantes, t~m que se habituar à forma de governar com
o· Congresso. N.o Congresso as decisões são lentas, porém
são muito mais sábias e muito mais legítimas, até porque,
nesta Casa, há uma confluência muito interessante, que é
o exercício da cultura· de fronteira. Aqui está misturado o
que vem das ruas com a ·cult~~a eru<i~ta, ~om .a eru~iç~o.
E o que percebemos do exerCiciO das mteligênc13s congres-.
suais.
Quero dizer aos senhores que faço parte desta Casa com
mUito orgulho. Para fazer parte desta Casa, é preciso um
diploma muito especial, especialfssimo, que é o diploma da
democracia, o diploma da representação popular. Faço parte ·
desta Casa e exerço esse múnus político. esse credenciamento.
Confio nas iniciativas que são exerCidas com essa Co~resp()nsa~
büidade simbolizada na sábia decisão de se submeter ao Senado Federal aquilo que antes era de responsabilidade exclusiva
do Poder Executivo: a questão da dívida ~xterna.
Portanto, saio daqui muito confiante na decisão que, com
certeza, será. legitimada pelos represenantes desta Nação e
da Federação.
Pata encerrar, gostaria de fazer uma menção muito especial a todos aqueles que trabalharam, patrioticamente- como
disse o Senador Ronan Tito - e com cõniproinissos profis..
sionais clarós. E para não cometer o equívoco das omissõeS~
gostaria· de referir-me ao exwDiretor do Banco Central, Dr..
Armínio Fraga, e ao Dr~ Pedro Malan, q~e, de tanto sei
chamado Embaixador, deixa de ser engenheiro e passa a ser·
Embaixador da Dívida Externa brasileira,
Muito obrigado.
O. SR .. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- COnvocamos
todos os Srs. cOmponentes da Comissão para ápreciar esta
matéria na próxima quarta~feira, quando será apresentadO
o relatório do Senador José Fogaça. E na próxima terça-feira,
às 11 horas, haverá uma outra ·reunião par3. apreciarmos o
projeto de modernização dos portos.
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a rel!PiãO às 15h2Jmin)

30' Reunião; realizada em 2 de dezembro de 1992

As onze horas e trinta minutos do dia dois de dezembro
de mil novecentos e noventa e dOis, na sala de reuniões da
cdiÍlissão, Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência
do Senador Raimundo Lira, co!n. a presença dos Senhores
Senadores Valmir Campelo, João Calmon, Jánia Marise, Esperidião Amin, Aluízio Bezerra, Moisés Abrão, João Rocha, ·
Eduardo Suplicy, Henrique Almeida, Levy Dias, José Fogaça, I
BeÍJ.i V eras, Ronan Tito, Bello Par:ga, Nabor Júnior, A!fonso
~~go, Ruy Bacelar, f_edro Snnon. José Rkhll! Alvaro
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Pache.co, Mário Covas, Nelson Wedekin, Ronaldo Aragão,
Ney Maranhão_ e Cid Sabóia de Carvalho, reúne~se a Comissão
de Assuntos Ec~mômicos. Deixam de _comparecer os Senhores
Senadores César Dias, Mansueto de Lavo:r.,. _ Guilherme_ ~alw
meira, Meira Filho, Dario Pereira, Lavoisier Maia e Albano
Franco. Havendo número regimental, o Senhor Presidente
declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata
da reunião anterior, que é dada por aprovada e, a seguir,

comunica que a reunião prevista para amanhã, dia três de
dezembro, relativa ao projeto de model1)ização dos portos,
realizar-se-á no Plenário do Senado, atendendo a solicitação
Po relator, Senador Affonso Camargo. Prosseguindo, Sua Excelência informa que a presente reunião destina-se _à apreciaÇão da MSF n' 357192, "Do Senhor Presidente da República,
SlJ.bmetendo à consideração do Senado _Feder~ a minu!a dos
t~rmos do acordo concluído,_ entre o Govel'Ilq_ bra$il~Jro e
o \comitê de bancos credores, relativo à reestruturação da
div-ida externa de médio e longo prazo do setor público brasileiro, a fim de Obter autorização para que a União possa
celebrar os contratos que formalizarão o referido açorda'_'
e: em seguida, convi_d~ os Senadores Ronan Ti~~ e_Jo~é Fogaça
para comporem a Mesa na qualidade de viçe-Presidente ede relator da matériã, respectivamente. O Sen~or Ronan
. Tito usa da palavra para uma questão de ordem_e-, a seguir,
idente convida o Setiador José Fogaça a proferir o seu parecer,
favorável nos termos do PRS que apresenta. Em discussão
a· matéria, participam dos debates os Senadores Ronan Tito,
Moisés Abrão, Ronaldo Aragão, Esperidião Antin, Beni Veras, Levy Dias, Eduardo Suplicy e José Fogaça. O Senhor
Presidente propõe que a discussão _seja· ençerrada e que_ a
votação seja adiada' para a reunião de amanhã, destinada
à apreciação do projeto de modernização- dos portos, a fim
de que ·os Senhores Senadores_ possam inteirar-se melhor do
teor do parecer do Senador José Fogaça, bem como do voto
em separado a ser apresentado pelo Senador Edua_rdo Suplicy.
Os Senadores Eduardo Suplicy e José Fogaça sugerem que
a discussão seja apenas suspensa, de forma ·que ambas as
matérias possam ser examinadas e votadas na reunião de amanhã. O Senhor Presidente acata a sugestão, ficando acertado
que a MSF n' 357192 serã apreciada antes do PLC n' 66192
e, nada mais havendo a tratar, Sua Ex®lência encerra a r~u
nião às treze horas e onze minutos, lavrando eu, Dirc_eu Vieirâ.
Machado Filho, a presente Ata que, lida e aPrOvada~-Será
assinada pelo Senhor Presidentç.._ Senador _RaimyJldo Lira,
·
Presidente.

INTEGRA DO .APANHAMENTO TAQUIGRAFICO
Anexo à Ata da3ffl Reunião da Comissão de Assuntos Econ6micos, realizada em 2 de dezembro de 1992~
às dez horas, que se publica devidamente aptorizada
pelo Senhor Presidente, Senador Raimundo Lira.
cdMrSSÃO l>E ASSUNTOS ECOI'\ÓMJCOS
Reunião 2-1_2-92- 11:31 h.ori.s -- -Presidente: Raimundo LIJ:a
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Havendonúm.erooregimental, declaro aberta a reuniã_o.
.
'
Sfs. Senadores; gostaria· de informar, inicialmente, que
amanhã, teremos reunião as llh para continuar a discussão
e a aprovaçãp das emendas ao projêto de modernização dos
.pox:tos· for_s'olic;i_taçãq d~_Rel~!'?L..~na.:dor ~onso~a!l9_,__

a reunião será reaiizada no plenário do Senado Federal, em
função da quantidade de pessoas presentes e interessadas na
discussão do projeto. _Inclusive, pedi que S. Ex~ se dirigisse
4iretamente ao. Presidente Mauro Benevides e, em seguida,
fopnalizei o pedido, deixando registrada a solicitação -do Sr.
Relator.
O Senador Ronao Tito de~ja usar da palavra?
O SR. RONANíiTO - Gosta:fía qué V. Ex• me informasse se haveria possibilidade de antecipar es.sa reunião para
as lOh, porque o Senador Mauro Benevides, Presidente desta
Casa, -receberá uma comenda, amanhã, em Belo Horizonte,
e pretendo ir como seu acólito, lá, nessa reunião, que vai
acontec~r no meu Estado, porque ainda temos muitos destaques- sou acólito dele (risos)- nesta reunião aqui. A reunião, a que me estou referindo, é de homenagem ao Presidente
Mauro Benevides.
Agora, não abro mão de ser acólito de S. Ex~ nessa reunião.
Se fOSSe posSível, poderíamos iniciar a reunião impreteriv~mente as 10h, em razão de serell_l _mui~O§ os destaques
a serem-apreciados.
· Ontem, tivenios uma reunião da Ba_ncada do PMPJJ,
quando o senador José Fogaça fez um esforço enorme para
que simplificássemoS, principalmente, no encãminhamento de
_mais.de uma centena de destaques, que ainda teremos que
votar.
Peço a V. Ex•, se fÕr possível, que compatibilize os horários.
O SR_ PRESIDENTE (Raimundo Uni) - A reunião·
está marcada para as lOh, Senador. Ontem, estava convocada
para as llh em face da previsão de uma reunião especial
da ComiSSão do Jmpeachment. A de quint3Aeir3, rio cáSo
amanhã, está marcada para as lOh. Vamos tentar iniciá-la
àS 10h.
Srs. Senadores, vamos iriiciar agora -a 3tr IeUniãó-âa-CoiiiiSsão de Assuntos Económicos, cujo assunto da pauta é
o seguinte:
Mensagem n' 357192, n' 707192, na origem, projeto ·
não terminativo do Senhor Presidente da República,
submetendo à consideração do Senado Federal a minuta dos termos do acordo, concluído entre o_ Governo
brasileiro e o Comitê. dos Banc9s Credores; relativo
à r~estruturação da dívida externa de médio e longo ·
__-__prãzÕ dÕ seto! público brâSileiro, a fim de obter autorização para qUe a União possa celebriu os contr.atos
que formalizarão o referido acordo.
O Relator é o Senador José Fogaça ..
Góstaria de infoimar aos senhores presentes que em face
da decisão do Senador José Fogaça de fazer um feJatório
pessoal, onde S. Ex~ analisou detalhadamente todos os aspectos do acordo - s. Ex~ fará um esclareciniento aos senhores
presentes.
. Iniciaremos agora o processo dC discussão: Os esclarecimentos· serão dados pelo s~. Relator, enquanto- chega aqui
a minuta do relatório do parecer que está sendo datilografada.
Concedo a palavra a? nobre Senador José Fogaça .•.
· O RELATOR (José Fogaça)- Sr. -Piesldente, di fato,
o atráso se deve a uma t àssunção t1e iirefas de minha parte,
Uma vez qÚC r«:ebi extraordinário e alentado apoio da Assessoria. Mas, numa matéria de tal importância e de tal responsabilidadM'_Olítiel!._PR._feri e!&~ um tato da._minba P~;

_!.;o
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laVra e evidentemente tive que percorrer uma noite em claro,
para que pudesse ultimar o texto até esta manhã. Acabo de
entregar à Assessoria o- disquete com as· modificações e as
anotações que devem serobjeto de alteração. De modo gue
não sei, não posso garantir o- tempo que vã.i deriiaiJdar, mas,
de qualquer maneira, posso assegurar que o relatório- está
pronto.
ConcluO por opinar, favoravalmente, ao acordo ilnplementado pelos negociadores brasileiros no que tange ao estoque da dívida e às demais que são consideradas neste term
sheet. Este term sheet, ou seja, o sumário de termoS:, me
foi fornecido pelo Banco Central e dele fiz uina análise em
toda a sua complexidade, a'poiado, evidentemente, em técnicos e nas informações e esclarecimentos do próprio Presidente
do Banco Central, Dr. Pedro Malan, negociador da dívida
externa e' funcionários competentes ~ qualificados também
desta Casa e do Banco Central. Posso dizer que estamos diante
de uma solução bastante razoável. para este grande drama
.brasileiro da dívida externa. Uma solução que é evidente em
termos comparativos. Em termos relativos trata-se de uma
solução que, no no-sso modo de entender. traz vantagens para
o Brasil. Comparativamente a outros países, o Brasil obteve
com este acordo alguns ganhos não só negociais, ma~ ganhos
substanciais ou ganhos substantivos.
Gostaria de expor, então, de maneira sucinta ou tãO breve
quanto possa, exatamente sob~e o que incid~ o _aco:ç~o. _
o acordo incide sobre um total de cinqüenta esete bilhões
de dólares, Sr. Presidente. Para que os Srs._ Senadores entendam, desses cinqüenta e sete bilhões de dólares; Q.uarenta
e quatro bilhões são relativos à dívida do setor público, da
União, dos Es-tados e dos Municípios com bancos cOmerciais
estrangeiros no exterior e seis bilhões de dólares, portanto,
completando cinqüenta, são dívidas do setor público com bancos nacionais no -exterior. A isto se aCresce mais o:s atrasados
de 1991~ da .ordem de dois vírgula nove bilhões de dólares,
e mais os atrasados de 1992 de juros - são juros atraSados
de 1991 e mais ?SjU-rOS atrasados de 1992 e mais a ProgramaçãO_
para 1993, significando um total de cinqüenta e sete bilhões
de dólares.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Por favor,
peço-lhe que repita o valor dos juros atrasados. Dois vírgula
nove, de 1991. ..
O SR. RELATOR (José Fogaça)- Dois vírgula nove,
..de 1991, e mais três vírgula um, referentes aos atrasados de
1992 e o que é programado até julho de 1993, ou até o terceiro
trimestre de 1993, ou seja, até a data do extended date, que
é a troca efetiva dos bónus pelos títulos antigos do estoque
da dívida brasileira.
.
·-Portanto, no nosso Projeto de ResoluÇão, no art. 1", estamos autorizando o Brasil a acordar um valor no total de cinqüenta e sete bilhões de dólares.
QuantO ã Questão da capa_cidade de p~garnento que cons~a
da Resolução n9 82190, de fato, esse é um dos pontos mais
importantes, mais decisivos desse debate da dívida externa.
Este acordo está transferindo a responsabilidade da dÍvida
do Banco Central para o TeSOuro Nacional. Portanto, os bónus
não são emitidos em nome do Banco Centr.al, mas passam
a ser emitidos ~m nome do caixa do Tesouro NacioD.al. A
pessoa jurídica é o Tesouro Nacional- e não --maiS o B'clnc_oCentral.

'
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Isso tem um impOrtante ganho do pOJ?tO de vista político
e d_a estrutura orçamentária. Ou seja, ·a dívida externa- passa
a fãzer p3rte da compoSição de receitas e despesaS do Tesouro.
De modo que vindo para dentro do Governo, a dívida
externa passa a ser considerada como um elemento intrínseco
ao Orçamento da União e, portanto, deve estar submefida
inteifamente ao conceitC)de capacidade de pagamento, que
é o do superávit operacional.
Ora, o _conceito de_ capacidade de pagamento tem uma
primeira: dificuldade, principalmente quando se trata de trocar
bónus que vão ter um prazo de 30 anos para serem pagos.
O conceito de capacidade de pagamentos está rigorosamente
vinculado a uma análise prospectiva, a uma avaliação de flitu~
ro, conseqüentemente, para nós não é simples essa cb~cei
~ação prospectiV~, futUra; da capiicidade de pagamentos do
Brasil. Mas, de qualquer forma, pelo programa económico
brasileiro, ainda originado do governo anterior. embora não
tendo sido cumpridas inteiramente as previsões para o ano
de 1992, há uma previsão para o ano de 1993 de um superávit
operacional da ordeiil_ de meio bilhão_d~_dólares.~ C9m_~,.
o superávit primáriO e o superávit Operacional permitein ao
Brasil tranqüilamente entender que o pagamento da çlívida
eXterna,- nos termos propostos por este acOrdo está ade-quado,
e$tá ajustado _à nossa capacidade_ de pagamento.
·
Mas, de qualquer forma - bom isso é uma avaliação
em perspectiva - a questão da capaCidade de pagamentos
sempre estará diretam.ente Vinculada a um ajuste fiscal, .a .
uma'retomada da capacidade de finariciamento do Estado,
a uma recuperação da economia, a uma retomtida do nosso
crescimento, e, portanto, isso é muito mais um desafio para
o Brasil do que propriamente um-a previSâo. Seria um equívoco
fazer uma previSão lúgubre do futuro brasileiro e a partir
daí subentender implicitamente que nãda___ deVe sei feito e
que nenhuma conta deve ser paga:
Parece-me que o natural é que nós venhamos a imaginar
que o Brasil tem futuro~ o Brasil mereCe a nossa crença,
a nossa esperança e, mais do que tudo_, a riOsSa confiança,
e que este País irá ter o desempenho ec9nômico que o -põssibilite não só reintegrar-se de m_aneira soberana e alti_va à
comunidade financeira internacional, m_as tanibém- aiender
inteiramente às eXpectativas sociais do seu povo.
De modo que a questão do conceito de capacidade de
pagamento está resolvida nessa dimensão e nós estamos colocando nesses termos também no Projeto de Re59lução.
---- Não sei se os Srs. Senadores gostariam, mas posso fazer
aqui uma exposiçãosobre os bónus que são oferecidos pelo
Governo brasileiro aos mais de 700 bancos credores do Brasil.
Nós temos, na verdade, sete instrumentos, sete formas
pelas quais o Brasil abre um leque, um cardápio, um menu
de opções entre as quais os bancos devem fazer as suas escolhas. o seu balanceamento de opções.
o- bónus, talvez o mais interessante, de forma imediata,
para o Brasil é o bónus--de desconto, chamado discount bonus,
que significa uinã. imediata redução de 35% cio valOr de face. Mas esse bónus, que tem utna vantagem imediata na redução
do _valor de face, em 35%, ou seja, de 1 dólar nós pagamos
apenas 65 centavos, tem, por outro lado, um juro de mercado
baSEf:ado na übor, e que, portanto, contém necessariamente
um ingredinte de risco.
Nesta úJtima_semana surgiu nos jornais a informação de
que o Sr. Clinton nomeará para o Banco Central das fases
Estados Unidos, o Federal Reserv Board, o Sr. Paul Volker,
que todos lembram do período Reagan e que foi o homem
1

1
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que na década de 80, no início dos an'os 80, elevou as taxas
de juros, foram as mais altas de toda a história. De modo_
que os indícios de risco na elevação das taxas de jul-oS são
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O SR- RONAN TITO -Senador José Fogaça, V. EX'
me permite?
O SR. RELATOR (José Fogaça)- Pois não.
b&stante sigriifiCativos.
· ._ __ .
_
Portanto, o bónus. de desconto que tem esta a~ração do
O SR. RONANTITO- Para um esclareciinento, porque
desconto no valor de face, tem também um ingrediente de ontem V. Ex• o fez ria reunião da Bancada do PMDB, e
risco na taxa de juros de mercado. E é por isso que-ele deve é por iSso qUe eu pidiri::l a V. Ex• qUe o reiterasSe. ser equilibrado por um outro bónus, que é o chamado bónus
Após, digamos, a aceitação do term shee_t, caso ele tenha
ao par, em que nós não temos nenhum desconto, 1 dólar sido aceito aqui, ele retoma ao board dos bancos. Lá eles
troca-se por 1 dólar no exchange date, quer dizer~ na ·hora fazem a distribuição. como disse muito bem V. E~, o-cardápio,
de trocar é dólar por dólar ao par. MaS o ganho desse bónus o inenu, a ces~_- E~_e J;etoma então a esta Com~~são'?
ao par é que ele tem um prazo de 30 ariôs· e tem a vantagem
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Eles fazem a sua
de um juro fixo de 4% nos primeiros anos, cheganâo ao máxiadesão. Bem, nós estamos introduzin4o no Projeto de_ Resolu_mo de 6%.
Considerando que as taxas históricas· õbseivãm uma mé-- ção um artigo, segundo o qual uma -vez definida pelo Governo
dia de 9%, um pouco mais de 8%, se nós cOnseguirmos uma brasileiro a opção ou o balanceamento das opções que atendc!l
boa porcent~gem de bônus ao par, isso significará que o Brasil à perspectiva dos negociadores brasileiros, que esta distriao longo de muito tempo vai pagar juros baixos em relação buição seja submetida ainda uma vez ao Senado Federal,
antes da assinatura definitiva e antes da troca dos bónus pelos
à sua dívida externa.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o _bôÍlus ao par tem esta títulos antigos da dívida.
O SR. RONAN TITO- Eu peço a atenção da Comissão
vantagem. É importante ressaltar, e este é- um dado novo
dessa .negociação, é_ que esses b~nus, tanto o bônus ao par para esse aSpecto que eu acho da maior relevância, porque,
quanto o de desconto, têm sido a· preferência maciça dos inclusive nesse momento estamos discutindo, e alguns até estão avançando em fazer estudos da repercussão sem saber
__ _
credores em relação aos outros países.
Quando se realizou a Assembléia do Fundo Monetário o balanceamento, como disse muito bem V. EX', e se retorna
Internacional, a Argentina completou a adesão dos bancos aqui para nós avaliarmos, aí sim, acho que nós teremos uma
e nesta adesão ela teve uma proposta, uma oferta da ordem liberdade muito maior de votar_ agora e uma ~egurança, não
diria liberdade, uma _segurança muito maior de_ votar ·agora
de 85% de bônus ao par e 15% de bdnus de deSconto._
o
tenn sheet, de acordo com o relatório de V. EX'.
É evidente que tanto um quanto o outro têm a sua vantaEra para este esclarecimento.
gem e "! sua desvantagem. O bónus de desconto representa
Muito obrigado.
um ganho imediato e um risco futuro. O bónus ao par repreO SR. RELATOR (José Fogaça) - O Senado ainda
senta talvez um compromisso imediato maior, mas uni pOssível
não bateu o martelo. Essa é a verdadeira acepção, o verdaganho futuro na taxa de juros. .
··
O ideal, para qualquer país, não é maior bu menOr vanta- deiro significado deSSe ponto que o Senador Ronan Tito-acaba
de comentar. O Senado está dando aqui um sinal verde. O
gem de um ou de outro, maior ou menor percentual de um
ou de outro. Creio qtie o ideal para quãlquer país é um equilí- Senado está aqui aceitando e aprovando uma proposta prelimibrio na d_istribuição das suas opções. E tanto- é verdade, que nar. Está autorizandO a contiriuação do processo de negociaa Argentma fez um enorme esforço para que bs bancos revis- ção, mas o Senado ainda está com o_ martelo suspenso, ou
seja, ainda não bateu o martelo do acordo da dívida, e confere
sem essa distribuição de opções e a rebalancea-ssem de forma
a
si próprio o direito de ainda apreciar a possível distribuição
mais eqüitativa.
O resultado, ~u não tenh"<? esta informação, mas me pare- de opções que venham a ser oferecida mediante a adesão
dos bancos.
ce que a Argentina consegum' fechar o acordo em 65% e
De modo que, V. Ex• chama a atenção para um ponto
35%., o que é conSiderado realmente razoável.
que eu diria central de toda essa discussão.
_
No êas.o do Brasil, nós estamos introduzipdo uma cláusula
Um outro ponto, Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, qUe
de proteção, a qual faz parte da renn sbeet. Na página 19
vale a pena, creio eu, ser mencionado, é o_ que .se refere
do sumáriO de termos, o acordo diZ o seguinte: "Contudo
às garantias que esses dois tipos de bónus vão exigir:
os termos das opções de permuta de principal se fundamentam
O Brasil, para obter o acordo nos termos em que nós
numa projeção de uma distribuição ·equilibrada entre essas
aqui expUsemos, vai conceder_ garantias para três dos sete
opções de permuta de principal. Se a referida distribuição
instrumentos: o bônu_s ao par, o bónus de desconto e o _bónus
equilibrada não "for alcança4a, o--Brasil, tendo informado a
de redução temporária de juros.
todos os credores da distribuiçãó inicial, poderá solicitar que
No bónus ao par, a garantia var Ser de principal e uma
todos os credores realoquem, em base inteiramente voluntá- , garantia de 12 meses de juros; no bônus de desconto a garantia
rias, todas ou uma parcela de suas escolhas originais.
é de principal e 12 In.eses ·de juros e no bónus de redução
Se a distribuiçã-o decorrente de qualquer reãtocação conti- temporária a garantia é de 12 meses de juros durante bs primeinuar desequilibrada, o Brasil reserva para si Odireito de retirar, ros seis anos, após os quais o inontante dessa garantia retoma
a oferta de permuta, descrita neste plano de financiamentõ
ao Brasil.
de 1992, antes do início do processo de assinatura da documenO que é a garantiade principal? P, garantia de principal
tação relativa a esse plano de financiamento'.-.
tomará a forma de caução pelo BraSil de obriga-ções do TesouIsto significa uma coisa simples, porém extremamente r9 dos Estados Unidos da Am,ériCa; nos termos de um contrato ·
importante. Antes das assinaturas da documentação relativa de caução a ser firmado entre o BraSil, o administrador das
ao plano, o Brasil faz uma avaliação do balanceamento de garantias, que é o agente colateral, e o agente de pagamento
~pções, se ela é justa, equilibrada e atende aos seus interesses.
dos títulos, que é o agente fiscal. Esses tftulos terão prazo ,.

_,_

-----··~·-

., ------- ···--. -.::.-o:.....;...-_
.._.-·---"<':i_-

Dezembro de 1992

DIÁRIO DO-CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

de 30 anos, da mesma forma que os bónus ao par e os de
desconto, e são emitidos sem o cupom de jurOs. Daí porque
são deno}Tiinados de zero coupons, ou seja, eles são chamados
também da treasure coupouns bonus, ou seja, cupun·s ou bónus

zero do GovernO 8ri16iiCa"Dó;- ou-·se:fja; -iStO" arSigDifica que

há um substancial deságio, u:ri:ta-sUbstancial desvalorização
no preço de atualização dos títulos.
Q: Brasil terá que assumir prerante os credores externos
a entrega de uma presta:ção inicial de garantias quando da
emissão dos títulos, e o remanescente, o que restar, será entregue em quatro prestações semestrais subseqüentes. Chamamos a atenção, aqui, para o fato de que isto foi
aplicado a todas as negociações, Mé~ico, Ven_ezuela, todas
elas, todos os acordos anteriores tiVeram que atender a esta
cessão de garantias, com a diferença de que no caso Brasil,
nós conseguimos este prazo de quatro prestações semestrais
subsseqüentes.
Como é que esta -prestação Thícial de garantias vai realizar-se? A prestação inicial de garantias dependerá da distribuição da dívida entre os diversos instrUmentos oferecidos
aos credores, de modo que nós só saberemos que volume
de garantias teremos que dar, na medida em que soubermos
também a distribuição dos bónus na adesão dos bancos.
Não obstante, terá, em princípiO, iim montante equivalente a 3 bilhões e 200 milhões de dólares. Mas é importante
saber que, mediante Solicitação do Brasill, credores detentores
de 95% da dívida poderão alterar esta condição, assentindo
que a emissão ocori'a com menos de 2,2 bilhões de garantias
no momento iniial.
Os recursos para essas garantias pfovêm de cinco fóOteS
potenciãis-;-que São mencionadas aq\li naterm sheet: é o dinheiro novo emprestado pelos próprios credores externos 9ue se
decidirem pelo now money option, e é um dos sete mstrumentos que estão previstos no acordo. Um dos bónus é o
chamado bónus de dinheiro novo, significãrá que os bónus
vão incluir também na concessão _de financiamentos no momento em que eles forem trocados- a concessão de financiamento ao GovernO brasileiro para essas garantias - às qüais
nós estamos refefindo.
.
.
Será eqüitativârilerite rf:páffida eritre essas· cinco fontes.
Vou ler quais são e depois podemos fazer uma análise específica de cada uma e podemos avaliar o que poderá representar
para cada uma: é o dinheiro novo emprestado pelos próprios
credores externos que decidirem pela new money option, que
são os bónus de conversão ou bónus de dinheiro novo, que
vão representar a entrada de dinheiro D.ovo·, recursos do Fundo
Monetário Internacional, uma operação standy-by junto ao
Fundo Monetário Internacional poderá significir ritãfs de SOO
milhões de dólares, a primeira etapa; recursos do Banco Mundial e recursos do Banco Interamericando de Desenvolvimento - BIRD, e mais reservas internacionais do Brasil.
De modo que, nós vamos ter um dispêndio por parte
do Brasil que estará diretamente viilculado a esta parte, a
este ponto específico do acordo, ou seja, supondo que o FMI
entre com 400 milhões de dólares, o Banco Mundial com
400 milhões de dólares, o BID, cori1400_ milhões de dólares,
e venhamos a obter, na troca do now money option, do dinheiro
novo, através dos bónus de conversão e do bónus de dinheiro
novo, mais 400 milhões de dólares, teríamos aí, na verdade,
um bilhão e seiscentos milhões de dólares, que seriam financiados por essas quatro fontes, sendo que caberia ao Brasil
a complementação dos três bilhões e duzentos ~ilhões d~
çiólares a part_ir daí.
-
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:pode-se fazer uma pergunta- que- acho procedente e que
também fiz aos técnicos do Banca-Central: por que· o Brasil
tem um apoio tão pouco expressivo do Fundo Monetário Intern~cio!!al, da ord~_m de apenas 500 milhões de dólares, quando,
para o México, por exemplo, se sabe_ que houve um apoio
bem mais expressivo, que montou uma quantia superior a
três bilhões de dólares? A diferença está na opção política
dos governos dos dois países. o= México OptOu por 3q-uilo
que os técnicos chamam de EFF, que é - a tradução é difícil,
talvez não saiba fazê-la, é uma expressão técnica bancária-:- que é Extended Financial Facilities. Este tipo de operação
junto ao Fundo Monetário- Internacional significa, politicamente, que o país coloca os funcionários do FMI, durante
três anos, dentro do Banco Central e- dentro do caixa do
Tesouro. Para obter esse empréstimo ou esse fmanciamento
de três bilhões de dólares, o país tem qua aceitar aquele tradi..:
ciotial monitoramento do FMI. Ou é esse que fpí feito pelo
México, pela Venezuela, pela Argentina, ou é um outro modelo. que foi a opção brasileira, o chamado stand-by.
Stand-by é apenas um cumprimento quase que de obrigação do Fundo Monetário Internacional com um dos seus sócios, que é o Bra~il, sem que isso sígnificfue :rlenhuma outra
resporiSabiHd3de. O stand-by é meramente um fínaOciaineittci
que náo compromete politicamente ~a forma como se submeteram drasticamente, no meu modo de entender. tanto o México quanto a Venezuela e a Arge.ntina.
O SR. RONAN TITO -Senador José Fogaça, apenas
para aditar mais uma exlgêrtcia.
O SR. RELATOR (José Fogaça)- Essa decisão seria
política.

0 SR. RONAN TITO -Claro.
O SR. RELATOR (José Fogaça)- Ou isso ou aquilo.
Ou_&eja, se queremos mais dinheiro, evídentemente teremos
que entrar no modelo ado~ado pela Venezue!a,e pelo México.
Es:fàfu.os recebendo menos, mas, eril Compensaçã~. ~alvez tenharriós mais autonOmia iiã geStão desse processo.
O SR. RON~N TITO - Senador, eu queria aditar só
uma observação: chamou a atenção_ do mundo financeiro,
no momen_to _em que o Méxíco re_cebe"u os três bilhões de
dólares do FMI, a exigência, que não foi feitã a-nos~- de um
depósito cash, não como reserva, mas como seguro para o
pagame-nto da dívida de dois bilhões de dólares. Então, na
verdade, eles receberam três bilhões de dólares, mas se obrigaram a depositar à vista, no Comitê de Bancos, dois bilhões·.
de dólares, que não eram contabilizados como reserva. Essa
exigência não foi feita a nós. pOrque optamos pela outra forma.
Ê apenas um pouquinho de hermenêutica desse fato. Obrigado.
O SR. RELATOR (José Fogaça) -Está certo. De fato,
Senador Ronan Tito, Coriipatãndo-se com os acordos com
o México, Venezuela e Argentina, que são dívidas de porte
comparável ao da dívida do_ Brasil, o acordo brasileiro é,
de longe, o melhor de todos. Porque dívidas extremamente
reduzidas, como -a da Bolívía, por exemplo, não têm cabimento compará-las com a do Brasil. Dívidas como a do México, que é quase semelhante à dívida brasileira, jamais receberão o tratamento que recebem dívidas desse porte.
O fato, talvez, de termos sido os últimos a fazer o acordo
deu-nos a possibilidade de obter essas vantagens. Imagino
que, se o Brasil tivesse feito antes, não obteria essas vantagens.
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porque ao concedê-las ao Brasil, que é o_maior devedor,
os bancos não poderiam deixar de concedê-las aos .demais,
ao México, à Argentina e à Venezuela. De modo que, estrategicamente, o fato de o Brasil ter sido o último nesse negociiiçãó
acabou, entendo eu, nos favorecendo, pelo menos desse põnto
de vista, embora estejamos há dois anos vivendo essa crise,_
essa dificuldade da dívida.
Eu poderia ler ainda algumas observações a respeito da
questão das garantias, para que V. Ex~ possam entender melhor:
"Dois desses instrumentos, os chamadOs instrumentos de acordo -

os bónus ao par e os bónus de

desconto - .contarão com garantias para o principal
e para juros. Para o principal, essa garantia é dada
pela compra, pelo Brasil, de obrigações do Tesouro
norte-americano de prazo idêntico ao dos títulos. No
vencimento dos títulos brasileiros, o valor de seu principal corresponderá aO_ valor de face do bónus norte-americano, que hoje pode ser comprado por 10% desse
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a 3.2 bilhões de dólares. No enta_nto, os'bancos poderão, a pedido do Brasil_conceder dispensa da cláusula
contratual - que é o chamado waver -:- que versa
sobre esse montante inical mínimo"~
Essa redução c Brasil pode obter ainda.
"Essa garantià inicial é calculada com base numa
fórmula segundo a qual o Brasil desembplsará ~m bilhão de dólares incondiciOnalmente, e um dólar adicional para cada dólar que exceder outro bilhão de dólares
oriundo de fontes outras que não reservas_ e que estiverem disponíveis na data de assinatura. Ademais, oBra:sil se compromete a garantir 100% do principal do
bónuS de desco:õ.tO, no -caSo de o volume das garantias,
iniciais ser insuficiente para faiê-lo, mesmo se essas
garantias iniCiais forem em montante igual ou superior
a 3,2 bilhoes de dólares"

O SR. MOISÉS ABRÃO - V. Ex• citou, a re5péito
dessas garantias, o desembolso do Fundo Monetário Internacional para Argentina, em tomo de três~ bilhões de dólares.
valor de face ••.
e pai-a o Brasil, de 500 milhõe_s de dólares, citando que era
Isso significa quê 100 milhões vão representar um titulo uma decisão política ...
da ordem de um bilhão de dólares na complementação do
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Para o México.
prazo.
Quanlo-à Atgentiná~ ·não tenho-essa informação.
"Esses dois instrumentos coiltarão taritbém com
O SR. MOISÉS ABRÁO _:_ ... acéitar oü iiáo aéeitar
garantia para -o-- p-agameritó -de 12 meses de juros, na
o monitoramento. Pois bem, isso aqui- é- ~uma prop'õSta de
forma de uma conta rotativa de que o titular é o Brasil
acordo que está sendo entregue aos bancos credores. Qual
e cujo saldo corresponde sempre aos vencimentos de
é à víriCulo que há entre a aceit~çâo dessa prop_osta e o acordo
juros dos dois semestres seguintes".
do Brasil com o Fundo Monetário Internacional? Sabemos
O Brasil, portanto, manténi Um depósito,-nos doze meses,
que o Brasil está prestes a· levar uma proposta de entendimento
seq~.pre aditando, mas o Brasil é o titular, é o detentor, da
com o- Fundo Monetário Interna.cional.
titularidade àsssa conta._ Portanto, é apenas .um compromisso
É evidente que nesse desentendimento algumas imposide depósito. que serve como garantia pelo prazo de 12 meses.
ções -à política" ecáilônika-do Paí~ deverão ser colocadas-da
parte do Fundo Monetário Internacional. Quer dizer, -não
"O bónus de redução temporária de juros conta
com garantia exclusivamente para 12 meses de juros, seria um monitórameilto direto, mas não deixa de ser um
também na forni.a de uma conta rotativa durante os · monitorarnento. E, IiO -entanto, o deSeiiibOfSO-âO FUndO-MOprimeirOs-seiS anos, após os QuaiS-o" Sã.ldo dessa conta netário para o Brasil é de apenas SOO milhões de dólares.
reverte em benefício do Brasil".
·
p-ergunto a V. Er" se a a~itação do acordo está realmente
Portanto, essas garantias ficam em Q.Qriie do Bt~q,,e,. vinculada a esse entendimento entre o Brasil e o Fundo Moneevideriteriiente-, 'cUmprido o prazo, essas quantias retornam tário Internacional. Caso contrário, estaríamos aprovando algo que provavelmente não-terá nenhum valor.
para o Brasil; elas servem tãb~sOínente comO ~arantia. Esta a observação que queria fazer.
"Diferentemente de acordos_recentes firmados por
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Na verdade, no
outros_· países, o acordo em princípio concluído entre
momento em que houver a troca dos bónus e as garantias
o Brasil é _o Comitê Assess.or de Bancos prevê o desemforem depositadas, o acordo vale por si mesmo. Mas no rosto
bolso escalonado das garantias em quatro prestações
desse contrato, dessa minuta contratual, s_ão _aditados diversos
mensais".
dOcumento-s. O primeiro deles é um comunicado da RepúbliCa
É aquilO a que fazia referência-o Sena~dor Ronan Tito~
Federativa do Bnasil à Comunidade Financeira Internacional:
Não é o· desembolso imediato, mas o Brasil tem d_ireito· a - É Uma 'e_spécie de carta assinada pelas autOridades brasileiras
prestações semestrais-....:.. qüatrO_, .portantó, óU:m períodO de
e que rep_resen~a uma manifestação da vonUt.de do .Governo,..•
dois anos.
'
·
~rasileiro. Não se trata, no meu modo _de entender, de nada'
uuma vez que o volume total das g~tias, .tanto
que signifique um monitoramento, uma intervenção caraCteM
para o principal quanto para os jurOs, é função da
rizada, que, pofiticamente é tão danosa em certas ocasiões.
opção dos bancos pelos váiros insti:uniênto-s dó menu,
NeSsa carta, o Brasil faz uma exposição daquilo que preo BraSil não teria como-determinar, a priori, qual seria
tende: realizar, dos seus projetas para um período razoável.
esse volume.', mas pode determinar o- volume inicial
Não se trata especific~mente de uma carta de intenções çom
itens e pontos específicos a serem cumpridos. Significa,.digade garantias a ser desembolsado na data da assinatura
do acordo, no exchange date, quando assina e enti:eg~{ mos assim, uma visão prospectiva do Governo brasileiro sobrd
o seu desempenho e sobre as suas perspectivas.
os bónus em troca da dívida".
~~os recursos para garantias pl-ovêm de cinco fon-_
Posso dizer que evidentemente esse direcion3.mento, essa
orientação dada pelo Governo brasileiro é avaliada, com bastes -que já citei e tive ãqui oportunidade de explicar.
tante interesse, pelo Fundo Monetário InternacionaL Mas ain.O volume inicial par~ garantias não deverá ser inferiof
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República, o novo Governo, o Senado, o Congresso Nacional,
os brasileiros, a sociedade civil têm que se perguntar: este
País deseja uma reintegração soberana e altiva com a comuniEssa declaração, essa carta do Governo brasileirO, vamos dade financeira internacional? Se deseja, entindo que esse
dizer assim, é um comunicado, repito, não é propriamente inStruniento, esse acordo, é a forma mais efetiva e talvez
uma carta de intenções redigida naqueles termos tradicionais mais vantajosa para õ Brasil. EffiuitO difíCil analisar em termos
comparativos. O Dr. Pedro Malan, p~r exemplo, se nega
que conhecemos.
Por outro lado, o segundo documento trata do Programa a fazer comparações., mas os analistas S-ão unânimes em dizer
Económico do Governo Brasileiro. Nesse documento, o Brasil que esse acordo brasileiro é o melhor até agora obtido com
avalia a sua capacidade de pagamento e_ o desempenho _da relação a dívidas desse porte. Diier-q-ue nós poderíamos obter
sua economia.
-- do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial ou
A seguir, vem um comunicado do geren~e do Fu~do Mo- do BIRD, um apoio financeiro maior, é-üma questão -de difícil
netário InternaciOnal; este gerente também faz uma avaliação aVàliaÇã·o, porque nada foi feito que pudesse ser comparado
sobre o Brasil e, suponho eu, faz um apelo à Comunidade ao que o Brasil está realizando agora, salvo situações que
sãO politicamente díst"intàs é qué pcirtã.nto nã.o Podeni ·ser
Financeira Internacional nesse sentido.
Depois há ainda uma carta do presidente do Banco MunM comparadas. Três bilhões de dólares têm outra implicação
dial; um comunicado sobre a data do acordo, de parte do e outras conseqüênciás _para O Brasil! Há quem diga que o
presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e acordo feito pela Costa Rica foi'inelhor do que este que o
estas são as partes introdutórias,_. Há ainda um co_m_uni_c_ado Brasil está fazendo, porque aquele País chegou a obter .84%do Comitê de Assessoramento dos Bancos para o Brasil e de deságio dos títulos da sua dívida. Todavia, a Costa Rica
o Plano de Financiamento através do seu sumáriO de termos. fez a recompra dos seus títulos, ou seja, foi ao mercado secun~
A interpretação de V. Ex~ procede, ou _seja, é evidente dário e coniprOu seus títulos. Em ·Virtude do volume rédtizidoque o Brasil assume, de alguma forma, perante a comunídade da dívida da Costa Rica isso é viáVel, pOrque ela pode comprar
financeira alguns compromissos; mas eles não contêm esse esses títulos, sem correr o risco de, de repente, no meio desse
mooitoramento· que sempre caracteriZou a aÇ_ão do Fundo processo de recompra, exatamente pela recompra, esses títuMonetário _Internacional. Já sabemos, mais recentemente, o los serem valorizados de tal forma que esse sistema chamado
que significa ter dois, três ou quatro funcionários _do FMI_ de by-back não funcione mais. Há dados que mostram que
nõ·momento.ell'i que a-co·stá Rica cori:J.eçóu a fazei a recõiiipra
atuando nos gabinetes, monitoiando órgãos brasileiros.
s títulos eles se valorizaram de tal fonna que. deixou de ser
O SR. RONAN-TITO ~Nobre Senador José Fogaça, um bom negócio a recompra, ou seja, a continuidade da renunca vi uma carta de intenções ser cumprida, e nem por compra era contrária aos interesses do país.
isso houve rompimento de parte do FMI. No entanto, o moni·No caso do Brasil, isso se -tOrna extremàmeitte Üifícif
toramento prevê que, se não fOrem cuMpridas à risca todas do pónto de vista operacional; em r"ai:ão do 'voitinie dà nossa
as determinações do Fundo Monetário Internacional, haverá dívida. A dívida da Costa Rica é ínfima, é quase insignificante
. ------:
_
- se comparada com a brasileira. Ademais, há outro dado a
um rompimento.
Na verdade, a carta de intenções representa uiii fazwde- ser comparado. A Costa Rica foi o único país que obteve
conta. O próprio ·gerente do FMI sabe que a carta síngnifica un;ta reçlução, um d~sconto maior que o Brasil, uma situação
apenas uma intenção, ou seja, que nós vamos fazer isso;aqui- . mais favorável que a nossa. Mas isso a transforma num país
lo, e a i~flação·, vai ~cair para 12%, por ex;emplõ. A inflação marcado, pois deixa os seus títulos se desvalorizarem para
nunca baixou ao.s níveis estipulados nas cartas de intenção. depois ,recomprá-los no mercado secundá:çio. Qual é o tipo
Esse fato nunca provOcou· rompimento- por parte do FMI. de. aceitação que tem um devedor que se comporta assim
No entanto,- se tivermos o--monitoramento, além de termos no sistema financeirb? Por outrO lado, se para a·Cósta Rica
o rompimento, que não nos interessa, há outra qu_estão, cada isso talvez não signifique nad3,' OU seja, ela contiriue a ser
atitude do Governo será apreciada pelos monitores; Por exem~ protegida dos Estados Unidos. Deve-se saber que a Costa
plo, se o Governo resolver pagar os ~posentados, os monitores Rica é um país que não tem exérCito e tem um convênio
poderão dizer para não pagar, porque isso faz baixar o caixa, internacional cOm os Estados Unidos para protegê-lo do ponto
etc. Se persisti:nt'o~ -~m -_pa$~t Os aposenta~os, isso p~d~rá de vista da seguran·ça militar.
prOvoca o romptmento com o Fundo Monetáno Intemaaonal,
Portanto, quem qui$er comparar o acordo de Brasil com
situação que não interessa a nenhum- País. A Albânia, a Rús~. · o _da Costa Rica evidentemente ,tem de partir desse pressuw
sia; a Tchecoslováqoia e a Hungria estão- aí para nos mostrar posto. Acordos tão generosos assim. custám, quem sabe, sub-__
que interessa a todos manter- uín bom- relacionamento com meter-se, do ponto de vista até geoffsico, geopoütico e geomio-Fliiido Monetário Inteina:ciorial. Basta um ·sinal verde do litar, a um país da importância dos Esta<!9s Unidos.
Fundo Monetário -Internacional para que nosso -País esteja,
O SR. MOISÉS ABRÃb .:.... Senador José Fõgaça, volde certa maneira, inserido no mercado financeiro interna- tando ao assunto .do monitoramento e da carta de intenção,
cional. Por outro lado, se houver um rompimento, nenhum qual é o interesSe maior do Brasil em voltar a participar ?a
banco particular, nenhum.a agência de desenvolvimento estará .comunidade.inter:n.acional?·-Para que se possa retomar os 10pronta para emprestar ou efetuar qualquer transação com Çestimentos extenios ao País.-- - -nosso País.
··' ' ··
·
Não comungq com essa :ldéia de que se faz uma carta
Essa é a gfande diferenÇa entre- a carta de intenção e de intenção por fazer, e boje tá temos sinais na comuriidade
a questão do monitorament6.
inte:m3:dOiial de uma certa insatt&façãó relativa ao controle
· ··
.
O SR. JOSÉ FOGAÇA -Na verdade, Senador Ronan das ianfáS (nlblicas.
Podemos fazer uma carta de intenção, cit3ndo as metas
Titõ, neste momento, O País·esfã tOmando- uma grave, cons-'
ciente e importante decisão. E é iSfO êpie ~ <?- _?~e~~e_n!t! da qu~_ o Brasilpro~ra al~nçar. aliás~ ímpossívei_~· ~vide_~teda está muito longe daquilo que o IFF exige e caracteriza~
pelo menos politicamente, como um processo mais rígido de
monitoramento.
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mente que issO pode até vir a propiciai: esse ·aCordo, eSse
Queriain que o Brasil disseSse qÜe iria pagar a dívida em
entendimento com_ os bancos_c;x:_edore.s_. _M.a_s, no momento
vinte, trinta, cinqííeflfa, sessenta ou cem anos, queriam apenas
em que o Brasil não cumprir a sua ca:rta de intenção .;.;.... as
o seu reconhecimento.·
cartas de intenção anteriores eram todas feifas ·visarido à nego. O Banco de Desenvolvimento Alemão possui recursos
ciãç-ão - , éCvidente que esses bancos credores não vão deixar
para investir no Brasil no setor elétrico, em rodovias etc. fluir para cá os recursos necessários para investimento:···---·
ESSã negociàçâó parece~me dependeitte, tambétit, do reconheNão adianta sonharmos que, fazendo uma carta de intencimento da dívida pelo Governo brasileiro.
ção para enganar a· CO"ID:unidade inte~acíonal, o Br~s!!_v~
__ -~ssas fo!am aS_ palavras que ouvimos (outros Senadores
continuar a captar investimento.·
·
··· ·
e eU) "nessa ritiSsãO."Isso fõi ditO literalmente. Não vejo tanta
dificuldade· na discussão com o FMI. Parece~me que essa é
Não acredito que deixará- de haver, de uma forma ou
de outra, um monitoramento. Ou o Br3sil cumpre ou apenas
uma visão simplista. Não sei se por causa de uma corrente
vai fazer um acordo para pagax;: a sua· dívida e, desta forma,
ideológica ou algo parecido, não querem reconhecer a dívida
não vai conseguir trazer õenhuni recurso externo para investi-:
do Brasil. Isso foi o que ouvi do Sistema Financeiro Alemão.
mento. Vamos continuar vivendo o mesmo período, talvez.
Era o que tinha a dizer.
com mais sacrifício, porque teremos de cumprir o acoidó" séla~
Q SR. JOSÉ FOGAÇA -Obrigado, Senador Ronaldo
do com os bancos credores. Essa é a minha opinião~.
Aragão.
O SR. RELATOR (José Fogaça)- V. Ex• tem '"zão,
De fato; foi uma fase da discussão da questão da dívida,
mas há de convir também que essa não é uma questão de. que, creio; hoje, está superada no Brasil. Já -paSsamOS poréomprometimento político do Brasil. Será uma questão de
esse debate nacional e o superamos.
mercado, ou seja, a volta dos investimentos, o retonlo dos
Qual é a preocupação central da sociedade brasileira
capitaiS externos aO_Brasil se dará em .um outro plano: na
atualmente? Parece-me que é reintegrar o Brasil de forma
perspectiva em que o Brasil se estabilizar, realizar os ajustes
soberana e altiva, para que náo dependa de paternalismo
futemos· que· ptecisa·reãlizar. ISto agora será evidententente e das idas e vindas do mercado financeiro, porque já vivemos
facilitado, com esta conduta do País, digamos aSsim; de trataperíqdos em que os juros foram- a 17%, na libor, e mais
mento sério e coritprom:etidO da sua tiívida.
de 20%, na Prime Rate_
O SR. MOISÉS ABRÁO - Subentende um programa
... Leinbro-mi de que, naquele período, fizemos aqui no
económico rígido para normatizar a economia, ou seja, q
Congresso Nacional- era Deputado Federal à época :_unia
interesse e a vontade do Fundo Monetário Internacional.
Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a dívida externa,
cujo Reiator foi o Deputado Sebastião Nery.
O SR. JOSÉ FOGAÇA _::Mas riáo imposto pelo Fundo
Naquele momento, realmente, o Brasil questionava a naMonetário Interna,cional, nem monitorado. Esse ajUste intertureza da dívida. A.sociedade brasileira viveu um grande debano o Brasil vai faZer por decisão soberana e porque hoje
te. A meu ver, essa atitude,foi importante P.ara obter os ganhos
está quase consensualmente definido nessa questão da necessinegociais e substantivos que o Brasil está tendo hoje. Gostaria
dade de um ajuste fiscal para estabilizar a economia, por
de relatá-los para justificar por que estou opinando favoravelexemplo. De modo que a ausência de monitoramento se caracmente. Primeiro, uma redução do_ estoque da dívida; esse
teriza nessa direção.
acordo vai significar não os 35%, mas entre 21 e 28% de
Quanto à volta da valorização dos títUlos brasileiros no
redução do estoque da dívida. Isso, é evidente, só Se' pode
mercado financeiro, a fnformaçâ.o é a de que, após o acordo
saber depois que houver a montagem, a definição dos acordos.
Jório Dauster, de 1989/1990 - parece que-osenador Ronan
Segundo, uma redução do serviço da dívida. Por quê? Porque
TitO foi o relator daquele acordo aqui no Senado-,. os títulos
ós juros que estamos obtendo, neste momento, são os mais
e a capacidade de captação, tanto da Petrobrás quanto da
baixos historicamente; são juros de 4%, quando já tivemos
Vale do Rio Doce e Telebrás subiram significativamente.,
picos de 20% e, historicamente, é da. ordem de 9% o. nível
A verdade é que, no momento em que o Brasil retomou
da taxa de juros internacional.
essa sua convivência; pelo menos razoável, com o Sistema
De modo que fazer o acordo, neste momento, significa
Fthánceiro Internacional, as nossas reservas chegaram aos nítambém obter esse ganho de congelar juros·baixos, porque,
veis em que hoje se encontram, algo em torno de US$20
nos 'dois bónus prinCipais -·o- bónus ao par e o b.ónus de
bilhões.
desconto; principalmente, o bónus ao par-, há uma adoção
De modo que flz aqui apenas uma seqüência de algumas
do regime de juros fixos. a. que chamaria de uma terceira
das vantagens que essa dívida, objeto do acordo, poderia
vantagen, uma proteção de que o Brasil se" cobre contra a
ter. A primeira é a feâuÇão··do estoque da dívida.
variação dos juros no mercado internacional.
O SR. RONALDO ARAGÁO -Senador J.Osé Fogaça,
Por outro lado, há um alongamento do perfil por 30 anos,
antes de V. Ex' tenninar, eu goStaria de dar um testemunho.
quer dizer. uma espécie de alívio do Brasil desse impacto,
Ca:rta temos à voDtade: de "inteiiçãO, se·m iritençáó, Com
dessa pressão da dívida externa.
má intenÇão ou boa intenção. Antes. dO Governo Figueiredo,
Um outro ponto: nós, com a troca pelos bónus, encer-,
a carta de intenção vinha sendo fedta e riãn ·cump"rida. Fazia-se
ramos .o ciclo dos reescalonamentos, que significava sempre·
outra, o Fundo Monetário Internacio_nal aceitava, fazia-se ou- . um aumento global, um aumento do estoque da dívida. Com
tra etc.
"'esse acordO, encerra-se esse ciclo em função de uma redução
Tivemos a oportunidade de ir à Alemanha. Na conversa · do global. Por outro lado, o acesso do Brasil ao mercado
com o.Emba.ixador da Alemanha e o Sistenia Financeiro ·em
financeiro.
..
Bohn, chegaram a dizer literalmente que não enten.diam por
· A capa da última revista Exmhe traz um dado que me
que o Brasil não reconhecia a sua dívida. Tinham recursos
®.amou . a a,tt:;nção demais por ser bastante expressivo: em
para emprestar como investimentOs ·e; para iSso, oo·precisaVam: 1980; o Japão fez do Brasil o seu segundo pólo de investimento
do. reconhecimento da. qívida pelo próprio governo brasileiro .. ·no mundo e aqui a)Jlicou 2,6 bifuões de dólares - está lá
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na capa da revista em letras garrafais. Em 1991, o mesmo
país, o Japão, aplicou no Brasil 26 milhões de dólares, ou
seja, de 2,6 bilhões para apenas 26 milhões, dez, onze anosdepois -um por cento.
Não quero dizer que o acordo vai garantir que o lapãoretorne aos- níveis de investimento, porque, hoje, há uma
disputa de capitais· no mUndo, mas esse acordo credencia o
Brasil a disputar capitais no mundo. Sem o acordo, o Brasil
estaria fora, exCluído desse processo de busca de novos investimentos.
_
Um outro elemento que me pareceu fnteressante observar
é o esquema inédito da viabilização de garantias. Nenhum
outro país recebeu essas facilidades ou essas vantagens que
o Brasil recebeu. Por exemplo, nas garantias de juros, o Brasil
deposita só por 12 meses adiantado; o México tem a Obrigação
de depositar 18 meses; as Filipinas, se não me engano, também
18 meses. De modo que o nosso é, Seguramente, o mais favorãvel.
Por outro lado, estamos colocando na resolução o respeito
absoluto e inequívoco à nossa capacidade de pagamentos,
ou seja, o Brasil não poderá lançar mão de recursos que
comprometam a sua capacidade interna de investimentos e
a sua capacidade de revitalizar o seu crescimeôto económico.
Isso está na nossa resolução e isso é, digamos assim, uma
espécie de espada de Dâmocles sobre o Poder Executivo e
que o Senado tem, permanentemente, como instrumento. Evidentemente, dependerá da nossa capacidade, da nossa competência como fiscais dessa ação do Poder Executivo.
E, por fim, se nenhuma das outras fosse significativa,
essa última parece-me que, por si só, juStificaria um sinal
verde, neste momento em que se faz uma proposta preliminar:
é a possibilidade de o Senado vir a rejeitar eSse acordo in
·~tum, caso o balanço de opções não atenda às nossas expectativas. Ou seja, por Volta de julho de 1993, quando se estabelecer a data mais definitiva para a troca dos bónus pela nossa
dívida atual, antes disso, definidos ·os programas de distribuição, essa proposta terá que voltar ao Senado, para que digamos "sim,. ou ·"não", de acordo com aquilo que os interesses
do País determinarem, a soberania~nacional exigir e que o
Senado Federal, como representante do povo brasileiro·, expressar.
Portanto, eu concluiria pelo voto favorável.
O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Cqncedo a
- ·-palavra a V. Exf
O SR. RONAN TITO -'Sr. Presidente, peço desculpas
ao Senador José ·Fogaça. Por algumas vezes interrompi o seu
miDucioso, sério ·e Compe:terite· relatório, que eD.trou nos detalhes mínimos, inclusive ·elucidando muitos pontos que, no
meu relatório, não tive-o ciiidado de fazer.
No entanto, gostaria de deixar aqui a seguinte pergunta,
porque há, no momento, no Brasil, muitas pess_oas interessadas em saber: quanto custa para o Brasil não fazer esse
acordo?
Está na hora de cobrannos esse questiOnamento. É fãcil
avaliar; economistas bem intencionados e cçmpetentes poderão fazer; mas baseados em q1:1ê'? No· período da moratória.
Já houve momentos em que negamos - não devemos nada.
E o que é qrie aconteCeU? Não é futurologia, é ciência, é
fazer uma avaliação sobre o que ocorreu com o mercado brasi~eiro nesse período, de 1983 a 1989 - "não devemos, não
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vamos pagar, vamos fazer moratória''. Quanto isso custou
para o Brasil? O Brasil parou de pagar? Todos Sabemos que
o seguro da dívida aumentou, que o spread aumentou, que
a prime para o Brasil já não valia mais e que o aumento
da dívida, nesse período, foi o seguinte: remetemos, nas negociações totais, em tomo de 230 bilhões de _dólares para o
exterior e recebemos .140. Tivemos um vazamento de 90 bilhões de dólares e a nossa dívida aumentou. Por quê? Porque
dizíamos -que não reconhecíamos e. que não pagaríamos a
dívida. Ficamos sem pagar nada durante 4, 5 anos. E o que
aconteceu com o Brasil? Aumentaram as nos.sas reservas?
Não! As nossas reservas vieram para a lona. Aumentou a
nossa disponibilidade em dólar? Não! Aumentaram as TI.ossas
exportações? Não! Então, as pessoas bem fnteDcionadas deste
País, principalmente os técniCos, que quet'em dar a contri~
buição, devem urita resposta a esta pergunta: quanto custa
ao Brasil não fazer o acordo da sua dívida?
(Assume a Presidência o Senador Mário Covas.)
O SR. PRESIDENTE (Mário Covas) ~Concedo a palavra ao Senador Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Também estou interrompendo o parecer,- mas pedi ao Senado! Raimundo Lira que
me inscrevesse.
De qualquer maneira, O que vou dizer agora, resumidamente, confirma o que disse ao Ministro Gustavo Krause,
quando esteve aqui na semana passada e vai ao encontro
do que disseram os Senadores Ronan Tito e _Ronaldo Ar~gão
e, dé certa forma, também o Senador MoiséS Abrão~ na sua
intervenção.
-- - Não estou analisaD.do esse acordo, em momento algum,
isoladamente; não consigo fazer isSo~ Quem deve analisar
a adequação do -acordo aos p-arâm"eti'OS Contábeis e financeiros
da Resolução n~ 82 somos nós, subsidiariamente ao ·Banco
Central, que tem que ter fé pública para cumprir o acordo,
sob pena de incorrer em crime de responsabilidade, facilmente
constatável- não precisa nem quebrar sigilo. Não há possibilidad~ de se fraudar um balanço de contabilidade pública,
principalmente envoldendo moeda externa. Não que eu seja
absolutamente alheio a isso. Claro que esse assunto. é importante.
O SR_ RELATOR (Jo5,é Fogaça) - Isso não elimina
o zelo pennanente do Senado Federal.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Claro,absolutamente,
até porque a qualquer momento podemos constatar. AProvar
o acordo não signifiCa reSignar a- fiScalização~ cOniO lembra
muito bem o. Senador José Fogaça. Esse assunto não ocupa
1% da minha preocupação. Noventa e cinco por cento da
minha preocupação estava resumida na pergunta, que é a
indagação de todos nós: vamOs fazer u.ma carta de. intenção,
asSinai"üin acordo, \ii:mi.os dar. um passo importante para sermos reinseridos no Sistema· Financeiro Internacional para
quê? Para depois lermos_ que não podemos conversar com
os bancos credores ou com os bancos. oficiais porque não
temos programa? Não temos como bater à Porta do Banco
Mundial para pedir dinheiro para o setor energético. São necessários US$60 bilhões de investimentos em cinc()._anos destinados à geração- e transmissão, não incluída aí a distribuição.
Só não falta luz porque estamOs em recessão. Daqui a pouco,
estaremos torcendo para que ela prossiga, porque se o gigante
adormecido acordar, começa a faltar luz no dia seguinte.
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A minha preocupação não foi satisfeita pelas respostas
muito honestas do excelente Ministro Gustavo=KraU.se, parla~
mentar, colega nosso, homem sério, correto,: criatiVo. -Todos
os dias, somos levados pela dúvida quando ouvimos esse tipo
de declaração. Está hoje estampado nos jornais que, se os
Ministros fizessem a viagem, levariam um "pito" e que o
Banco Mundial já tinha nos dito que não é culpa só deste
Governo.
_c__

-

-

O Banco Mundial, há três meses, no CC?Ilieço de agosto,

descredenciou o Governo brasileiro a um ~mpré_stimo de
US$625 milhões para o setor energético, porque·o Brasil não
estava cumprindo as metas de viabilização desse: setor.
O SR. BENI VERAS- Senador ESperldião AnÍin,· per:
mite V. Er um aparte?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Pois não; Senador.
O SR. BENI VERAS -Nós podemos considerar esses
problemas futuros de ajuste da economia nacional em relação
aos valores do Fundo Monetário, mas nada pode ser-considerado se não chegarmos a um termo a respeito da dívida é uma preliminar ~até paTa que ·nós, sendo uma grandeNação, não possamos continuar excluídos dos f!!_ngos internacionais. O acordo da dívida é um passo sério e fundamental.
O problema é saber se esse é 0 melhor ãcordo.. A forma
como esse acordo vai ser feito é o que me pfeOcupa. Não
podemos entrar na economia internacional marginais.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Não podemos.
O SR. BENI VERAS - Uma dívida sobre a qual não
devemos mais discutir. Não devemos fazer niais nenhUm acordo?_ Creio que deve~os enfrentar a quest~<?,_ que para .nlim
assim se resume: é necessáriO que o Brasil seja respOnsável
a nfvel íntemacioilal. Para isto,' é preciso quê' ele tenha sua
dívida discutida e acertada e o que vier depois é conseqüêricia.
Nada virá se não houver um acordo da dívida. Essa é uma
preliminar da qual não podemos fugir, no meu modo de entender.
·
O SR. ESPERIDIÃO AM!N- Sr. Senador, eu penso
exatamente assim. Por isso pãiticlpei do Relãtó!io do Senador
Ronan Tito, fui Relator ria COmissão que estuda a dívida
externa brasileira, participei de todas as tratativas e de quase
todas as- reuniões. Vou, inclusive, anunciar o -meu Vqto: vou
votar a favor. Se houver uma discrepância cOritábil~ repito,
a qualquer momento vamos capitular. Temõs os juroS atiasados de 91/92. Estamos agora recebendo os filbotes do Clube
de Paris, quer dizer, os acordos.
.
__ _ .
QUanto às outras PergU.n-tã:s, não vamos respon~ê~l~s agora.
O SR. LEVI DIAS- Senador Esperidião Amin, concede-me V. Ex• um aparte?
O SR. ESPERIDIÃO AMÍN- Pois não; Senador.
O SR. LEVI DIAS -V. Ex• aborda, com muita propriedade, que se _o Brasil der uma movimentada não terá energia
para isso. Falo de cadeira porque o meu EStado depende
da compra de energia das grandes hidrelétricas, tais como
Itaipu e Urubupungá. Daí a necessidade que temos, quase
desesperadora, de se concretizem as obras do gasoduto -_da
Bolívia. Esse gasoduto, saindo da Bolívia, obrigatoriamente
passará pelo nosso território, e ·com dois "furinhos" no gasoduto conseguiremos fazer o Estado prosseguir. Sobre o sério
problema da recessão, eU diri3 que, s~ de repente ela amenizar
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e o povo brasileiro colocar no bolso um pouquinho de dinheiro
somente amenizar a recess-ão, e o povo brasileiro colocar no_
bolso um pouquinho de dinheiro, não teremos comida para
vender. Se tiver um pouquinho de poder aquisitivo e for ao
supermercado ávido para comparar alimento, não vai haver
alimento para todo mundo.
o· SR. ESPERIDIÃO AMlN - Vai descontar o atrasado?
O SR. LEVI DIAS- Perfeitamente. Para tentar descontar o atrasado, não vai ter o alimento. Um assunto que considero extremamente grave é o setor produtivo, porque, se
sairmos da recessão e ficarmos nesse impasse, será insuficiente
também.
- O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Não era meu objetivo
levar o assunto para essa questão macroeconôttiica, ·mas não
dá para deixarmos-de considerar. Para quê? Então, encerro
a minha intervenção para contestar, e voto a favor. Não estoU
reSignando õ- nleu direito de fiscalizar. Acredito que ele foi
muito bem exercitado por mim quando fui Relator, pelo Senador Ronan Tito- e pelo Senador Élcio Álvã"res, que é nosso
companheiro; foi muito bem exercido até aqui pelo Presidente ·
da Comissão, pelo Senador Suplicy e pelo Relator desse acordo, o Senador José Fogaça, que cumpriu prévia-e átualmente
de maneira satiSfatória o seu desempenho. Agora, se daqui
a pouco o número for discrepante, nenhum de nós renunciou
o seu mandato, e muito menos o seu dever de cobrar da
autoridade que nos vier a e_m.bair, ou nos tenha em~aído na
nossa boa fé, mas é decisão política da Casa da Federação.
Vou votar a favor porque acredito que o acordo é possível.
Não é o ideal, pois o ideal é não pagar nada e receber algum.
Mas isto não quiseram. fazer. Eles são maldosos-, sovinas e
ricos: E~tão, quero atalhar o parecer porque já o conheçoe sei do eSforço queo foi feito. -Quero aplaudir o parecer e
antecipar meU voto apenas com essa·trreocüpàÇão. Vamos
discutir junto com a sociedade, no futuro, no ajuste fiscal,
rt<f COrte de go'rdi.tra. E só para encerrar a questão da energia
-elétrica, saber qual política o Brásil vai adotar. Se não é para
cOnstruir mais nada, então, estamos certos. Vamos reduzir
tarifas, e aí veremos o resultado. Tariibém é um caminho
curto, uma estrada curta, de curto percurso; ou vamos fer
que encarar a realidade. E a única co-ncessão que façO_ à Os
liberais, pois não sou liDerai. rião existe- almoço de graça.
Muito obrigado.
O SR. RELATOR (J.osé Fogaça ) -'-Sr. Presidente,
-a -Observação do Senador ES:P~ridião Amin coíncide com a
realidade. O Brasil nàO se definiU, ainda não mostrou a sua
cara. Eu diria, em defesa do MinistrO <J.tie aqui esteve, em
defC:sa do atual Preisdente da República, apenas o seguinte:
estainos em uma situação de inédita interinidade, inédita em
103 anos de República. Nunca um Vire-Presidente assumiu
nessas condições. Quando alguns dizem que esta interinidade
já deveria ter sido ~uperada, q~e já se dev~ria ter assumi~o
um projeto mais duradouro, ma1s amadurecJdo para o Brasil,
eu me pergunto se estar sentado naquela cadeira presidencial,
substituindo um Presidente que está subt11etido a() processo
de impeachment, não é uma situação dramática para quem
esteja sendo_ eii)purrado a dizer que já_ é Presidente em definitivo, e, portanto, já assume integralmente o futuro do País.
De modo que esta é a ressalva que faço, sem discordar frontalmente do Presidente Itamar Franco_ no momento em que a
sua interinidade ainda é um fato, uma realidade inescapável.
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Senador, V. Ex• me
permite uin pequeno aparte?
O SR: JOSÉ FOGAÇA:_ Pois não:
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Ainda bem que, apesar
da interinidade, Sua Excelência autorizou os seus Ministros
a darem seqüência a-isto -aqui.
O SR. RELATOR (José Fogaça) -Sim, a proposta
está assinada por Sua Excelência.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -·Não seria melhor se,
em nome da interinidade, Sua Excelência dissesse que fosse
esperar o julgamento? Então, acredito que temoS_qU.e aplaudir
esse esforço e atuar sem retardar esse esforço.
O SR. REL(\.TOR (Jo.sé Fogaça) -Sr. Presidente, há
um ponto que é ,um detalhe do acordo, mas que trata de~
uma decisão importante do se-nado no que diz respeito aos
bônus de conversão da dívida.
Ocorre que a Resolução n"' 82/90, estabelece que qualquer
conversão da dívida externa para o programa de desestatização
tem de ser feito Com base em um deságio e é, evidentemente,
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dos ·organismos colaterais das instituições inteinadónais públicas não seja menor do que 1 bilhão e 200 Ôlilhões de dólares
naquel~ total d~ 3 bilhões e 200, milhões. que o Brasil deve
dar em garantia; que a participaçãO Uão_s6ja iriteriófa isso,
já _qu~ é ~digamos assim -um patamar admitido razOavelmente pel()S _n_egociadores e pelas própriaS Instituições, A prõplia negociaçáo Permite que isSO seja feitO razoãVé1rllênte
sem que signifique. rião -é umà afronta ilerii é uma ameaÇà
e tampouco uma postura tão·cordata ou tão submissa do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Antes de passar a palavra ao ~ena dor Eduardp Suplicy, gostariã de -tirõpor
aos presentes o seguinte: continuaríamos esta reuniãO e enCer~
raríamos a discusão do parecer. Hoje à tarde, o Seriador José_
Fogaça entregaria unia cópia do parecer re-visado a todos os
Srs. Senadores Membfos d~ _çomiSsão_ e; amarlhã pela manhã,
na reunião que está marcada- para o _Projeto d_e Mode"rni:Zaçâó
do_s Portos, abriríainõS a: reunião corri ·o ·Parecer .do Senador
José Fogaça para colocá-lo em ,votação.
É a proposta que faço, inclusive qtiallâo S. Ex~ entregar
o parecer revisado, se algum companheiro tíver alguma dúvida, poderá ...
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Com a palavra
··o Senador Eduardo Suplicy.
H

o deságio obtido em mercado.
.
.
.
No entanto,, neste acordo há um bónus de cOnve:i:sffi.o
que é trocado ao par, ou seja, rião prevê e não supõe o deságio
estabelecido J?.a ResOlução n~ 82/90. _Então, coloca-se para
O SR. EDUARDO SUPL!CY -Sr. Presidente, primeiro, gostaria de u~a informação.
o Senado a seguinte opção: aprovar esse bónus dentro de
rigorosos limites significa Obter maior financiamento dos QanO SR. I'RESJDENTE (Raim11ndo Lira) -A discussão
cos às garantias, em termos de dinheiro novo.
continua, como também os esclarecimentoS; ,com o Senador
Rejeitar esse bónus de conversão significa encarecei as
José Fogaça. Mas quem quiser se retirar, não haverá problema
garantias, ou seja, obter menor financiamento para as ·garan- - ·parque colocaremos o pare-cer em votação -amanhã.
tias.
. - O SR. BENI VERAS .:._:Às 14h30miÍl, haverá a votação
O ideal para o Brasil é que esses bónus de conversão
do Relatório Mariz, portanto, peço licença ao Sr. PresiàeD.te
se dêem em ~imites mínimos, em percentuais mínimos de-1 %,
é ao Senador José Fogaça par sair.
- 2% ou 5%, no máximo, para que pudéssemos obter aquilo
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Tudo bem!
que nos interessa imediatamente, que é o financiamento às
Coloquei essa proposta para a apreciação dos Srs. Senadores,
garantias e não comprometer a economia com um irnP.acto
mas gostaria de saber se há concordância dos presentes. (Pauinflacionário que-têilha ·a conversão-da dívida externa. E I.JIJl
sa.)
balanço de decisões que aqui têm de ser tomadas.
Então, houv~ concordância.
Coloquei no projeto de resolução o seguinte: entre os
O SR. EDUARDO SUPLICY.- Estâ difícil encerrar
bônus de conversão, bónus de dinheiro novo, o_chamando
a discussão, ainda mais porque a proposição acabou levando
now money option, que é esse conjunto de bónus que signifiCa
os Senadores a saírem do plenário. E para poder melhor discuentrada de dinheiro novo, não pode ultrapassar o percentual
tir, eu pediria ao Senador José Foga~, até porque não temos
de 15% do total das opções feitas pelo Brasil. Esse parâmetro
a cópia de seu Parecer, porque V.-E~ introduziu, se não
é muito mais para o próprio Senado~ quando, no futuro, for
me engano, pelo menos, duas cláusulas bastante interessantes,
decidir. Mas também é uma sinalização aos bancos e aos negoacho-as positivas. Pergunto se são realmente só duas as claúciadores de que têm de obedecer a um determinado limite
sulas inovadoras e, se puder, por favor, sumarizá-las nova~
para trabalhar com um determinado teto nesta questão.
mente, já que vamos receber de tarde a cópia do parecer.
Penso que isto é Um tema que deve ser discutido, porque
O SR. RELATOR (José Fogaça ) - Na verdade, há
envolve uma decisão importante neste caso. Aceitamos bónus
algumas inovaÇões.
de conversão, mas no exato limite e na exata- medida em
que possam trazer o dinheiro novo suficienté-pára financiar
O SR. "EúUARDO SUPLICY - Talvez haja outras.
as garantias brasileiras, para baratear inclusive o custo do
Vamos aguardar o parecer.
i
financiamento. Nã'o aceitamos numa propOrção tão entusiás. O SR. RELATOR (José Fogaça) -Não\ acho que se
tica como aquela que ocorreu no México, porque aquilo signideva encerrar a discusão, porque há pontos qu,e estou colofica também um inipactó inflacionário na economia. É preciso
cando no projeto de resolução que gostaria de tef uma opinião
estabelecer uma limitação na qual fixemos, entre esses diversos
coletiva,
majoritária, parai inclusive, assumir a respon'sabibónus de dinheiro novo,- um percentual máximo de 15% que
lidade dessas cláusulas.
1
servirá, portanto, de orientação para o Senado. No futuro,
O SR. EDUARDO SlJPUCY- Avalio como positivas
quando analisar a proposta, ele já terá auto-imposto essa limitação para dizer sim ou não aos resultados que serão obtidos.
as cláusulas. Eu as _9uvi oralmente, acho que seria interessabte
Estamos colocando também no projeto de resolução a
os Membros da Comissão tê-las em mãOs; não sei se ~:o
exigência de que o financiamento das garantias, -por parte
caso até de, eventualmente, melhorá-las, mas sãO POsítiv~s.
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O SR. RELATOR (José Fogaça)- Acho que é precise>
melhorá-las.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Acho qtie sena impor'
tante prosseguirmos amanhã. Quem sabe até possa-mos iniciar
antes, se o Presidente der pelo menos uma hora de discussão
sobre ela. Se o Presidente quiser sugerir estaremos aqui urila
hora antes do início da discussão do Projeto-dos Portos. Penso
que· seria positivo, dada a complexidade.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - O Relator
do Projeto dos Portos solicitou- à Presidência que" a· rêunião
fosse realizada no plenário do Senado Federal. Então, a reunião está marcada para as lOh. Mas podemos _anteci-.:>ar ess~
reunião para as 9h30min, ou urilã das alteinativãs-sena cóméçar rigorosamente às lOh. Como- nqfmafitiente'a reuniãO da
Comissão de Assuntos Econômiccs começa às 10h45, llh,
comeÇaríamos rigorosamente às 1Oh -,e a6firiamos a discussãO
por um espaço de tempo. Af encerraríaMOs e·-votaría:iiiõs,--Se fosse possível, para, em seguida, entrarmos na reunião
dos portos às 10h40min, 10h4Smin, que é o nonilal. Hoje
mesmo começamos às llh2Smin. màis ou menos. Penso quenão deveríamos alterar esse calendário de lOh para iniCfimi10s realmente às lOh.
c
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, cerno
tenho ainda algumas dúvidas sobre o projeto, estou propondo
um voto em separado - um pouco diferente - para que
não se votasse ainda o argumento nessa direção epoderíamos,
se a cópia do relatório for distribuído na parte da tarde, prepa-

·'
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rar o meu voto para também ser distribuído para discussão
amanhã. Eu o encaminharia no meio da t.arc:le (são umas cinco
laudas com algumas tabelas anexas), para com isso enriquecer
a discussão. Iria lê-lo aqui, mas, sem quorum, prefirO fazê-lo
amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - ITeclaro encerrada a reunião, fic3ndo convocada outra pata amcinhã,
em pauta extra. Iniciaremos a reunião rigorosamente às lOh
da manhã no plenário do Senado.
_
O SR. EDUARDO SUPLICY- Primeiro, dívida externa e, depois portos?
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Exatamente.
No caso de se ter utilizado uma hora da reunião dos portos,
se acharemos. necessário mais tempo, encerraremos naquele
mom_ento e iniciar~mos a reunião dos portos, deixando a dívida__e_xtema para outro horário a ser estabelecido.
O SR. EDUARDO SUPLICY - O meu parecer será
de, no máximo, Oito metros~ Prometo não chegar aos dez
para- não irritar o· Senador Ronan Tifo. (RisOs.)
O SR. PRESIDENTE (Rainiiindo Lira) - y, Ex• sabe
que o seu prestígio na Comissão écilimitado. A limitação de
tempo nunca foi feita pela Presidência, V. Ex• sabe disso.
Muito obrigado a todos. 1
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião

r

à~

J3hllmin.)
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BRASíLIA- DF

CONGRESSO NACIONAL
- - - - - - - - - - - ATO CONVOCATÓRIO
CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONGRESSO NACIONAL

O Presidente da Câmara dos Deputados e o Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições
que lhes são confetjdas pelo inciso II do § 6• e § 7• do art. 57 da Constituição da ~pública Federativa
do Brasil, e considerando o interesse público relevante, res.o)vem convocar extraordmanamente o Congresso
Nacional, no período de 25 a 31 de dezembro de 1992, para delibe(ar sobre:
processo de impeachment contra o Senhor Presidente da República e
2. matérias de que trata o art. 166 da Constituiçãr> Federal.
. .
Congresso Nacional - BrasOia, 22 de dezemprc;> .d.e 1992. - Deputado Ihsen Pinheiro, Presidente
da Câmara dos Deputados -Senador Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.
1.

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• 92, DE 1992.

Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar temporariamente o limite de endividamento, nos anos de 1996, 1997 e 1998, a fim de atender a emissão de 395.369.000.000 (trezentos
e noventa e cinco bilhões e trezentos e sessenta e nove milhões) Letras Financeiras do Tesouro
do Estado de Sergipe (LFT.SE), cujos recursos serão destinados ao financiamento de obras
de sÍgnificação sócio-económica para o Estado.
O Senado Federal resolve:
Art. i' É o Governo do Estado de Sergipe, autorizado a elevar temporariamente o seu limite
de endividamento, nos anos de \996, 1997 e 1998, nos termos do cUsposto no art. 8• da Resolução n•

!0874
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EXPEDIENTE
Cl!NTRO GRÁFIOO DO SI!NADO PEDI!RAL
DIÁIUO DO OONGRES:IO NACIONAL
I.pr•10 aob rapouabilid&cle da Ilesa do S.udo Federal

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES

Dire1or.Oeraldo Seudo federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Direaor Eacutivo
CARLüS HOMERO VIEIRA NINA
Ditctor A.daiailtntrvo
LU I L. CARLOS BASTOS
Dfrclor laduttial

ASSINATURAS

PLORJAN AUOUSTO OJtmNHO MADRUGA

Dfretor Adjnto

36, de 1992, com a finalidade de atender à emissão de 395.369.000.000 (trezentos e noventa e cinco bilhões
e trezentos e sessenta e nove milhões) Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Sergipe (LFT-SE).
Parágrafo único.

Os recursos adVindos da emissão ora autorizada serão destinados ã realização

de ações na área de educação, saúde e segurança, bem como obras de infra-estrutura, de relevante significação
sócio-económiCa -·para ô -estado. - Art. 2' A emissão deverá ser realizada sob as seguintes condições:
a) quantidade: 395.369.000.000 (trezentos e noventa e cinco bilhões, trezentos e sessenta e nove
milhões) Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Sergipe (LFT-SE);
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 1.826 (um mil, oitocentos e vinte e seis) dias;
e) valor nominal: Cr$1,00 (um cruieiro);
I) características dos títulos a serem emitidos:
Quantidade
Vencimento
Colocação
110.705.000.000
.
Nov./96
Dei./92
71.166.000.000
. MM./97
Jan./93
71.166.000.000
Nov./97
Abr./93
71.166.000.000
Mar./98
Jul./93
Out./93

71.166.000.000
345369.000.000

Out./98

g) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n• 565, de 20 de
setembro de 1979, do Banco Centra.!;
h) autorização legislativa: Lei n' 3.194, de 30 de junho de 1992.
Art. 39

A presente autoriZação deveiá ser exercida no prazo 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 :Fe.deral, 21 de dezembro de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.

- SUMÁRIO
I ~ATA DA 16' SESSÃO, EM 22 DJ3.DEZEMBRO
DE 1992
.
.

.-. ~ N• 453, de 1992 (n' 923/92, na origem), restituindo
de_ projeto sancionado.

aut~grafos

!.l-ABERTURA
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República

-N•' 451 e 452, de 1992 (n~ 920 e 921792, na origem),
de agradecimento de comunicações.

Requerimento
993/92, de autoria da Senadora Júnia Marise,
solicitando que seja considerada como licença autorizada
sUa ausência dos trabalhos da Casa nos dias que especifica.
Aprovado.
~.2.2--

1.2. -EXPEDIENTE

.-.

-N~
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1.2.3- Comunicações
Do _Senador Albano Franco, comunicando que se ausentará do País no período de 23 a 28 do corrente.
Do Senador Álvaro Pacheco, comunicãhdo que se ausentará do País no período de 23 do corrente a 4 de jaiteiro
de 1993.
·
·
- · · ··
- - ·
Do Senador Epitácin Cafeteira; corimnicanâo que se
ausentará do País no período de 22 a 29 do corrente.
L2.4 - Requerimentos
- N' 994/92, de autoria do Senador Álvaro Pacheco,
solicitando tramitação em conjunto dos seguíntes pi'ojetos:
Projeto de Lei do Senado n' 173/92 e Projeto de Lei da
Câmara n• 148/92.
- N• 995/92, de urgência para ·b Projeto de Lei n•
142, de 1992, que altera dispositivos das Leis n~~ 8.212
e 8.213, de 24 de julho de 1992.
- N• 996/92, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n• 148, de 1992 (n' 3.397, na origem), que altera
as Leis n• 8.212 e 8.213, de 24 de julho de 1991 e dá
outras providências.
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do Tribunal Arbitral na Cidade do Rio de Janeiro, nas
Dependências do Comitê Jurídico Interarnericano, celebrado em Assunção, em 30 de outubro de 1991. Aprovada.
À promulgação.
-- Redação final ao Projeto de Lei do Senado n~ 274,
de 1991, de autoria do Senado_r Esperidião Amin, que
dispõe sobre o exercício da prOfiSs~o de oceanógrafo e
dá outras providências. Aprovada. A Câmara dos Depu-tados.
Redação final ao Projeto de Lei do Senado n• 304,
de 1991, de autoria do Senador Darcy Ribeiro, que· dispõe
sobre a adição de substância atóxíca', volátil e de odor
aversivo ao benzenO, tolueno e xileno, seus derivados e
compostos- e dá outras providências. Aprovada. À Câmara
dos Deputados.

1.3.1 - Matér~as apreciadas após a Ordem do Dia"
-Projeto de Lei da Câm.ara n 9 142192~ Aprovado,
em regime de urgênCiã, nos termoS do Requerimento· n9
995/92, após parecer de .Plenário favorável, proferido pelo
Sr. Jutahy Magalhães. A sanção ..
-Projeto de_ Lei da Câmara n!' 148/92.- Aprovado,
1.2.5- Discursos do Expediente
em regime de urgência, nos terrrios doRequeriinento no
EDUARDO SUPLICY - Considerações a respeito 99.6/92, após parecer de Plenário fãvorável a matéria pelo
do não-comparecimento do Senhor Fernando Collor à ses- Sr. Jutahy Magalhães, e pela pr~judicialidade do Projeto
são de julgamento.
_ _
.de Lei do Senado n 9 173/92, com o·qtral.tramita em conju-n~
JÚNIA MARISE- Suspensão do ProgTama Nacional to, nos termos do Requerimento n~ 994/92. À sanção.
de Desestatização.
,·
JARBAS PASSARINHO ~Saudação. ao Senador
1.3.2- Comunicação da Presidência
Ronan Tito,. pelo pronunciamento_feito por S. Ex~ na ma.:_:_
cOnvoca.'ção -.de sessão. e}\traordin.áçia a realizai-se
nhã de hoje, na sessão de j_ulgame!lto do Senh_9r _F_ernando
hoje,
às
18 horas e AS minutos, cõffi Ordem do Dia que
Collor. Considerações sobre nota distribuída pelo Presi·
dente afastado, Fernando Collor, de repúdio ao advogado designá.
dativo, Dr. Inocêncio Mártires Coelho.
·1.4 __::ENCERRAMENTO
RONAN TITO ~ Discurso de renúncia _do__ex-Presidente Richard Nixon.
2- ATA DA 17• SESSÃO, EM 22 DE DEZEMBRO
MÁRIO COVAS - Protesto _à afiniiação <;lo Presi- DE 1992
dente afastado, Fernando Collor, quanto_ à parcialidade
. 2.1-ABERTURA
do Senado Federal no julgamento de_ S .. Ex~

2.2 ~EXPEDIENTE

1.3- ORDEM DO DIA
Rcdação final ao 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 Audiovisuais, assinã.do pelo Brasil em 7 de dezembro de 1989, que resultou, da Conferência Diplomática
sobre o Registro Internacional de Obras AudiQV_i_suªis, realizada em Genebra, de 10 a 21 de abril de 1989. Aprovada.
Àpromulgação ...
_
. ~-- - . . 1 , __ .
Redação fiilal ao Projeto de Decreto Legislativo n9
86; de 1992 (n• 105/91, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Trafãdo de Extração, celebrado entre
o Governo _da República Federativa do Brasil e o Govetnb
da República Portuguesa, assinado em Bra-sília, -em 7 de
--------- ·
maio de 1991. Aprovada. À promulgação. ·
Redação fmal do Projeto de Decreto Legislativo n•
87, de 1992 (n' 183192, ria Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o GoV:e_mQ_da República
Federativa do BraSil e os GOvernos-da República Argentina
e da República do Chile para o Estabelecimento da Sede

--2.2.1 - MenSagens do Senhor Presidente da República

- N' 454, de 1992 (n' 922/92, na origem), restituindo
.
autógrafos de projeto de lei sancioiiã'do.
-N• 456 e 457, de 1992 \n' 925 e 926/92, na origem),
·
·
de agradecimento de comunicações.

2.2.2 - C01itUnfcação da Presi'dêDCia
-Recebimento de Mensagem n' 455, de 1992 (n'
924/92, na origem), de 21 do corrente, através da qual
o.:.senhõf Presidente da República solicita, nos termos do
art. 52, inciso VII da Constituição Federal, autorização
-para que sejam elevados os limites de endividamento das
Telecomunicações Brasileiras S/ A -TELE BRÁS, a fim
de permitir a realização da operação de emissão de debêntures não conversíveis em ações, sem garantia da União,
no valor de quinhentos e dezoito bilhões, quatrOcentos
e sessenta milhões de cruzeiros.

10876
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2.2.3 - Requerimentos
3.2.1 - Requerimentos
- N• 997/92, de urgência para a Mensªgem n• 439/92 _ _--~N~ I.Ü00/92, de autoria da Senadora iúnia Marise,
(n?904/92. na origem). que autoriza a contfat3.ção de operasolicitando dispensa de interstício e prévia distribuição de
ção de crédito externu com garantia--da União, entre o
avuls.os para a Proposta de Emenda à Constituição n9 11,
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas de 1992, que altera os arts. 52, III, 119, 120 e 128, suprime
DNOCS e a AGROINVEST - Empresa de Comé~rcio
o § ·2, do art. 121 da Constituição Federal, e adita dispoExterior e de Empreendimentos para a_ Exportação. estabe:sitivos ao Ato das Disposições ConstitUCionais Transitórias,
lecida em Budapest, República da Hungria, no valor de
a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguiõ.te.
até US$2,130,840.00 (dois milhões cento e trinta mil, oitoAprovado.
centos e quClrenta dólares norte-americanos), destinada a
~ - N• 1.001, de .1992, de urgência~ para o Ofício n''
financiar a -aquisição de bens e serviços. no âmp~t9 do
S/83, de 1992, do Governo do Estado do Mato Grosso
Protocolo de Cooperação Técnica e Financeíra c.ele.bradQ
do Sul solidtando autorização-para êlevar temporariamenentre a União e a referida empresa, em 10 de abril do
te o limite de sua dívida interna, a fim de possibilitar a
corrente ano, para implementação do Programa de TransemissãO e colocação no mercado, através_ de ofertas públiferência de TecD.ologia para Perímetros Irrigados.
cas, de Letras Financeiras ~o Tesouro daque;le Estado.
- N' 998/92, de urgência para a apreciação do Projeto
3.3- ORDE•M DO DIA
de Lei do Senado n9 264/91, que estabelece normas para
o parcelamento dos débitos dos ·clubes de fut~Qpl .para
Requerimento n' 920, de 1992, do Senador Almir Gacom a Seguridade Social e dá outras providências.
briel, solicitando, nostermos do art. 172,"inciso I do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto
2.3- ORDEM DO DIA
.
de Decreto Legislativon• 10, de 1992 (n' 6lj91, na Cãmara
Requerimento no 919/92, do Serüidor Almir Gabriel,
dos Deputados), que aprova o texto-da Convenção n" 141,
solicitando, nos termos do art. 172, inciso I do Regimento
da Orgahização Internacional do Trà.balho, relativa às or~
Interno, a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de
ganizações de trabalhadores rurais e sua· fundação !!o de~
Lei do Senado n° 5, de 1992, de autoria do Senador Fran-senvolvimento económico e social, adotada em Genebra,
cisco Rollernberg, que estabelece normas para o aproveitaem 1975, durante a 60~ Sessão da ConferenCia Intemacioilal
mento económico dos manguezais e dá Outras providências,
do Trabalho. Aprovado.
em conformidade com o estabelecido no art. 225, § 49
9
da Constituição Federaf, na Lei tl 7 .Jj61/88, que institui_
3.3.1 -- Matérias apreciadas após a Oràem do Dia
o Gerenciamento Costêiro e na LefiJo 6.938/81, que estabe~
- Oficio n• S/83/92, em regime de urgência nos termos
Ieee a Política Nacional do Meio Ambiente. Aprovado. . ~ _do Requerimen!Q n•· 1.00119:<; li<jo n~ presente sessão.
2.3.1- Matérias apreciadas apóS Ordem do Dia' . Aj,rovado"; nos termos tlo ~rbjeto de Resolução n' 123/92,
·;:tpós par~cer de ~Ie11;â.rio'. A Comissão Diretora para redaProjeto de Lei do Senado n~ 264191, em regiMe· de
çã,o (in~l.
urgência nos termos do Requeriment9 n9 998192, JiP,p _qo~ Redação final do Projeto de Resolução n• 123/92.
Expediente. Aprovado, nos termos do substitutivo, ficando
Aprovada. À promulg~ção.
~
prejudicado o projeto, após parecer de Plenário. À Comissão Diretora para redigir o vencido para o turno suple~
3.3.2 -· C~muiúcação d~- Presid~!lc~a
mentar.
:Çonvoca.ção- de sessãp ex_tra.ordináriã ·a _ref!lizar:se
Redação do vencido para o turno r>l:lplementar do f'ro:"'
hoje, às 19 horas e 12 minutos, .coin Ord-em do D.ia ,que
jeto de Lei do Senado n• 264, de 1991. Aprovada. À Câ.m.a.ra
d~signa.,,.,.
.~--- ~-dos Deputados.
~ .
·
Mensagem n9 439/92, em regime de urgência, nos ter..3.~ ·---,ENCERRAMENTO
mosdo Requerimento o<? 997,'92, lido no Expediente. Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução n 9 122192 •. após
,4- ATA DA 19• SESSÃO, EM 22 DE DEZEMBRO
parecer de PlenáriO. À Comissão Dir~~tOra para redação
DE 1992
final.
·
1_•!
4.i::..:.}\~$RTYRA
. . _;
;
Redação final do Projeto de Resolução n.' 1Z2Í92.
Aprovada. À promulgação.
' '
~ ~ ·.
·
; 4,2-0RDEM DO DIA
2.3.2 - Comunicação da Presidência
Proie\O de Lejda C_âmar~ ~' 1,f, de 1991-Çph\plemeilt3r, (n9 t?9/89, na Cas~_de._oi;igem),_de imcta~iya, PP
Convocação-de sessão~ extraordiná~_a, _a re3liZar-se hoMiitistério PUblico da União, que dispõe sobre _a orgapjje às 19 horas e 5_ minutos, com Ordem do Dia que designa.
.zac;ão, ·as atribuições e o estatuto do Ministério Pú~Iico
2.4- ENCERRAMENTO
dà Uriiil?. Votação_ adiada por falta de quorum.
~- :., .
~ Projeto de Le1 âo Senado n' 243, de 1991, de autO!!•
3 -ATA DA 18• SESSÃO, EM 22 DE DEZEMBRO, da Senadora Marluée Pinto, que dispúe sobre a Lei ()r,g~:
DE 1992
· nica dos Partidos Políticos. Retirado da pauta.
. ... _
Proposta de Emenda à Constituição n• 11, de 19.92;.
3.1-ABERTURA
. que altera os am. 52, II, 119, 120 e 128, suprime êi' §
3.2-EXPEDIENTE
2' do ait. '121 da Constituição Federal, e adita diSpósiifvos

a

~.!
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ao Ato das Disposições ConstitucionaiS TranSitórias. Dis-cussão encerrada, em primeiro turno~ após usar da palavra
o Sr. Humberto Lucena, ficando a 'lOtação adiada por
falta de quorum.

4.2.1- Comuni(ação da Presidência
-Convocação de sessão extraordinái:ia a realizar-se
hoje, às 19 horas e 34 minutos, com 'Ordem do Dia que
designa.
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5.3-0RDEM DO DIA
Requerimento n' 921, de 1992, do Senador Almir Gabriel, solicitando, nos termos do art. 172, incisO T do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto
de Lei do Senado n' 28, de 1992, de autoria do Senador
João França, que estabelece as hipóteses e condições em
que o poder público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso.
Aprovado.
5.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia

,-Requerimento

4.3- ENCERRAMENTO

APr9v~do.
5~3.2 -

5- ATA DA 20• SESSÃO, EM 22 DE DEZEMBRO
DE 1992
.

5.1 -ABERTURA
5.2- EXPEDIENTE

!

l

5.2.1 - Requerimento
'
-. ·- . .
- N' 1.002/92, de urgência para ó Projeto de Lei da
Câmara n' 59/92, que regulanientao-art: 37, lncisôXXI
da Constituição Federal, institui nofmas p~ua licititçôes ~e
contratos da AdministraçãO Pública e dá outras providências.
·
· -.-

Ata da

16~ ·sessãQ, ~m
s~

n'

1.002/92, lido no Expediente.

Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

são

5.4- ENCERRAMENTO
6- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN
-Aia da 132' Reunião
7.- ATA DE COMISSÃO
· 8..:. MESA DIRETORA

i.:, LÍDERES EVICE-LÍDEltES DE PARTIDOS
10- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMÀNENTES

22 de deze.mbro de.l992

Sessão Legislativa .da 49~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência
Saldanha. berzi
'
'
. ' do- Sr. Rachitl
·' ' .
~

'

ÀS 17 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENMoiS~s Abrão- Nabor Júnior- Nelson Carneiro-=---- Nelson
- . .. Wedekin - Ney Maranhão - Odacir Soares - Onófré QuiTES OS SRS. SENADORES:- --· ........ ~.
Affonso Camargo - -Albano Franco - Almir Gabriel
- Aluízio Bezerra -Álvaro Pacheco-- Amazonino Mendes
- Amir Lando -Antonio Mariz- Aureo Mello --Bello
Parga- Beni V eras- Carlos De'Cai-li- Cárlos ·Patrocfni<;~ ~
-César Dias -Chagas Rodrigues- Cid Sabóia de Càrvalho
- Darcy Ribeiro - Dario Pereira :--. D~rceu ~arneiro Divaldo Suruagy- Eduardo Suplicy- Elcio Alvares -Epi·
tácio Cafeteira: - Esperidião Aií:tin· - EVa Blay - Flaviano
Melo -Francisco Rollemberg - GaribaldiA)ves f!i\ho GersOn Cámata - Guilherme Palmeira- Hf!nrique .Almeida
- Humberto Lucena - Hydekel Freitas -Iram Safaiva
- Irapuan Costa Júnior~ Jarbas Passá~~-~-ó ~João Calmon
-João França -Jo~o Rocha -Jonas Pinheiro- Josaphat
Marinho -José Fogaça - José Paulo. Biso! ..C: José Richa
- JoséSarney- Júlio Campos~ Júriia.Marise:.... Jutahy
Magalhães - J uvêncio Dias - Lavoisier M~ia .-. J.Aviy. Dias
- Louremberg Nunes Rocha- Louiiv.al Baptista- Luc!dio
Portella - Luiz Alberto - Magno Bacelar - Mansueto de
Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mário Cóvas
- Marluce Pinto - Mauro Benevides ....,. Meira FÜh.o -

nan - Pedro Simon - Pedro Teixeira - Rachid Saldanha
Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Ronan Tito
-=-·Ruy Bacelar-Teotonio Vilela Filho- Valmir Campelo
- Wilson Martins.· ·
· ··
···
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -A lista
de_ pr-esença acusa q comparecimento de_ 80 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteçâo de Deus, iniciatrios ríossos trabalhos.
O Sr .. l"~ Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o· seguinte
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de comunicações~
N~ 451 e 452, de 1992 (n~ 920- e 921/92, na origem),.
de 18 do corrente~ referentes à aprovaÇão· das matérias constantes das Mensagens SM n'' 263 e 268, de 1992.
Restituindo autógrafos de projeto ·de lei sancionado:
N• 453, de 1992 (n' 923/92, na origem), de 18 do corrente,
referente ao Projeto de Lei n9 81, de 1992-CN,_ que autoriza
o Poder Executiv~~ ~ abrir ao Orçªl!let:J.~O Fiscal da União.
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crédito suplementar no valor de

Cr$1.299.3Sn~no.o~OD.

os fins qUe especifica, sancíoriado
8.537, de 18 de de-zembro de 1992.

para

e tranSformado na Lei

n'-'

O SR, PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi}'- O Expediente lido vai à publicação.
-Sobre a mesa, reque-rimento que será lido pelo Sr. J9
Secretário.
o-

Dezembro de 1992

O SR. PRESID-ENTE (Rachid Saldanha Derzi) - O requerime.nro-lido será publicado e, posteriormente, incluídO
em Ordem do Diá; nos termos regime·ntais.
_
- · · Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo· Sr.
1" Secretário.
São lidos os seguintes

-

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 993, DE 1992
Requeiro, nos termos do art. 43, II do Regimento Interno
do Sehado Federal, sejam considerados comv de Licença Autorizada. os dias 4, 7, 11, 14 e 18-12-92.
Sala das Sessões, 21 de dezembro de 1992. - Sen3dofa
Júnia Marise.

O SR. PRESIDENTE (Rachi'd Saidanha Derzi)- Aprovado o requerimento, fica concedída a licença, nos termos
do art. 43, II, do Regimento Interno.
_
Sobre a mesa, comunicações qu-e Se~~o !i_d~s__ p~l{j Sr.
1" Secretário.
· -- · --o--·~
São lidas as seguintes:
Comunico a V. Ex~, nos termos do art. 39, alínea a do
Regimento Interno dO Senado Federal, qUe=·m.e~ausentarei
do País, para breve viagem ao exterior (Itália/l=ngla)erra), em
caráter particular, no-período -de -23 a 28 de dezembro do
corrente ano.
Sala. das Sessões, 22 de .dezembro de.1992. - Semidor
Albano Franco.
Brasilia, 22 de dezembro de 1992
Senhor Presidfmtc,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que,
de acordo com o disposto no art. 39, alínea a do Regimento
Interno, que me ausentarei dos trabalhos cja Ca?o~. para &reve
viagem ao estrangeiro, em caráter particular, no período de
23 de dezembro de 1992 a 4 de janeiro de 1993.
Atenciosas saudações, - Senador Álvaro Pacheco.
Sr. Presidente,
Comunico, nos t6tmôs.do art. 39, alínea a d6 Reglinenio
Interno, que me ausentarei do pafs em -viagem de caráter
particular, a partir da noite de hoje, retornando no dia 29
de dezembro· deste ano.
BrasHia, 22 de dezembro de 1992. ..:...._ Senador Epitácio
Cafeteira.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - As
comunicáções lidas vão à publicação~ ·
·Sobre a mesa, requeriemnto que será lido pelo Sr. 1q
Secretário.
·

"t lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 994, DE 1992
Nos termos do art. 258. do Rcginiento InternO, requeiro
tenham tramitação em conjunto os se"guil).tes projetes:_ PLS
n' 173, de 1992 e PLC n' 148, de 1992.
·
Sala das Sessões, 22 de. dezembro de 1992. - Senador
Álvaro Pachedo.

REQUERIMENTO N• 995, DE 1992
. . Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea b,do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da. Çâmara
n' 142, de 1992, que altera dispositivos das Leis n'" 8.212.
e 8.213, de 24 de julho. de 1992.
Sala das Sessões, 22 c[e dezembro de 1992. --Albano
Franco- Almir Gabriel- Aluízio Bezerra- Álvaro Pacheeo
- Antonio Mariz - Bello Parga - Beni Veras - César Dias
- Carlos Patrocínio - Chagas Rodrigues - Dario Pereira
- Dirceu Carneiro - Eduardo Suplicy - Epitácio Cafeteira·
·- Esperidião Amin- Eva Blay- Flaviano Mello- Francisco
Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson Camata Guilherme Palmeira- Humberto Lucena -_-Hydekel Freitas
;_ Jarbas Passarinho- João Calmou:..... João França- Jonas
Pinheiro- José Fogaça - José Richa- José Sarney- Josa"phat Marinho - Júnia Marise - Juvêncio Dias - Lavoisier
Maia - L~uremberg Nunes Rocha - _Lourival _Baptista ·MtirÇiQ~·ca·cerda·- -Mário C~va.~- Magno Bacelar.- .Marco
~MãC~e-1_ ...:.: _Marluce· '-"into - . Mauro B_e.nevides --; .M.eira Filho
-=""'· Nabor Júnior- Nelson Carne_iro- .Nelson WedekinOdacir Soares- Pedro Simon - Pedro Teixeira - Raehid
S;ddanha Derzi - Raimul)~o Lira - Ronaldo Aragão . :. . . Ronan Tito - TeotoniO Vilela Filho - -Valmir Campelo - Wilson
Martins.
REQUERIMENTÜ'N• 996, DE 1992
Reque-remos urgência, nos terffios do art. 336, alínea b,
do Reg:mento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
n• 148. de 1992 (n" 3.397, na origem), que altera_ ~s Leis
n'" 8.212 e 8.213, de 24 de julho de 1991 e dá outras providências:
Sala das Sessões, 22 de dezembro de 1992. - Albano
Franco- Alfredo Campos- -Almir Gabriel- Aluízio Bezerra
-·Álvaro Pacheco -·Antonio Mariz - Bello Parga - Beni
Veras- César Dias-:- Carlos Patrodnio- Chagas Rodrigues.
~ Darey Ribeiro - Dario Pereira - Dirceu Carneiro Eduardo Suplicy - Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin
.....:.. Eva Blay -- Fraviano Mello - Francisco Rollemberg Garibaldi Alves Filho - GerSon Camata - Guilherme Palmeira - Humberto Lucena -. Hydekel Freitas- .Jarbas Passarinho ...:..... João Calmon ----:-.·João França -.Jonas Pinheiro
- José Fogaça - · José R.ieha - -José Sarney - Josaphat
Marinho- Júnia Marise .....;·Juvêncio Dias- Lavoisier Maia
- Loll-r_e-mb.erg !'{uneS ROcha- Lourivai-Bapiista..:.. Márcio
Lacerda - Mário Covas -. M3gno Bacel3r -· Marc.Õ Macief
. . . . Marluce Pinto- Mauro Benevides- Meira Filho- Nabor
Júnior- Nelson Carneiro- Nelson Wedekin- OdaeirSoares
~Pedro Simon Pedro Teixeira -- Rachid Saldanha Derzi
--Raimundo Lira ~ Ronaldo Aragão-: Ronan Tito -· Teotõni?_ Vilela f.:ilho- -~al~ir Campelo :-::_Wilson Martiõs. __
O SR: PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Esses
requerimentos serão votados após a 0r.9em do J:?_ia, na forma
do art. ·340, II, do Regimento Interno-.
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O Sr. Eduardo Suplicy- Sr.-Presidente, peço a palavra,
para uma breve comunicação.
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leiro foi submetido à arbitrariedade _dos tribunais de
·exceção. Não posso permitir que esta prátíéa ·venha.
mais uma vez, turvar o processo democrático.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - ConConfio na integridade dos meus juíZes. mas não
cedo a palavra, para uma breve comunicação, ao nobre Senaposso compactuar com a tentativa que está sendo feita
dor Eduardo Suplicy, que disporá de cinco minutos.
pelos poderosos de ocasião para criar constrangimentos
aos senadores com o intuito de forçá-los a exec_utar
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para uma breve
uma sentença já proferida."
comunicação. Sem- rCvisão do orador,) -Sr. Presidente e
Que
Senador se julga impedido de votar, submetido a
Srs. _Senadores, a Nação ainda está surpresa com o gesto do
pressões inadequadas? Tenho certeza de que todo e qualquer
Pres1dente afastado, Fernando Collor de Mello que, mediante
SenadOr, hoje, tem a serenidade necessária para votar; está
manobra, evitou ser julgado na data de hoje.
bem informado sobre os autos do processo~ está bem inforO Brasil estava atento à sessão de hoje que, no meu
mado para ouvir os argumentos da acusação bem como os
entender, seria a mais importante da história do Senado brasileiro, porque, pela primeira vez, por meios constitUCionais, - argumentos que nos foram negados, hoje, dos advogados do
Presidente e do próprio Presidente Fernando Collor de Me_llo.
um ~residente. da República, eleito dirctamente pelo povo,
Ah, como tem a Nação vontade de ouvir o Presidente
estana sendo julgado por ter cometido crime de responsaFernando_ Collor de Mello, uma vez ao menos, quem sabe,
bilidade- pelo menos, foi denunciado por fatos que; em tese,
dizer com clareza qual é a verdade completa sobre os fatos
constituem crime de responsabilidade~
que foram objeto de apuração, de investigação da CPI!
O Presidente da República resolveu, na data de ontem
destituir os seus representantes, os eminentes Advogados Eva~
O Sr. Amir Lando- Permite~me V .Ex~ um aparte?
~s~o de Moraes Filho ~ Guilherme Vilela que, ao longo dos
u~t1mos meses, de abnl a dezembro, estudaram em profunO SR. EDUARDO SUPLICY --"'"Concedo, com muita
didade, nos seus detalhes, toda a questão relativa ao processo
honra,
um aparte ao nobre Senador Amir Lando, Relator
em que está indiciado, em que é acusado o Presidente afastada Comissão Parlamentar de Inquérito.
do, Fernando Collor de Mcllo.
De forma ambígua, conforme ressaltou hoje o Advogado
O Sr. Amir Lando- Nobre Senador Eduardo_Suplicy,
de Acusação, Evandro Lins e Silva, o Presidente afastado,
V.- Ex• aborda com muita propriedade aquilo que tem sido
Fernando Collor de Mello, ao mesmo tempo em que destituiu
a pedra angular da defesa do Presidente, isto é, não apresentar
os seus Ad~o~ados perante o- Senado Federal no processo
defesa. O Presidente ataca, queixa~se, mas, até este momento,
em que sena Julgado por esta Casa, não os destituiu p-ara
não há uma defesa realmente convincente, porque, como V.
a defesa que deverão realizar, pelo fato de o Presidente afastaEx~ disse_, a defesa deveria ater-se aos fatos; a defesa deveria
do, Fernando Collor de Mcllo, tambt:m ter incorrido em atas
fazer
a contraprova, ponto por ponto, daquilo que a CPI
que constituem crimes comuns, pelos quais devei"á ser julgado
inicialmente coJigiu e, posteriormente, a Polícia Federal, que
perante o Supremo Tribunal Federal.
continua até hoje apresentando dados e escândalos ocorridos
. De acordo com u Advogado de Acusação, Evandro Lins
na administração pUblica e na atuação do Sr._ Paulo César
e Stlva, em verdade, o Presidente afastado, Fernando Collor
Farias, e, depois, a Comissão Judicante do Senado da Repúde Mello, não destituiu os seus AdvOga-dos por falta de conblica. Ora, esses elementos_ é que deveriam ser objeto de
fia~ça n:les, mas como uma forma de dizer que não confia
preocupação da defesa, que deveria fazer a contraprova, elidir
na tsençao do Senado Federal. O Presidente Fernando Collor
os fatos, dizer que fantasma não é fantasma, dizer que o
?e ~ello realizou um ato que se caracteriza, na linguagem
Fiat Elba não foi comprado para o Presidente, enfim, ater-se
Jurídtca, pelo termo contempt of court, ou seja, por ofensa
aos fatos, contrapor fato a fato. Mas, ao contrário, o Presiao corpo que hoje constitui o· júri, ao corpo que irá julgar
dente queixa--se que se lhe nega o direito de defesa, que ele
o Presidente por crime de responsabilidade. O Presidente
não quer exercitar em momento algum desse processo. Tanto
Fernando Collor de Mello injuriou, ofendeu o Senado Fedeé verdade, como V. Ex• disse, que hoje aqui não compareceu
ral. Diz o Presidente da República que os Senadores estão
e desautorizou os seus patronos a aqui estarem presentes,
sob pressão, não estão podendo votar com serenidade.
pára
ser decretada a revelia. Ora, nobre Senador Eduardo
Ora, Srs. Senadores, será esse um argumento adequa_do?
Suplicy, o Presidente da República. tem que, realmente, coloOs Senadores estão acompanhando com extraordinária atencar os pés no chão e verificar a realidade com a serenidade
ção o desenrolar dos acontecimentos desde o início da CPI
que este Senado teve quando investigou. Porque eu, como
desde as primeiras denúncias dos atos do Sr. Paulo Césa;
Relator, e V. Ex~, como membro suplente da CPl, buscamos,
Farias e de seu conluio com o Presidente Fernando -COllor
por todos os meios, realizar um trabalho isento, fundamen~
de Mello.
tado,
um trabalho em que os fatos falassem por si mesmos,
Mas diz o Presidente Fernando Collor de Mello:
prescindissem de adjetiVos, pois efam substantivos concretos.
"Hoje, à véspera do meu julgamento, a Nação _ É nessas circunstâ~cia:s_ que o Presidente deve se situar. E
brasileira testemunha mais uma ameaça aos meus direinão adianta queixar-se aos tribunais "iilternacionais, COino quer
tos de cidadão. Pressões políticas de toda ordem recaem
ensejar~ nem a um tribunal de querubins, porque a inOcência
sobre os senadores, no momento em que necessitam
jamais brotará pelo decurso do tempo. O tempo não é o
da isenção e da serenidade própiiãs ao papel de juízes
remédio para apagar a memória nacional ainda agredida pelos
que desempenham.
fatos que levantaram a cidadania brasileira por todos os recanNão é assim que se julga um mandato alcançado - bretudo, a juventude de cara pintada. Isto _é o que importa;
nas urnas. Não é assim que se põe em jogo os direitoS
o reSto é encenaÇão, o que ele sempre fez, o resto é mídia.
políticos de um cidadão. Durante anos, o povo brasiE nós queremos a verdade que está aí, a verdade que conven-
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ce, a verdade que converte, a verdade que pune, porque para
o criminoSo só há uma forma de redenção: é o castigo.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi. Fazendo
soar a campainha.) - Nobre Senador Eduardo Suplicy, o
tempo de V. Ex~ já ter-minou.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Vou concluir, Sr. Presidente.
Agradeço o aparte de V. Ex•, prezado Senador Amir
Lando, que com tanta dedicação produziu urna peça muito
importante para a História do Brasil: o relatório da CPI.
Concordo com a avaliação que V. Ex' faz. Veja que
o Presidente Fernando Collor de Mello, ao destituir os seus
advogados, obviamente sabia que o Presidente Sydney San~
ches, do Supremo Tribunal Federal- e desta Corte, no momento -,-iria -designar um advogado dativo. S._ Ex• nomeou
o ex-Procurador-Geral da República e ex-assessor jurídico
e consultor do ex-Ministro Jarbas Passarinho, Inocêncio Mártires COelho.
Recebemos agora a notícia de que o Presidente Fernando
Collor de Mello disse que não confia no advogado dativo.
Que manobra será praticada? Nenhum advogado, pOr melhor
e mais respeitado que seja, designado a esta altura por Sydney
Sanches, será- tão bom quanto os Srs. Evaristo de Moraes
Filho e José Guilherme Vilela, advogados que tanto tempo
trabalharam nessa questão.
O Sr-. Fernando Collor de Mello vai criar novas situações,
e nós, como Corte nesta ocasião, como-senado F-ederal que
está por julgar o Presidente Fernan-dO- Collor de Mello,
precisamos refletir sobre a ofensa feita pelo Presidente afastado a esta Corte.
O Presidente Fernando Collor de Mello diz que não confia
no Senado? O que ele" goStaria que aconteCesSe? Nóvá eleição
de Senadores, pelo povo brasileiro, para então haver o julgamento? Não quer ele lembrar que os oitenta-e um Senadores
foram, como ele, eleitos dirctamente pelo povo para realizar
as suas obrigações constitucionais- dentre as quais está_ aquela muito impOrtante, e privativa do Senado Federal, de julgar
o Presidente da República quando ele comete um crime de
responsabilidade? Dessa responsabilid30e constitucional, O.ão
podemos abrir mão!
Muito obrigado, Sr. PrCSident.C::O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- Com
a palavra a nobre _Senadora Júnia Marise. V. Ex~ disporá
de cinco minutOs.
- - -A SRA. JÚNIA MA RIS E (PRN - MG. Pronuncia o
seguinte discursO.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Congresso Nacional aprovou a transformação- em proje.to de lei
de conversão da Medida Provisória n9 155/90, o qual deu
origem à Lei n' 8.031, de 12 de abril de 1990, que criou
o PND- Programa Nacional de Desestatização.
A privatização de _empresas estatais, iihportanfe passo
para transformar o País numa economia de mercado, além
de reduzir o tamanho do Estado, foi perseguida pelO Governo
Collor com determinação e mesmo com açodamento. Ao lado
de outros instrumentos como a desregulamentação, a desburocratização e- a competitividade, a -privatização fez parte dodiscurso neoliberal do Presidente afastado.
Duas fortes críticaS ·ao Programa Nadon-af de D_esestatização têm sido o uso de "moedas podres", utilizadãs pelOs
investidores nos leilões de vendas das estatais, e os baixos
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preços mínimos estabelecidos para as empresas a serem privatizadas. - --- Das assim chamadas "moedas podres" me ocuparei no
presente pronunciamento. A utilização dessas moedas na aquisição de empresas privatizáveis encontrou respaldo na Medida
Provisória n~299, de l~de outubro de 1991, que se transformou
na Lei n' 8.250, de 24 de outubro de 1991. Esta Medida
Provisória interpretou o arL 16 da Lei n" 8.011 acima referida.
Ao fixar a inteligência, acabou por modificar o dispositivo
legal, eis que, na lei originária, são citatlas três formas operacionais para o -pagamento das alie-riações, enquanto que a
medida provisória não limita as formas operacionais, as formas
de pagamento e os bens, inclusive os creditórios, que poderão
ser aceitos em permuta daqueles bens.
Quando o ilustre Senador Nelson Carneiro completava
82 anos de idade, surpreendeu-nos a todos, usando da palavra,
para fazer uma reflexão sobre as_ ··_moedas podres", disse,
neste plenário:
"Não foi em vão, então, o nosso clamor; não foi
em vão o voto de quantos clamaram contra as "moedas
podres".
Essas moedas podres compraram empresas, como
a Usiminas. em pleno vigor económico, e se estenderam
por todo o País.
Aí está, portanto, Sr. Presidente, uma lição que
a vida me ensinou: devemos perseverar! Não é justo
que não.se acredite que um dia virá depois do outro.
E, no novo dia, poder-se-á clarear e corrigirem-se os
erros do dia anterior.".,
Aqui, certamente, o nobre Senador Nelson Carneiro antevia mudanças profundas que haveriam de ocorrer no Programa Nacional de Desestatização.
Informou ainda que apresentara, no ano anterior, mais
exatamente em julho de 1991, o PLS no 258/91 "para ·que
as moedas podres, esses títulos que são hoje a grande fortuna
do Governo, fossem levadas em co.nta nas privatizações, pelo
preço de mercado."
Em aparte, na mesma ocasião, o Senador Maurício Corrêa acusou o Congresso Nacional de, por maioria esmagadora,
de ter chancelado, coonestado a presença das ''moedas po-dres" dentro do _ordenamento legal, no que se refere a privatizações.
Não pOderia deixar de registrar que, antecipando-se ao
Programa Nacional de Desestatiiação, o nobre Senador Jutahy Magalhães apresentava, em março de 1989, o Projeto de
Lei n9 23, onde propôs diretrizes para a privatização das empresas públicas e alienação das participações acionihias nas
sociedades de economia mista, determinando que sua desestatização apenas se processasse mediante autorização do Çongfesso Nacional. Lamentavelmente, o referido PLS ainda se
acha na Comissão de Economia, Indústria e Comércio desde
19 de agosto de 1991, ~OJII sub_stitutivo do Dep~tãdo Osór~o
Ad-ríano.Sr. Presidente, Srs. Senadores, nessas breves colocações,
cujo teor encamínha!enlos à Mesa para dar como lidas, desejo,
neste pouco tempo que_ V. Ex~ me dedica nesse pronunciamento, ressaltar aqui a importante decisão do Presidente Itamar Franco de suspender o Programa de Privatização e fazer
uma análise, corno determinou ao BNDES e_à direção do
Programa Nacional de l:;>e~eStã-tizãÇão, procurarido, assif~!.
preservar o património público e, dessa forma, a soberama
da Nação e não permitir qUe o nosso património seja entregue,
.
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como foi até há bem pouco tempo, praticamente- a preço
de banana, sob a égide de um programa de privatização neste
País.
-Não me incluo entre aqueles que não defendem o Programa de Privatização.· Ao contrário, _temos, aqui, defendido
a importância desse programa para o País. Mas é preciso
sinalizar que este programa não poderá ser feito a qualquer
custo,-sob qualquer hipótese.
__ .
_____ _
Entendemos que a questão das moedas podres, cujo assunto já foi suscitado várias vezes neste Plenário, deve merecer, por parte do Presidente Itamar Franco, oomo eStá merecendo neste momento, um estudo mais zeloso~ poiS implica
uma preservação do nosso património.
-Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) a palavra o nobre Senador Jarbas Passarin~S>·

Com

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -?;r. PresidCTite,
a minha primeira palavra é de saudação ao Se_naÇ.or Ronan
Tito. Ele me orgulhou, como_ seu amigo, com o gesto que
teve hoje, no momento em que fez sua viagem à Canossa,
com a maior dignidade, e ressalvou a sua posição com relação
ao Senador Josaphat Marinho.
Relativamente a este ponto, Sr. Presidente, gostaria de
pedir a V. EX• atenção para o que aconteceu hoje na Cas_a.
O art. 19 do nosso _Regimento Interno proíbe ao Senador
a utilização de palavras insultuosas. O gesto que -o Senador
Ronah teve hoje, de modo próprio, levou-me a pensar no
que vi hoje, pela manhã, aqui.
Somos o Senado da República. Somos os julgadores do
Presidente da República. Acho que não cabe, mesmo a um
advogado notável, com toda a sua experiência de- p~halista,
utilizar palavras insultuosas antes de o julgamento ser feito.
Depois, menos ainda, porque seria tripudiar Sobre o vencido.
Confesso a V. Ex~ que tive_ um constrangimento ao ouvir
as palavras tão pesadas que foram hoje prOnunciadas aqúi
pelo patrono da acusação.
Não pedi a palavra desde logo para não ser interpretado
de maneira maledicente, como se eu estivesse já, desde logo,
antecipando-me ao chamado grupo de choque na defesa do
Presidente Collor. Não é o caso e não será. _ .
Entretanto, também acabo de _sab~r, prirnéiiCi pela palavra do Senador Eduardo Suplicy e agora pela informação
prestada pelo Senador Elcio Alvares, que o Presi_9_~:Q_~e _Co1J9'r
acaba de publicar uma nota, em que repudia a indi_cação do
Dr. Inocêncio Mártires Coelho comq seu advogado dativo
e que, dentro de 48 horas, fará a nomeação de um novo
advogado.
Ora, Sr. Presídente, devo defender o Dr. InOcêncio. Encontrei-o, quando cheguei ao Ministério da JUStiÇa, nomeado
pelo Presidente Collor, Chefe da Consultaria do Ministério,
portanto, Consultor do Ministério do Ministro Bernardo Cabral. Mantive-o, e depois o Dr. Inocêncio foi, por minha
indicação, nomeado Secre_tário-Executivo do Ministério da
Justiça pelo Presidente Collor.
··
Não pesa sobre ele a menor dúvida a respeito do seu
comportamento e da sua dignidade pessoal. Eu me sinto na
obrigação de fazer um testemunho junto aos meus pares, de
que essa declaração de que ele é inconfiável para~ o_ Presidente
Collor e dói-me por ser profunda injustiça.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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O SR: PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao ilustre Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso._Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, peço licença a V .Ex~ e aos Srs. Senadores
para ler aqui o discurso da renúncia do Presidente Nixon,
por encontrar na renúncia do Presidente e no seu discurso
o porte de estadista, a compreensão do que é o cargo de
Presidente da República, e o que representa o_s interesses
do povo diante de algo que envolve o Presidente da República
e a Nação. O lerei na íntegra:
•· Boa noite.
Esta é a 37a vez que lhes falo deste gabinete, no
qual foram tomadas inúmeras decisões que moldaram
a história desta Nação. Sempre que lhes falei foi para
tratar de assuntos que, aàedito, afetavam O interesse
nacional.
Em todas as decisões que tomei na minha vida
pública sempre busquei o que fosse melhor para a Nação. Nesse longo e difícil períodO de Watergate, sempre
Sertti que·erà inéti dever preservar, envidando os esforços possíveis para completar o mandato para o qual
vocês me elegeram.
Nos últimos dias, todavía, tornou-se claro para
mim que não disponho mais de uma base política sufi:.
cientemente forte no Congresso que justifique aqueles
esforços. Enquanto essa base existiu, senti firmemente
a necessidade de seguir o processo constitucional até
o fim. Fazer o- contrário seria tr-air o espírito desse
processo intencionalmente difícil, e criaria para o_ futuro um precedente perigosamente desestabilizador.
Mas com o desapareCimento _dessa base, creio agora qUe o propósito constitucional foi atendido e não
há mais por que prolongar o processo.
_
A despeito da agonia pessoal inerente a esse processo, eu teria preferido prosseguir até o fim e toda
a minha família hiteira encorajava-me a fazê-lo. Mas
o interesse da Nação precisa sempre vir acima de quaisquer considerações pessoais.
Depois de conversar com os líderes do Congresso
e outros, concluí que, por causa do problema de Watergate, talvez não tenha o apoio parlamentar que considero necessário para sustertta:r-as l:lifíceis Qecisõ"es e
executar as obrigações deste gabinete, na foi"ma que
os interesses da Nação exigem.
Nunca fui de desistir. Deixar o cargo antes do
fim do meu mandato repugna cada instinto do meu
corpo. Mas, como Presidente, precisa, pôr o tiiteresse
da America:- em primeiro lugar, do_ que o ínteresse
pessoal do Presidente. A América precisa da dedicação
integral do Presidente e do Congresso, particularmente
agora com os atuais Problemas que enfrentamos ·em
casa e no exterior.
Continuar nos meses vindourps essa peleja em minha defesa pessoal absorveria quase totalrilente o tempo e a atenção tanto do Presidente quanto do Congresso, numa hora em que-toda a atenção deveria voltar-se sobre as questões da paz no mundo e da prospe-ridade sem infl:ação em casá.
Portanto, renuncio à Presidência da República a
partir do meio-dia de amanhã. O vice-Presidente Ford
.,

j
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fará seu juramento como Presidente àquela mesma hora neste gabinete.

Quando me lembrar das grandes esperanças que
tínhamos para a Améric3. e com as quais começamos
este segundo mandato, sentir~i uma forte· tristeza por
não estar mais aqui, neSte escritório, trabalhando em
nome de vocês para realizá-las nos próximos dois anos
e meio. Mas ao passar a direção do governo para o
vice-Presidente Ford, sei, conforme disse à Nação há
10 meses, quando o indiquei para o cargo, que a América estafá em boã.s mãos.
Ao passar este cargo para o Vice-Presidente, façoo com profundo conhecimento da pesada responsabilidade que cairá amanhã sobre os seus ombros e,
portanto, pensando no entendimento, na paciência e
na cooperação que ele vai precisar de todos os americanos.
Ao assumir essa responsabilidade, ele merecerá
a ajuda e o apoio de todos nós. No futuro,_~ primeira
coisa essencial a fazer é curar as feridas desta Nação,
é superar a amargura e as divisões do nossQ . passado
recente, é descobrir aqueles ideais comuns que estão
no cerne de nossa força e unidade como um grande
povo livre.
Por essa ação, espero que terei apressado o começo
do processo de cura que tão desesperadamente necessitamos na América.
Tenho profundo pesar pelas injúrias que podem
ter sido cometidas no curso dos acontecimentos que
levaram a essa decisão. Diria apenas que, se algumas
das minhas decisões foram erradas, e algumas o foram,
elas foram tomadas sobre o que acreditei na ocasião
ser o melhor para a Nação.
Àqueles que me acompanharam durante esses últimos e difíceis meses, a minha familia, aos_ meus amigOs,
a muitos _outros que se juntaram ao apoio a minha
causa por acreditarem na sua justiça, serei eternamente
grato.
,- --- E àqueles que não se sentiram capazes de dar-me
seu apoio, deixe-me dízer que saio sem amargura para
com os que se me opuseram, pois todos nós, em última
análise, estamos preocupados com o bem do país, ainda
que seguíssemos juízos difere_ntes.
Portanto, juntemo-nos todos agora a reafirmar
aquele compromisso comum e ajudar o- noSso novo
Presidente a vence-r. para o bem da nossa Pátria.
Deixarei esse cargo com pesar por não completar
o meu mandato, mas grato pelo privilégio de servir
como seu Presidente nos últimos cinco anos e ·rneio.
Esses anos foram importantes na história de nossa Nação e do mundo. Foi um tempo de realizações de que
podemos todos nos orgulhar de feitos que representam
os esforços conjuntos da Administração, do Congresso
e do povo.
Mas os desafios vindouros serão igualmente grandes e exigirão também o apoio e oS trãbalhos do Coo-·
gresso_ e do povo, em conjunto, com a Administração.
Terminamos a mais loilga gueira da América, ma!)
no esforço para obter uma paz duradoura_no mundo,
os objetivos à frente são ainda maiores e m~lis difíceis.
Precisamos estruturar a paz de forma tal, que seja dito
pelos povos de todas as nações sobre essa geração,
nossa -geração de americanos, -que não somente termi-
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namos uma guerra, mas que prevenimos guerras futuras.
Destrancamos as portas que separaram por um
quarto de século os Estados Unidos da República Popular da China. Precisamos agora garantir que a quarta
parte da população da Terra que lá vive não venha
-a permanecer nossos inimigos, mas ariligos.
No Oriente Médio, 100 milhões de pessoas nos
países árabes, muitos dos quais vinham nos considerando inimigos por quase 20 anos, agora nos olham
como amigos. Predsamos continuar a construir essa
amizade, de forma que a paz possa instalar-se ali, para
que o berço da civilização não se transforme em sua
sepultura.
Junto com a União Soviética, abrimos caminhos
cruciais que deram iníciÕ ao processo de limitação das
armas nucleares. Precisamos, porém, estabelecer como
Objetivo não apenãs a limitação, mas a redução e, finalmente_, a destrui_çã_o d~ssas armas terríveis, para que
elas não destruam a civilização e para que a ameaça
da guerra nuclear não paire mais sobre o mundo e
a população.
Abrimos essa nova relação com a União Soviética.
Precisamos continuar a- desenvolver e a expandir esse
novo relacionamento para que as duas nações mais
poderosas do mundo vivam em cooperação, -e não em
confronto.
Pelo mundo, na Ásia, na África, na Atnéricã Latina, no Oriente Médio, vivem milhões de pessoas em
terrível pobreza, mesmo com fome. Precisamos ter como objetivos o abandono_ da indústria da guúra e expansão da produção para a paz, de forma que as pessoas
em todos os lugares da Terra possam finalmente antever para o tempo de suas crianças. senão para o nosso
próprio tempO, condições de vida decentes. ----Aqui _na América, somos afortunados porque a
maioria de nosso povo tem não apenas os benefícíos
da _liberdade mas também os meios- p-ara --viver bem
e, pelos padrões mundiais, até mesmo abundantemente. Precisamos avançar, todavia, rumo não_ somente
a mais e melhores empregos, com oportunidades plenas
para cada americano, mas também rumo ao que neste
momento lutamos tão durame~~~ para conseguir: prosperidade sem inflação.
- Por mais de um quarto de século em minha vida
pública tenho participado da história turbulenta desta
era. Tenho lutado pelo que acredito._ Tenho feito tudo
que posso para desempenhar as obrigações e cumprir
as responsabilidades que me foram confiadas.
Às vezes tive sucesso e às vezes não, mas sempre
me animei com o que Theodore Roosevelt disse.- certa
vez, sobre o homem na arena, "cuja face està suja
de poeira, suor e sangue, que luta valenteniente, que
erra e fracassa repetidas vezes porque não existe esfor-ço sem erros e falhas, mas que verdadeiramente luta
para realizar seu dever, que conhece os grandes entusiasmos, as grandes devoções_, que se exaure numa causa justa, que, no melhor dos casos, conhece os triunfos
das mais altas vitórias e, nos piores,_ pelo menos fracassa
enquanto ousava grandiosamente.
Afianço a vocês esta noite que enquanto a vida
soprar em meu corpo continuarei com esse _espírito.
Persistirei trabalhando para as grandes causas -às quais
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dediquei-me por todos os meus._ anoS: dç pª"rlamentar:
de Senador, de Vice-Presi<;lente e Presidente; a causa
da paz não somente na _América mas -'entre todas as
nações, prosperidade, justiça e_oportunidadc para todo
.
.
. .
- ---:--o nosso povo. .
Existe urna causa acima de todas as outras à qual
fui c serei sempre dedicado enquanto vivCr. --·~
Quando fiZ" meu, primeiro jUramento como Presidente,_há cincp anos e rhefo, assumi este compromisso
sagrado, de ··consagrar meu cargo, rõ.lnhas _energias,
e toda a sabedoria ao meu alçapc~ par~_ a causa da
paz entre as nações".
.
--Tenho dado o melhor de mim, desde então, para
corresponder àquele juramento. Como _resultado, estou convicto __ dc que o mundo é_ boje Uf!l lugar mais
seguro. não apenas para o povo americano mas para
os povos de. todas as Pa.ções, e_ que toda!i as nossas
crianças têm agora melhores chances de viver em paz
e não morrer na guerra.
Isso, mais que qualquer coisa, fofO qu-e· e~perei
alcançar quando busquei a Presidência. Isso, matsque
qualquer outra coisa, é que 'espero seja o meu legado
a vocês, ao meu pafs, ao deixá-la.
__
_
Servir neste cargo é _sentir_- um parentesco muito
pesso_al_com todo e_ qualquer americanQ. Ao deixá-I?,
parto com esta oração: Que a __graça de D_eus esteJa
com vocês em todos os dias futuro~."
Sr. Presidente, li_esse discl).rs.o para ressaltar a visão de
um estadista, quando ocupa um cargo e pode sentir não só
a sua posição nesse momentO, mas a de 150 milhões de pessoas.
Este País es~á erilpen'ado. parado. TOdos aguardam que
o Presidente Itamar Franco-·ap-resente-üm p-rojeto de governo
à nação-; e Sua Excelência não pode fazer chegar ao conhecimento do povo o seu projeto ·porque é interino e, como-tal,
sua_situação é precária.
Neste momcnt_o faço um apelo ao Presidente_ .afastado,
Fernando Calor, no sentido. de que não prolongue essa agonia,
que não é dele, mas de_ 150 milhQes_ de pessoas. Há 4ois
pratos na b_ahmça: o prato do Sr. Femando_ CoUor e o prato
de 150 milhões de brasileiros.
.
__
__
Por favOr, Presiâente, aja'neste momento ~om:g~estadista!
r

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao Se fiador_ Mário_ Çovas, _último orador inscrito.
O SR. MÁRIO COVAS (PSDB - SP. Sem_r<:vis~o do
orador.) -cSr. Presidente, Srs. Senadores, todos tomanlõs
conhecimento. ~ontem,-do fato de _que os dois advogados do
Sr. Fernando Collor tinham sido desconstituídos. Por_ issp,
ontem, -compareceram a-o Senado para comunicar sua áüsêrrcia
à sessão de hoje. Parece-m~ fundamental! Sr. Presidente, o
documento enviado pelo Sr. Fernando Collor aos-seus advogados, declinando as suas ra:?:ões. Diz o documento:
"Senhores advogados Antônio EVá_ds_toje Mor(l,es
Filho e José Guilherme Vilela:
Tenho acompanhado_ o nobre ~ ingente esforço
que têm des_envolvido _nos-_ últimos .meses, de aco~do
com mandato que lhes outorguei, para me defe"ilde.rem
no processo de impeachment perante o Senado Feçleral.
A partir da primeira defesa apresentada em outubro, até o último memOrial datadO de g_ntew., _os s~nho
res elaboraram_ m_aiS d~_ tr~s centenas de páginas, de-
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ITIOQJ;trando a inverdade das aç_usaçõcs que fizeram con- _tra mim."
O parágrafo, pOTtanto, traz o reconhecimento do Sr. FernandO Collor de que os seus advogados. nos meses de outubro,
-novembro e parte de dezembro, elaboraram em sua defesa
mais de trezentas páginas. Diga-se de passagem que, nos primeiros· ·sessenta dias de funcionamento da Comissão, os primeiros vinte e dois dias foram destinados às razões da defesa.
Ouvidas as testemunhas em duas semanas·, a defesa teve
novamente 15 dias para apresentar alegações finais. Em ses-senta dias, trinta e sete dias foram_ destinados à defesa e as
·suas razões. Mais do que isso, õ Pre-sidente reconhece, na
carta que maneJ-a aos seus patronos, que eles elaboraram três
tehte'nas de páginas de material em sua defesa. Se não, veja· mos:

"No Supremo Tribunal Federal também batalharam, através de sucessivos mandados de segurança para
preservar o meu direito de defesa, expressão elementar
dos direitos humanos. Num deles,_ inclusive, pendente
de apreciação do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre ponto relevante para o esclarecimento da verdade.
Os Senhores estão sustentarido__ desde o iníciO a._
_necessidade da reaHzaç3o -de~-lúh julgamento jurídico,
-'enl'-cft.ie o Senado -Federal desempenhe efetivanlênte
ó pa.-pel de Alta Corte da Justiça. Entretanto, devo
'dizer que·conduí inexistirem, no momento, as condições mínimas para um julgamento imparcial, em que
míilhas razões de defesa sejam ouvidas e apreciadas
com isençãO."
Os advogados - volto a insistir, é reconhecimento do
Sr. Fernando Collor -.produziram trezentas páginas de defesa; é o fizeram com brilhantismo. Esta é a conclusã_o do__S_r.
Fernando Collor: faltam ao Senado _as cpudições mínimas para
um julgamento imparcial.
-E confim.ia:
_"Acima-de, minha pessoa, tenho que preservar a insti.. tuição da Presidência da República, que ficariã compro'Trietida se eu viesse a participar de um julgamento reali~do em condições de manifesta anormalidade."
Aceitaru;io-se' que o Sr. Fern.ªndo CQllor tenha, ao longo
.da.vid.a e d_~ Presid~ncia da RepúbliC?_, preservado a instituição, o- que ele alega hoje é que o julgamento, se realizado
agora, o Seria e~ cond!çõ~s de manifesta anormalidade.
"Por tal motivo, venho comunicar minha expressa deternúhãÇâO' aos senhores nq sen!ido de que nãO COlllpareçam em meu nome na sessão do S_en_ado JJQmeada
para o julgamento do processo de impeachment. Para
evitar qualquer dúvida ética por parte dos senhores,
rev:o_go q mandate;> que lhes coi_1feri para me defender,
conforme procurações constantes do mencionado processo. Reitero meus agradecimentos pelos inestimáveis
serviços qUe prestaram em mifiha defesa e renovo miriha confiança no trabalho profissional dos dignos advogados, coin' os quais pi:mnãneçO- contando na defesa .
do proces~·q perante o Supremo Tribunal Federal."
Sr. Presidente, não falo agora como juiZ~ falo como Senador e· como memqro de uma Çasa_ que acaba de receber
um julgamento por parte do Sr._Fernanç:lo Collor.
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Em outras pttlavras, é isto o que diz o Sr. Fernando
Collqr de Mello: contei com dois advogados de extrema d~di
cação, profícuos, eficientes, produziram trezentas páginas em
dois meses. Tão convincentes são, tão dediCãdóS-foram que
renovo_o meu convite para que eles me defendam no Supremo
Tribunal Federal. Mas eu os destituo do mandato para efeitO
de comparecerem ao Senado Federal porque concluí inexistirem, no momento, as condições mínimas j>ara um julgamento
imparcial, sem que minhas razões de defesa sejam ouvidas
e apreciadas com isenção.
Viveríamos hoje um momento -"diz o Presidente·de manifesta anormalidade. O problema não-está, portantO,
np processo, nem nos advogados, fato que até eu poderia
proclamar, pois assisti- ao trabalho dos ürs_. Evaristo" de MaR
rae!:. Filho e José Guilherme Villela. Talvez a causa não seja
das melhores, mas do empenho dos Advogados de quem todos
somos testemunhas. O ruim, o·inâceiiável, o que existe de
problema não é isso, IriaS um Senaao----peoeral incapaz de agir
imparcialmente, incapaz de agir com insenção; um Senado
Federal que, se hoje decidisse, estaria decidindo sob o guante
de um processo de profunda anormalidade.
O Presidente da República, Fernando Collor de Mello,
ao fazer isso,levou o Presiderite do Supremo Tribunal Federal
- Presidente também do Processo R a nomear, conforme
determina a Lei, no seu art. 62, o advogadO dativo. Tc;>mou
o Presidente daquela Suprema Corte o cuidado, publicamente, de perguntar aos dois Advogados;,....;,.._ nos quais O Presidente da República reconhecia os méii~·os·aqui -prodaniados
-se eles aceitavam ser advogados da ti vos. Ambos declinaram
do convite sob o argumento de que não tiilham como aceitar
quando lhes tinha sido subtraída esta procuração. Visto iSsO",
o Presidente Sydney Sanqhes nomeou como defensor dativo
uma figui"a cujo perfil fOi-citado neSta niafihã. por ele;. cÜjO
perfil passa pela Procuradoria, passa pcif várioS ·cui"sôS nOs
quais ele, quando não foi o primeíiO; fór·o segundó;· pass·a
pela cátedra, enfim, por um currículo a!JsoJutamente respeitável. Se outras razões não tivesse para -ã'IZei isso; tívelrios,
há pouco, o testemunho de um parlamentar da dimensão do
Senador Jarbas Passarinho.
Tornada públfca a nomeação, o P~es~deiite afasia4Ci1 Fe~
nando Collor de Mello, emite agora ~1.11~. ~ota__ ~rp. que,. 4~_:
"0 Sr. Inocéncio Mártires não tem a minha confiança". SiÍrÍ,
quem tinha a confiança e:r_:am os dois advogados ·anteriores.
Continüando ~-nota: _seu silêncio, -n~_ S:~Ssão de~_h.oje, llo
Senado Federal, diante dos intempestivôs"Uisultos, á.ssàcados
pelos advogados de acusação, demonstra_ o seu alheamento
e nenhuma disposição- pa:ra cumprir fiCiffiente o cargO q~:e
aceitou, ao não lutar pelo prazo mínimo tle 10 dias, pr6viSiO
pelo art. 60, da Lei do Impeachment, que <;iz:
"O documento e o acusado serão notificados pela formá
estabelecida ao Art. 56, para ã.ssistir O jUigámento, devendo
as testemunhas- sempre um magistrado~ intimadas a _com:
parecer à requisição da Mesa. Entre a notificação e o_julgamenttJ deverá mediar o prazo mínimo de 10 dias." O fato
já aconteceu.
Ao não lutar pelo prazo mínimo 4_e 10 dias, previstO
no art. 60 da Lei d_o_ Jmpeachment, aponta para o descaso,
ferindo, inclusive, princípios· étiCôs de Sua p!ófissãO~
Seu Silêncio, diante de perguntas forffiuladas Pela impren-sa, sobre se acredita na inocência de seu assistido indicam
a ausência de convicção firme, o que é inadmissívei ao advÔ;.
gado convocado para tão relevante papel. ·
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Seu silêncio, ao ter dado um simples telefoÕerna ....:... ~'
aqui, pergunto-me como é possível dar-se um telefonema en:a
silêncio - , à pessoa a quem foi dado defender, atendendo
- à providência elementar de se apresentar ao patrocinado para
se inteirar da causa, marca uma posição incompatível com
a reSponsabilidade de que está investido.
"Por esses motivos, denuncio, mais uma vez, ã Nação

a parcialidade com que vem sendo conduzido o processo contra mím movido e reafirmo o meu veemente
protesto em -nóriie das iástituições e do Estado Derilocráticó de Direito.''

O Sr. Jarbas Passarinho- Permita-me V. Ex•. um apar-·
te?

O SR. MÁRIO COVAS- Ouço V.Ex• com prazer.

_O Sr. Jarbas Passari~o- Há pouco, respondi a uma
entrevista de televisão, quando tomei conhecimento da nota
no se~ tod<;'· _Ainda não a conhecia quando fiz a interveilçãô
antenor. D1sse, ftá momentos, que me senti constrangido diante ~a contundência verbal do patrono da acusação. Mas não
cabta ao Dr. Inocêncio Mártires, sentado à Mesa, acabado
~e ser i~tegrado no. caso como advogado dativo~ fazer qualquer
ttpo de mterfe~êncl3. Por que não o fizeram aqueles que vivem
~na ~~sa da D;nda, aqueles que participaram dessa própria
dectsao, que sao colegas nossos, Senadores nesta Casa? Lastimo ter que falar aqui na auséncia de muitos. Não estou vendo,
-sequ~r, o Senador_.9daci~ Soares; que é_ advogado_ e poderia,
~ .. rfettamente, ter mterpelado, baseado no Regimento da Ca;a, que acabei de lembrar, ainda, há pouco, o seu __art. 19
qu~ n·ão per~ite eXpressões insultuosas, e não ao- advogado
_d~tt~o_ q!-1~. amda. estava sent~do à mesa. -Era o aparte que
quena pedu a V. Ex~- para caracterizar que, ileste pontó~
também, não considero a acasação do Presidente Collof como
justa.
-

--

· O SR. MÁRIO COVAS - Senador Jarbas Passarinho
concordo inteiramente com V.Ex~. Aliás, foi exatamente n~
i,!lst_a_nte anterior em que o Dr. Inocêncio Mártires foí convo--,
- tado para sentar à mesa, na medida em que-indicado como
advogado dativo.
- -A preocupação· do Plenário foi, até -mesmo, assenhOrear-·
se ~os títulos,. da qualificação e de que função ele exercià,
l}QJe,_para efetto de_cumprir esta tarefa.
_ _
-:_·--Más-o que me-parece digito de consideração; Sr. Presid~nte - volto a insistir, não posso me privar de exercer a
tnmha função de Senador, porque s_ou juiz neste- processo.
Não _estou nem entrando no mérito da questão, estou entrando
no mérito do documento pelo qual uma pessoa chamada Fernando Collor de Mello, com um mandato altamente respei:.
tável, mas· que não é a origem diferente de qualquer um dos
mandatos aqui exi~teiltes-- todos nós temos a mesma origeril.,
o vot? popular, dLZ que este Senado Federal é incapaz de
aprectar- um assunto_ com a isenção devida, que reconhece
que_ seu advogado é uma pessoa de enorme conteúdo, tanto
que o reconvoca para defendêRlo no Supremo Tribunal FedeR
ral, mas que, por outro lado, não o quer aqui, não porque
ache qu~ ele pode falhar, afinal, ele produziu, em dois meses,
300 páginas de defesa. Não há como falar para uma Casa
que nâõ tem condições para agir com imparcialidade.
.
E, de re.P.tmte, ~r. Presidente, fico me perguntando: será
que tem l6g1ca cammharmos para o julgamento do Senado
F~d~ral? No final, o q~e se está discutindo é se o Senado ·
tem ou não prerrogativas, ~u, mais do que isso, a -isenção
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necessária para julgar. Vem, agora, o Sr. Presidente da_ República. com absoluta lógica, sustentando que ·o-advogado que
lhe foí íridicado - a partir do instante em que passa a ser
revel. porque não comparece aqui, c- que o Presidente do
processo· indica, portanto, um homem da maior envergadura,
isso não há como se discutir, -para defendê-lo, que esse
também não serve. Não serve, porque manteve-se em silêncio,
quando lhe deu um telefonema. E que o telefonema foia única coisa que feZ, o que prova que não tem graride interesse
na causa. Sua Excelência deixa entrever, ou deixa consignado_
que as notícias ou entrevistas, dadas pelo advogado, a rigor,
não foram contundentes o suficiente na apreciação- da sua
inocência. Não se trata de nenhum trocadilho, mas, a rigor,
o que me parece é que o procedimento do advogado, até
onde se pode ver, foi um procedimento de apenas se incor~
porar a tarefa para a qual foí designado, convocado.
Sr. Presidente, nisso tudo o·que surpreende é esta suces~
são de acontecimentos. Esta sucessão de acontecimentos que
nos leva a perguntar: como se desdobra isso? No caso,_ ~amos
descobrir o moto-contínuo. Será que vamos por um processo
de aproximação sucessiva, renegando cada um dos defensores,
e, portanto, com isSo, remontando_ a novos prazos?
Mas o pior é o seguinte_: _n~g_ ~-á nenhuma r~z_ão para
esta Casa ficar submetida à acusação ·de ser incapaz· de fazer
' _ - --:~-c-~uma coisa com isenÇão e· Com -juStiça.
Houve um cuidado extraordinário nesta Casa~ entre o
período da CPI e este instante; ·os- Srs. Senadores, alguns
deles. tiveram o cuidado, ao__y_otar a preliminar Que dava
continuidade ao processo, de resguardar-se, porque_seus votos
não afirmavam por antecipação sUa posiÇão pa:ra -o -fUtUro.
Não é possível, Sr. Presidente, que assistamos _pél-m-anerlte~
mente a esta maneirã de o SenhOr Fernando_Collor_énc;:arar
as -coisas; afirial, é -a pessOa que está e:rii -juiga:in.e.n;ó e -sobi-e
quem recai a acusãçãd; ·não passe Sua Excelên_cta à 'tarefá
de julgar os outros c, mais do que isso;-em· ~me dá deicsa
das institUições e do Estado democrático ~--direito, asSaque
a competência, â dignidade, a capacid~de de a:gir de forma
justa e séria de uma institUíção~-Corhq o·-~en~d9 Federal. Esta
não .é.a última palavra, Sr. Presidente, neste processo; certa~
m,ent~ t;Jão é.- TudQ indica que as atitudes de hoje são absoluta~
mente dimensionadas, tendo em vista objetivos futui"os. Não
ocorrem ao acaso, não estão acontecendo meramente em imp\llsos. A personalidade do Sr. Fernando Collor admite que
Sua Excelência seja capaz de agir por iritpulsos, mas, n,o mais
das,yezes, nã.o_ age por impulso, age por absoluta·indústria.
Toma atitudes que têm uma coerência histórica e-representam
trampolins a partir dos quais vai operar no futuro --- essa
minba.observação não significa qualquer julgamento ·quanto ·
ao. processo, faço questão de ressaltar.
~ão _quero deixar passar esta oportuóidade sem lavrar
~ ag9.:ça eu e não o Senhor Fernando Collor - o meu mais
veem~nte protesto pela afirmativa de alguém que, em julgamen~o~ se julga no direito de condenar uma Casa no que
ela tem de melhor. no que ela tem de absolutamente não
transferível, no que ela tem de seu, no que -ela tem de consistênci:,i, de dimensão: na sua capacidade de fazer justiça e
de julgar de forma adequada.
O Sr. Humberto Lucena- V;- Ex~ me permite um aparte?

-:·

O SR. ,MÁRIO COVAS ..=ouço o aparte de V. Ex•c
O§r .. Humperto Lucena- V. Ex~ faz, como de costume,
um ptotmnciamento primoroso no Senado. Quero~~neSte iris~·
.tante, levar a solidariedade da minha Bancada às palavras
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de V.Ex•. Na verdade, não podemos ficar silentes diante das
atitudes insólitas do Senhor Presidente, que afrontam o Senado como instituiçãO. Sua Excelência não está mais interessado
em sua defesa, tanto assim que destituiu oS advogados da
sua confiança, talvez porque não-tivesse como destruir as
provas dos autos que lhe incriminam. O que Sua Excelência
quer, neste momento, claramente - e é pi"eciso que o Sr.
Presidente do_ Supremo Tribunal Federal fiqtie- coriVicto disto
- não é senão obstruir seu jUlgamento pelo Senado Federal.
É isso o que ocorre. Ainda bem que contamos_ com a vigílância
do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Sydney Sanches.
que tem se portado com absoluta isenção e competência cOmo
juiz processante, para qUe esse julgamento não ultrapasse
a data do próximo dia 29. Certamente naquela data, o Senado
haverá de lavrar a sentença final, porque esta Casa tem este
dever a cumprir.
O SR. MÁRIO COVAS - Obrigado a V. Ex•.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- O tem·
pó de V. Ex~ terminou há muito, nobre Senador.

O SR. MÁRIO""C"UVi\.5" .:::.-Poisnao.
O Sr. Chagas Rodrigues- V.
nobre Senador Mário Covas?

Ex~

me permite um aparte,

O SR. MÁRIO COVAS- . Ouço V. EX. com prazer.
Os•• Chagas Rodrigues- Nobre Senador Mário Covas,
ao defender a honorabilidade desta Casa e ao expressar o
seu protesto, V. Ex~ não fala em seu nome pessoal, mas em
nome_ da Bancada que integra e honra: o PSDB. E, pelo
ãparte do nobre Senador e Líder Humberto Lucena, vejo
que V. Ex' fala em .nome de toda esta Casa. Nossos parabéns.
Para encerrar, o Presidente afastado, Senhor Collor, fala sempre em direito de defesa. Ninguém nega o direito de defesa
a qualquer cidadão. Ninguém pode ser condenado sem ser
julgado. Ninguém pode ser julgado sem defender-se. Mas
o__ P:re!?identc afastado, mais do que o direito, tem o dever
de defender~se, e Sua Excelência ainda não entendeu isso.
Lamentavelmente foge do julgamento, porque não tem ·condições para defender~se._ Assim sendo, não tem condições, nem
de ordem ética, ne_m de ordem jurídica, para impugnar qualqUer-·aâVo·gado dâdv.Ô, P<Jis-s. Ex• destituiu _os próprios advogados que havia designadu.
O SR. MÁRIOTOVAS- Agradeço a V. Ex•.
Termino, Sr. Presidente. Em outras circustân-das; eu ficaria teritado a secundar o Senador Ronan Tito. É inequívoco
qué a· Nação inteifà -·gostaria que ·a sOlução desse problema
tivesse ocorrido hoje. Sem se prender a uma decisão específica, ela ansiava qUe finalmente esse processo se visse ·encer~
rado, com a absolvição ou com a condenação.
Uma nação não vive sub judice e não pode viver com
a chefia de um dos poderes sub judice. E o p-residente Fernando Collor sabe que' essa questão precisa ser solucionada.
Fazer um apélo, tal qual aqui propôs o Senador Ronan
Tito, iniplicava reconhecer-lhe a dimensão necessária para·
um ato dessa envergadura e dessa lucidez, para um ato que
afinal pudesse representar caminhar na direção da vontad~
naciOnal. Não; o Sr. Presidente da República prefere protelar
o pr'ocesso -e ninguérri lhe tira o direito de fazé-lo processualmente - desconh_~cendo ou afirmando desconhecer a vontade
da Nação, que, na realidade, gostaria que este problema tives~
se seu curso imediato.
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Por isso, Sr. President-e, agradeço a
·EX~-e rese;vÕ-me
apenas a convicção de_ que esse processo -:-. _que, espero,
terminará na próxima terça~feira, com a isenção e com ajustiça
de que o Senado é capaz - , tenha bom termq_ ~ o povo
brasileiro possa afinal respirar com o término de uma questão
que fundamentalmente exige S!)1ução rápida.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Racnid Saldanh~a Derzi) - Esgotado o tempo destinado ao Expediente
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
DiSCussão, em turno único, da Red~ção Final (oferecida
pela Comissão Dirctora em seu Parecer n?_ 478, de 1992),
do Projeto de Decreto Legislativo n' 84, qe )992 (n' 79/91,
na Câmara dos Deputados), _que aprova'(; -~~!ó -dp Ti'atado

sobre Registro Internacional de- Obras Audiovisuais, assinado
pelo Brasil em 7 de dezembro de 1989. qu_e resultou da Conferência Diplomática sobre o Registro lfHegaacion"al de Obras
Audiovisuais, realizada em Genebra, de 10 a 21 de abril de
1989.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quern peça 'a palavra, encerro ~{ díScuSSão.
Em votação.
- ---~- .... ~ _~ . ----. :
Os Srs. SenadOres que -a aprovam queiram perma:riecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
_
O projeto Vai à promulgaÇão.
É a seguinte a redaçâo final aprovada:
n~

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
84, de 1992 (n~ 79, de 1991, na Câmara dos Depu-

tados).
Faço saber que o CongreS-SO NacioD.al a.P'rovou, e eu,
Presidente do SeJl:~do Federal, nos termos do art. -48, item
28, -do Regimenfo Interno, promulgo ·o seguinte DECRETO LEGISLATIVO Ne
, DE t992 ..
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
Audiovisuais, realizada em Genebra, de lO a 21 de abril
de 1989.
·

Ãrt. !'-' É aprovado o texto do Tratado sobre o Registro
Internacional de Obras AudioviSuais, assin-ado pelo Brasil em
7 de dezembro de 1989.
. . .
Parágrafo úniCo. Estão sujeitos à àPrOvação do Corigresso Nacional quaisquer atos que pOssam resultar em revisão
do referido Tratado, bem como- quaisquer ajustes Complementares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gi-avosOS ao
património nacional.
Art. 29 . Este decreto legislativo entra em vigor-na· data
de sua publicação.
O SR. PRESIDÉNTE (Rachid Saldanha Derzi)- Ú;m
2:

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n9 481, de 1992) do

l'rojeto de Decreto Legislativo n" 86, de 1992 (n"' ID5/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Tratado de
Extração celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o GOverno da República Portuguesa. assinado
em Brasília, em 7 de maio de 1991Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
_
Os_Srs. Seiladores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
o? 86, de 1992 (n9 105, de 1991, na Câmara dos Depu-

tados).
-Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Presídente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento InternO. promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N'
, DE 1992
Aprova o texto do 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.

"Art. 1~ ·É aprovado o texto do Tratado de Extradição,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e-o Go~erno da República Portuguesa, assinado em Brasilia,
effi"7 ae maio de 1991.
--Parágnif6 úriiCó:- Estão sujeitos ã aprOvação do CongreSso Nacional quaisquer atas que possam resultarem revisão
do referido Tratado, bem como quaisquer ajustes complementares que. nos termos do art. 49, inciso I da Constituição
Federal, acarretem encargos ou Cotnpronllssos grãvos_os ao
pãtriniôriio nacionaL
Art. 29 Este decretO legislativo entra em vigor na data
de_sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -

Item

3:

Discussão, em turnu-único, da Redação FinaJ (oferecida
pela Comissão· Diretora em seu Parecer n~ 479, de 1992),
do Projeto de Decreto Legislativo n' 87, de 1992 (n' 183/92,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do acordo
entre o Governo da República da Argentina e da República
do Chile para o estabelecimento da Sede do Tribunal Arbitral
na cidade do Rio de Janeiro, nas dependências do COmitê
JurldiCo Interamericano, ·celebrado em Assunção em 30 de
outubro de 1991.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão;
Em votação.
Os Srs. que a aprovam queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação fmal do Projeto de Decreto Legislativo
n' 87, de 1992 (o• 183, de 1992, na Câmara dos Deputados).
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, _e eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28. do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N'

, DE 1992

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da Repú-

blica 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 Coinitê Jurídico
Interamericano, celebrado em Assunção, em 30 de outu-

bro de 1991.
Art. 19 É aprovado o texto do Ac;ordo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e os Governo 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? cele~
brado em Assunção em 30 de outubro de 1991.
Parágrafo único. Estão sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão
do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes comple~
mentares que, nos termos do art. 49, inciso I. da Constitiüçào
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
património nacional.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Item
4:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretor:a em seu Parecer n9 482, de 1991) do
Projeto de Lei do Senado_n• 274, de 1991, de autoria do
Senador Esperidião Amin, que dispõe sobre o exercício da
profissão de oceanógrafo e dá outras providências.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 274,
de 1991.
Dispõe sobre o exercício da profiSSão de ocenógrafo
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É livre o exercício da profissão de oceanógrafo
aos portadores de diploma:
1- devidamente registrado de bacharel em curso de
Oceanografia, expedido por instituição brasileira de ensino
superior oficialmente reconhecida;
II -expedido por instituição estrangeíra-de ensino supe~
rior, revalidado na forma da lei, cujos cursos forcrii cOnsiderados equivalentes aos mencionados no inciso I.
Parágrafo únicO. - É livre também _o_ t:Xercício da profissão de oceanógrafo aos portadores de diploma de b3.charel
devidamente registrado, em curso de Oceanografra; eXpedido
pela Fundação Universidade do Rio Grande.
. _
Art. 2~ É igualmente assegurado o livre exercíCiO da
profissão de oceanógrafo .aos que, embora não habilitados
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na forma do artigo anteriqt, preencham as condições abaixo
relaciônaaas:
- I_--:-- sejam possliidóres de diploma registrado em curso
superiOr de graduação em outras áreas de conhecimento ligadas às geociências, ciências eXatas, naturais ou do mar. inclusive os diplomados pela Escola Naval, com aperfeiçoamento
em hidrografia--e qUe -tenham exercido ou estejam exercendo
atiVidades oceanográficas por um período de cinco ·anos, em
entidades pública ou privada, devidamente comprovadas perante órgão ·superior de fiScalii:3.ção profissional.
Parágrafo úilico. Nas condições do incisO ariterior. o
registro deve ser requerido no prazo máximo de cinco anos.
a contar da data de vigência desta lei.
Art. 3" O _salário mínimo do ocen6grafo é a remuneraÇão míiiíma obrigatória por servio'Çs prestados pelos profissionais definidos nesta lei.
Art. 4o A jornada diária de oito horas de trabalho do
oceanógrafo terá reniuneração-mfníina de Cr252.000,00 (duzentos e cinqüenta e dois mil cruzeiros), valores estes referént6s ao mês de outubro de 1991.
§ 19 No caso de jornada diária de trabalho superior
a oito horas, a fixação do salário será feita tomando-se por
base o custo da hora fixada neste artigo acrescidas de cinqüenta
por cento as horas excedentes às oito horas diárias.
§ 29 Quando embarcados, a remuneração dos serviços
prestados pelos oceanógrafos será fruto de contrato específico
de trabalho entre as partes interessadas.
Art. 59 Os oceanógrafos, sem prejuízo do exercíciO das
mesmas atividades por outros profissiOnais. igualmente habilitados na forma da legislação vigente, poderão:
I - formular. elaborar, executar, fiscalizar e dirigir e_studos, planejamento, projetes e/ou pesquisas científicas básicas
e aplicadas, interdisciplinares ou não, que visem o conhecimento e a utilização racional do meio marinho, em todos
os seus domínios;· realizando, direta ou indiretamente:
a) levantame-nto, pxocessament() ~interpretação das condições físicas, químicas,_ biológicas e geqlógica _do_ meio maril).hO suas interações, bem como a previsão do comportamento
desses parâmetros e dos fenómenos a eles relacionados;
-b) desenvolvimento e aplicação de métodos, processos
e__técnicas de explofação, exportação, beneficiamento, inspeção e controle dos recursos marinhos;
c) desenvolvimento e aplicação de métodos, processos
e técnicas de preservação, saneamento, monitoramento e gerenciamento do meio marinho;
d) desenvolvimento e aplicação de métodos, processos
e técnicas oceanográficas relacionadas às obras, instalações
e quaisquer empreendimentos na área marinha;
__ II -orientar_, d!rigir, assessorar e_prestar consultada a
empresas, fundações, sociedades e associações de classe, entidades autárquicas, privadas ou do podei' público;
III- realizar perícias, eriiitir e aSSinar pareceres e laudos
técnicOs;- - - - -IV- exercer o magistério, em qualquer nível, observadas as exigências pertinentes;
V- dirigir órgãos, serviços. Seções, grupos ou setores
de oceanografia: em entidades autárquicas, privadas ou do
poder público.
§ 19 Para o disposto neste artigo são considerados pertencentes ao meio _marinho, além dos oceanos._ os ambientes
transicionais, -iSto" é, as faixãs de- transição entre água doce
e salgadas e que sofrem influênciaS desta, ·a sabér: estUáfiOS,
deltas, mangue~; l~gunas, lagoas costdras e baías.
!-
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§ 2~ Compete igualmente aos oceanógrafos, .:a~n~?- _gue
não privativo ou exclusivO; o exercício de atividades ligadas
à limnologia, aqüicultura, processamento e inspeção dos recursos naturais em águas anteriores.
- -·
Art. 6" Os infratores dos dispositivos--desta lei iricorrerão em pena de advertência, partíct.ifar ou pública, em suspensão do exercício profissional, até um ano, ou cancelamento
do registro com a apreenSão da carteira profissional, cuniUiada
ou não com multa, segundo a natureza da infração, sua ext_ensão e a intenção de quem a praticou, aplicada em dobro em
caso de reincidência, oposiÇão à fiscalização ou desacato à
autoridade.
Art. 7" O Poder Executivo- regulament~rl esta lei no
prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir de su~_E_~blicação.
Art. 8<:> Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 99 Revogam-se as disposiÇões em cOntrário.

O SR. PRESIDENTE (B.achid Saldanha ?erzi) -

Item

5:

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n' 480, de I992),
do Projeto de Lei do Senado n' 304, de I99I, de autoria
do Senador Darcy Ribeiro, que dispõe sobre ~ adição de
substância at6x:ica, volátil e de odor aversivo ao benzeno,
tolueno e xileno, seus derivados e compostos e dá outras
·
- -providências.
Em discussão a redação final (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à Câmara dos D~putados.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do 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 Cóngre·sso -Nacional decreta:
Art. 19 Substância at6xica, vOlátil e de odor aversivo
será adicionada ao benzeno, ao tolueno e ao xileno puros,
aos produtos que contenham estes solventes e aos que a utili- .
zem como matéria-prima~
· Parágrafo únicO. O grau de odor aversiv9_ ~a substância
a ser adicionada deverá ser suficiente para iriipedir a inalação
intencionalmente abusiva do produto.
Art. 29 - As indústrias instaladas no País, fabricantes dos
produtos referidos no artigo anterior, tem o·-prazo de quatro
meses, a partir da vigência da presente lei, para promoverem
a adição da substância- -at6x.ica, volátil e de odor aversivo,
sob pena de terem apreendidos os lotes cujas especificações
contrariem essa-exigência.
Parágrafo único~ A reincidência em nãó Cumprir a: exigência 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 da substância aos seus produtos.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na -data de sua publicação.
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Art. 49 ~evogam-s~ a~ disposiç6~s em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se i) apreciação do Requerimento n" 95/92, de urgência, lido no Expediente para o Projeto de Lei da Câmara
n• I42/92.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação_da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 142, de I992 (n' 3.398/92, na Casa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da RepúbliCa, que altera dispositivo
nas Leis n•s.:n2e 8.2I3, de 24 de julhq de I99L Dependendo
de parecer.
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo
o nobre Senador Jutahy Magalhães para proferir o parec_er.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Plira emitir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o Pr'?-

jeto de Lei n' I42/92, de iniciativa do Presidente da República,
foi aprovado na Câmara dos Deputados e veio para julgamento no Senado.
As modificações referem-se ao aumento de membros do
Conselho Nacional de Seguridade Social e do CNPS. No
CNSS, aumenta-se de IS para 17; e, no CNPS, de 11 para
15, Iicando seis representantes dq Governo Federal_ e: nove
da sociedade civil.
Esse aumento busca um equilíbrio entre trabalhadores
ati vos, que ficariam em núinero de 3, e de inativos, que também seriam 3, além de aumentar 2 membros do Governo
e 2 da sociedade civil.
Tendo acompanhado a tramitação desse projeto e verificado o seu processo, o meu parecer é favorável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derii)- O parecer conclui favoravelmente ao projeto.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
do projeto em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 142, DE 1992
(N• 3.398/92, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da _República)
Altera dispositivos das Leis n<P 8.212 e 8.213, de
24 de julho de 1991.
O Congresso Nacional t;J.ecret3::_ _
_
,
· Art. I• O § I• do art. 6' da Lei n• 8.2I2, de 24 de
julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte- redação:
HArt. 69 ·-M·-··-···~·~······~·~·~··································'"
§ I• O Conselho Nacional da Seguridade Social terá
dezessete membros e respectivos suplentes sendo:
a) ................................................................•.....

b) ······································································
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c) oito representantes da sociedade civil, sendo_ quatro
a fQr1l'a_ correta como S, Ex~ tem agido nessa questão, aumen~
trabalhadores, dos quais pelo menos dois aposentados, e qua" tandp, inclusive, a arrecadação mensal de toda a Previdência
tro empresários;
com essês -débitos anteriores, sem necessidade de cobrança
d) ······ ....... ·············-····~-~~-~~·-"·---·--·····~ .. ·judicial.
Art. 2' O art. 3' da Lei n' 8.213, de 24 de julho de
'Tfa~a~se de um _acordo que vem sendo cumprido pelas
1991, passa a vigorar com a seguinte redação: _ _
·partes no que diz respeito aos municípios e aos estadOs. Essa
nova _proposta propõe a inclusão também das empresas.
"Ar!. 3o ••••••••••••••<><ow. . ~•·•••m•••«··-.. ""-""""""'""""""
I - seis representantes do Governo Fedeial;
Após examinar a questão, sou inteiramente favoráveil à
II- nove representantes da sociedade civil, sendo:
proposta oriunda do Executivo e peço que· o Plenário desta
a) três representantes dos aposentados e pensio-nistas;
cas~r a· aprove.
b) três representantes dos trabalhadores em at1vidade;
Gostaria de comunicar também a prejudicialidade do Pro~
c) três representantes dos empregadores.
j~to.d.e Lei do Senado n' 173, d.e 1992.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data cte--Sua publicação.
Art. 4 9 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Passa-se à apreciação do Requerimento n"' 996/92, de urgência,
lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n!' 148,
de 1992.
Em votação.
i)s Srs. senadoreS qUe o- aprov:afu que:iram pe-rmanecer
sentados. (Pausa.)
·
Aprovado.
Estando a matéria em regime de urgência, p-assa-se à
votação do requerimento, lido no Expediente, de tramitação
conjunta do Projeto de Lei da Câmara n<i 148~ -de 1992._c6Q.l,
o Projeto de Lei do Senado n' 173, de 1992, de autoria· do
Sen-ador ,t..lvaro Pacheco, por trat-arem de -matérÜts cOrrelatas.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
,
· ·
·
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
·
As matérias passam a tramitar em corijunto.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)".:.... Aprovados os requerimentos, passa-se à apreciaÇão das matériaS.
DiséuSSãó, em truno único, do-Projeto_de Lei da Cãm_a;ra
n' 148; de 1992 (n' 3.397/92 na Casa de origem), de iniciatíva
do; Senhor Presidente da RcpúbJica, que altera as Leis n~
8.212 e 8.213, d~ 24 d~ julho d" .1991, e dá outras providências;
e do Projeto de Lei do Senado n' 173, de 1992, de autoria
do Senador Álvaro Pacheco, que concede anistia aos pecJ.Uenqs
devedores da Previdência Social com débitos anteripres.a lo:>
de janeiro de 1989, sobretu4o microempresas, que tramitam
em c_onjunto. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo
o.nobre Senador_Jutahy Magalhães para proferir o P~n~~êer
sobre a matéria.
-- ··
·
· ' · '
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para emitir,J?a'recer. S~m_ r~~i~ãp_ ~C? .o,raQor.)- Sr ..Pr~sidente, de
acord_o com o requerimento aprovado pelo Plenário, tramitam
em conjunto, nesta Casa, o projeto de lei do Senado de autoria
do Senador Álvaro Pacheco e o Projeto de Lei da Câmara'
no:> 148, de 1992, de iniciativa do Senhor Presidente d~ i(epií:
blica.
Presi4e:D:t~; é~~~ln,e! :05 'ctois projetes_ e cheguef à
COI!,CÍQ.são de que o projeto de lei de iniciativa do Executivo
é mu:ito· mais abrangente do que o projeto apresentado no
senado pelo ilustre senador ÁlVaro Pacheco~- _fê:mos acomp~rihado a'-discuSSão dessa questão por inter~
médio do Exm~ Sr. Ministro Antônio Britto e verificamos

sr.

O.S~.l'RESIDENTE

(Rachid Saldanha Derzi)- O pare-

çe;r cppçl~i_ favoravelmente ao Projeto de Lei da Câmara n~

148, de 1992; e pela prejudicialidade do Projeto de Lei do
Senado n' 173, de 1992.
'COmpletada a instrução da matéria, passa~se à discussão
dos proJetas em turno único.
Nij.Q havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
--c_ Em.votação o Projc!to de Lei da Câm3ra n!' 148, de 1992
que teve ·parecer favorável.
-- · ·
··
'
qs ~rs. Senaqores que o aprovam queltam permanecer
se~t~qos, (Pausa.)
Aprovado o Projeto de Lei da Câmara n!' 148, de 1992,
fica prejudicado o Projeto de Lei do Senado n' 173, de 1992
· '
que vai aO arquivo.
O Projeto de Lei da Câmara n' 148, de 1992, vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂ.MARA N• 148, DE 1992,
(N• 3.397/92, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Altera as Lels

n~

_de_ 1991, e dá outras

8.212 e 8.213, de 24 de julho

p~vidênclas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Os arts. 20, 30, 38; 39, 43, 44, 50 e 98 da Lei
n; 8?12, de 24 de julho de 1991., passam a vigorar com as
segu_int_es alterações:
--"Art. -20. . .......-.................-............•.....•-•.-.-••.••.•.•..
§ 1"' Os valores do salário~de~contribUição serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta lei, na mesma
época. e Com os mesmos índices_ que os do reajustamento
do~ benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
§_ 2!' O dispOsto neste artigo aplica-se também aos segurados empregados e trabalhadore_s a_vulsos que prestem servi'?l~ _a I?icroempresas.
-Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições.ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social
obedecem às seguintes normas:J - .: ........ :"'"'"'"'"'""'""'"'"'"'""'""""''"""'"""'"'""""'""'"'""'"
a) ..........: ...........................................................
I;J). recolher Q pioduto arrecadado na form_a da alí~e~

-anterior, assim cOmo as contribuições a seu cargo incidentes
sobre as remuner~Ções pagas óu creditadas? a_ cjuaiqueÍ' tíhltp;
inclusive adiantaJ11C:ntos, aos segurados empregados, empresáljqs, trabalhadp_~~s avulsos e ~~tônomos a seu serviço, até
o oitavo dia do 1t_1ÇS seguinte ao da competência;
c) ........... :.: ....................................................... .

'.
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II- os segurados trabaltiador autónomo e equiparados,
empresário e facultativo estão obrig~dos a recolher sua contri·
buição'por iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte
ao da competência;
III -a contribuição sobre a comercialização de produtos
rurais, na alíquota referida rlo art. 25, deverá ser reColhida
até o oitavo dia do mês seguinte ao âa operação de venda
ou consignação da produção, sendo responsável pelo recolhi,~.=-~~--~.,.:...~.,.,.....---mento:
. a) o adquirente, quando este for pessoa jurídica, o consignatário ou a cooperativa, que ficam sub-~ogados, para esse
fun, nas obrigaçõe·s do produtor;
b) o produtor rural, quando ele próprio comercializa sUa
prm:lução no exterior ou diretamente ao consumidor; - ·
1

'

§ 1" Fica autOfizâdo o Instituto Nacional de Seguro Social- INSS, a firmar convênio ·cóni os Sindicatos de trabalhadores avulsos para que, na forma do regulamento, possam
funcionar como coletores intermediários de contribuições descontadas da remuneração dos seus representados·, pelas empre_sas requisitante-s de_ serviçoS, observados os prazos e procedimentos estabelecidos neste artigo-, para- recolhimento do
produto arrecadado ao órgão ·competente.
§ 2" Se não houver expediente bancário nas datas indicadas na alínea b do inciso I e nos incisos II, III e V, o
recolhimento deve ser efetuado até o dia útil imediatamente
anterior.
• ••• •-• • ~· •. ~· ••• ~--~·..,~.._._,.. • -~~-~~~~·•~ •••• ~ • • •• -'• ~.o•• --~~-'"f"~-;;;.-;-.o. ~ .• ·•••

Art. 38.

.

..

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

§ 59 Será admitido o reparcelamento, por umà única
vez, desde que o devedor recolha, no ato da solicitaç.ão, dez
por cento do saldo devedor .atualizado.
Art. 39. O débito original atualizado monetariamente,
a multa variável e os juros de mora incidentes sobre o mesmo,
bem como outras multas previstas nesta lei, devem sei- lançados em livro própriO destinado à inscrição da Dívida Ativa
do Instituto Nacional do Seguro Social- INSS-;e da Fazenda
Nacional.
.... '"~ ·-·. --·- ............ --·---'-. ·I·'-·• ........... - ·'- ~- ......................... .
Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribUição· pr'evidenciária, o juiz, soõ peria de responsabilidade, determiHará
o imediato recolhimento~das importâncias devidas· à Seguridade Social.
- .
Parágrafo únicO. Nas sentenças judiciais ou nOs acordos
homologados em que não figurarem, discriminadamente, ·as
parcelas legais relativas _à ·contribuição_ previdenciária, esta
incidirá sobre o valor total apurado em liqüidação de sentença
ou sobre o valor do acordo homologado ..
Art. 44. A autorid1Úje judiciária velará pelo fiel cumprimento do disposto no artigo anterior, inclusive fazendo expedir notificação ao Instituto Nacional do Seguro Social- INSS,
dando-lhe ciência dos termos da sentença ou do acordo celebrado.

'
.·-· .. ·-Art:. 50~.-··_. if~brig~tóri~~. ~- ~i;;~~~;-~;ã~d~ ~~~-;~~~~t~

de matrícula no Instituto Nacional do Seguro Social- INSS,
no caso de obra de construção civil, quando do fomeciniento
de "alvará", bem como de comprovante· de inexistência de
débito para com a Seguridade Social, quando da concessão
do "habite-se", por parte das prefeituias municipais, salvo
·
o disposto no inciso VIII do art. 30 desta lei.

---
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Art. 98. Os processos judiciais nos quais é- a-Previdência Social exeqüente, cuja última movimentação houver ocor~ rido até 31 de dezembro de 1984, e estiverem paralisados
por ausência da localização do executado ou de bens para
·garantir a execução, e erijo valor origiiiário do débit9 for
inferior, na data do lançamento, ao equivalente a cinqüenta
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacfon~l, são declarados
extintos,_ cabendo ao Po_der Judiciário, com prévia í:ittimação,
provideticiar á bãiXa e o arquivainento do feitó."
Art. 2' Os arts. 128 e 131 da Lei n' 8.213. de 24 de
julho de 1991, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 128. As demandas judiciais que tiverem
por objeto as questões reguladas nest~ lei, de valor
não superior a Cr$1.000.000_;00-(uni inilhão de cruzeiTos), serão isentas de pagamento de custas e liqüidadas
imediatamente, não se lhes aplicando o disposto nos
arts. 730 e 731 do Código de Processo Civil.
Art. 131. O lNSS poderá formalizar desistência
ou abster-se de recorrer nos processos judiciáis sempre
que a ação versar matéria sobre a qual Tribunal Federal
houver expedido ·súmula de Jurisprudência favorável
aos beneficiáriOs."
- Art. 39

As contribuições e demais impõrtârici3s-devidas

ii Seguridade recolhidas fora dqs pr~os _ficam sujeitas, além

dá atualização monetária e de multa de caráter irrelevável,
__ aos jtiroS moratórias à razão de um por cento por mês-ca. --reõdário ou fração, calculados sobre o valor atualizado das
contribuições.
Parágrafo único. Aos acréscimos legais de- Que trata o
caput deste artigo:. apficar-se-á a legislação vigente.
Art. 49 .As ç:<;mtribuições devidas à Previdência Social
ficarão sujeitas à mlllia variável, de caiâter--írfilevável. nos
seguintes percentuais, incidentes sobre os valores atualizados
moneJ;1riamente até_ a data do pagamento:
. I - dez por cento sobre os valores das contribuições em
'atraso que, até a data do pagamento, não tenham sido incluídas em notificação de débito;
n:...._vinte por-cento sobre os valores pagos dentro-de
qllirize dias, contados da dãta do recebimento da correspondente notificação de débito;
m - trinta por cento sobre os valores pagos mediante
_parcelamento, desde que requerido no prazo do inciSo .,anterior
'IV- sessenta por cento sobre os valores pagos em quaisquer Ouii-õs casos, inclusive por falta de cumprimento de acordo para o parcelamento e reparcelamento.
Parágrafo único. A ml}_l_ta prevista no inCiso III aplica-se
' também às contri!;>uiçóes não incluídas em notificação de débito~- que sejam objeto de parcelamento.
At:t. _5(> Os débitos dos hospitais contratados ou conveniados com o Instituto Nacional da Assistência Médica da
Previdê-ncia SOCial:...:.... INAMPS, para com a ·seguridade Social,
ajt,r~zados ou não; existentes até 30 de outubrO de 1992, poderão serobjeto de parcelamento nos termos desta lei, mediante
o desconto de até vinte por cento a ser efetuado sobre a
_impOrtância das faturas referentes aos- serViços médico-hospitalares prestados por conta da Seguridade Social, cujó valor
correspondente será retido pelo órgão pagador. para ressarcimento de parcela do débito, na forma a ser estabelecida em
regulamento.
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Parágrafo único: Quando o valor descontado_ do faturap
mento for insU.ficieiúe para cobrir o V3l0r da prestação pactua·

da, serão estabelecidas, conforme dispuser o regulamento,
garantias ou formas de pagamento complementares. Art. 61) A eficáCia do acordo de parcelamento de _que
trata o art. 5o desta lei fic3.Cá na -dependêrlcia di comprovação
do recolhimento regular, nas épocas próprias,- das parcelas
vincendas e das contribuições correntes, a partir d3.- competência do mês em que o acordo for assinado.
Art. 7~ O reêolhirnento da contribuição cOrrespondente
ao décimo-terceiro· s<ilário deve _ser efetuado até o dia 20 de
dezembro ou no dia imediatamente anterior em que haja expediente bancário.
§ 1o Nos casos da rescisão do contrato -de trabalho. o
recolhimento deve ser cfetuado na forma da alínea b do inciso
I do art. 30 da Lei n• 8.212, de 24 de julho de 1991, c.om
a redação desta lei.
§ 2~' A contribuição de que trata este artigo-irlCide sobre
o valor bruto do déciriló-ter-cei:fõ Salário, mediante aplicação,
em separado, das alíquotas estabelecidas no.s arts. 20 e 22
da Lei n• 8.212, de 24 de julho de 1991.

Art. 8~' O Instituto Nacionafdo Seguro SoCial.:.:.... JNSS.
nas causas em que seja interessado na condição de aUtor,
réu, assistente ou opoeflie-. ·gozar-á das.rn.esmas p~errog~tivas
e privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive quanto
à inalienabilidade e impcnhorabilidade de seus bens, não se
aplicando a este os procedimentos ·cautelares específiCOs_ do
- -_
-- _
Código de ProCeSso CiVil.
§ 19 O INSS é isento-aõ-pagamento de custas, traslados,
preparos, certidões, reg'istfOS, averbações e quaisquer outros
einolumentos, nas causas ;em~que seja inferessãdo ria condição
de autor, réu, assistente ou opoente, ínclusive ilâ.S açóeS 'cte
natureza trabalhiSta; acidentária 'e de benefícios.
,
§ 29 o INSS antecipará oS honOrários Peridáis nas açõesde acidente do trabalho.
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~-garantia ou aval da União. no caso das empresas
públicas ou sociedades de economia mista por esta controladas; ou
II -garantia ou aval do Estado, do Distrito Federal ou
do Município pelo oferecimento das respectivas parcelas junto
ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal
--:FPE ou do Fundo de Participação dos Municípios- FPM,
respectivamente, nos demais casos.
§ 1"' Os débitos de que trata este artigo poderão ser
parcelados em:
• a) até duzentos e quarenta meses, no caso de solicitação
apresentada no mês de fevereiro;
· b) até duzentos e dez meses, no caso de solicitação ·apre-sentada no mês de março;
c) ãté cento e oitenta meses, no caso de solicitação apresentada no mês de abril;
_ d) até cento e cinqüenta meses, no caso de solicitaçãO
apresentada no mês de maio;
e) até cento e vinte meses, no caso de solicitação apresentada no mês de junho;
I) até noventa meses, no ·caso ·cte solicitação apresentada
no mês de julho.
- § 39 Em hipótese alguma serão aceitos pag·amentos ou
garantias sob a forma de prestação de serviços.
§ 3o:> _O pedido de parcelamento das entidades referidas
no inciso II deste artigo far-se-á com a interveniência direta
do respectivo Estado ou Município; ou do Distrito Federal,
que responderá solidariamente pelo acordado, e, em caso
de inadimplênciã, -o valor da parcela será automaticamente
bloqueado no respectivo Fi.lildo de Participação e repãssado
ao INSS;
, Art. 11. Aplicam-se aos parcelamentos concedidos nos
termos dos arts. 9~' e 10 desta Lei as condições estabelecidas
nus §§ 1• a 4• do art. 38 da Lei n• 8.212, de. 24 de julho
de 1991.
§ 1• Da aplicação do disposto nos arts. 9' e 10 da pre_senta Lei, não poderá resultar parcela inferior a cento e vinte

OFiR.
.
.
.
Art. 9~ ExcepCionalmente, nos meses de fevereiro a JUlho de 1993, os débitos ]unto à Seguridade Social, existentes
§ 29 O parCelamento do débito ajustado nos termos -dos
até o 1o:>de dezembro de 1992, incluídos ou não em nõtificaçª-o,
arts .. 99 e 10 desta ·Lei será automaticamente encetado em
caso .de inadimplência de qualquer parcela, ficando o Instituto
poderão ser objeto de acordo para pagamento parcelado nas
seguintescoitdições: · _ . ·-'·. _ _ _ - _
_ _ .
- Nacional do Seguro_ Social --INSS autorizado a proceder
' I - até noventa e seis meses. no .caso de solidúiÇãó aprea execução imediata das garantias oferecidas.
·
se;mada no mês d~ ,feve.reiro;
Art. 12. O titular da firma individual e os sócios das
II- até noventa meses, no caso de licitação apresentada
empresas por cotas de responsabilidade limitada respondem
no mês de março;
·solidan.amente, com seus bens pessoais, pelos çlébitos junto
III- até oitenta e quatro meses, no_c_aso de solicitaÇão
a· Seguridade Social.
.
apresentada no mês de oabril;
'
Parágrafo único. Os acioniStas COiltroladore5, ~dniiil.iS
IV- até setenta e oito J:)leses, no caso. de solicitaÇão
_tradores, gerentes e diretores~ respondem solidariamente e
apres.entada no mês de maio;
subsidiariamente, com seus bens pessoais, quanto ao iiladimV.-até setenta e dois meses; no caso de solicitação apre- ·plemento das obrigações para coni· a Seguridade Social, por
sentada no mês de junho;
.,
.
dolo ou culpa.
VI- até sessenta e seiS mese-S, no caso de solicitação
· Art: 13. O Instituto Nacional do Seguro Social- INSS
poderá requisitar 3 qualquer órgão--ou e:rifidade da Adminis~
apresentada no mês. de julho ..
Art. 10. Excepcionalmente, nos meses de fevereiro a
tração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e. dos Municípios, bem como das demais entidades
julho de 1993, os débitos junto à Seguridade Social, de responsabilidade de empresas públicas ou sociedades, de economia
sob seu controle, elementos de fato e de direito relativos
mista controladas, direta ou indiretamente, pela União, pelos _às alegações e ao_ pedido do autor de ação proposta contra
a Previdência Social, bem como promover diligências para
Est~dos, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, existentes
até 1."' de dezembro de 1992, incluídos ou não em notificã.ção,
localização de devedOres e apuração de bens penhoráveis,
pod,erão ser objeto de acordo para pagamento parcelado na
que serão atendidas prioritariamente e sob regime de urgência.
formado disposto neste artigo, desde que ~tendidas as seguinArt. 14. o· P_oder Executi':'o regulamentará o disposto
- -·
tes condições:
rtesta .lei no prazó de trinta dias a _cóntãr de sua publicação.
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Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publi- art. 172, inciso I do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem
cação.
- - .. ., ..
·do Dia; do Projeto de Lei do Senado n"' 5, de 1992, de autoria
Art. 16. Revogam-se a alínea j do § 9' do art. 28 da do Senador Francisco Rollemberg, que estabelece normas paLei n' 8.212, de 24 de julho de 1991, bem como as disJ'Osíçóes ra o aproveitamento económico dos manguezais e dá outras
em contrário.
providências, em conformidade com o estabelecido no art.
O SR. PRESIDENTE (Racbid Saldanha Derzi) - A Pre- 225, § 4' da Constituição Federal, na Lei n' 7.661/88, que
sidência convocã sessão extraordinária a ·re31izar--se hoje, às institui o Gerenciamento Costeiro e na Lei n~' 6.938/81; que
estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente .
. 18h48m.in, com a seguinte:

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Requerimento n 919, de
1992, do Senador Almir Gabriel, solicitando, nos termos do
9

Ata da
s~

17~

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Nada
mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 47 minutos.)

Sessão, em 22 de dezembro de 1992

Sessão Legislativa Extraordinária, da 49• Legislatura
-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Rachid Saldanha Derzi e Magno Bacelar
ÀS 18 HORAS E 48 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
.
.

N• 454, de 1992 (n' 922/92, na origem), de 18 do corrente,
referente ao Projeto de Lei n"' 135, de 1992-CN, que autoriza
o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos da União crédito
suplementar no valor de Cr$13.153.470.167.000,00, para os
fins que especiffca, sancionado e transformado na Lei n"' 8.536,
de 18 de dezembro de 1992.
De agradecimento de comunicações:
N" 456 e 457, de 1992 (n' 925 e 926/92, na origem),
de 21 do corrente, referentes à aprovação das matérias constantes das Mensagens SM n" SM 269 e 270, de 1992, respectivamente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -O Expediente
lido vai à publicação.
A Presidência recebeu a Mensagem n• 455, de 1992 (n'
924/92, na origem), de 21 do corrente, através da qual o Senhor
Presidente da República solicita, rios termos do art. 52, inciso
YII da ConstituiçãO Federal, autorização para que sejam elevados os limites de endivamento da_ Te:lecomuoicações Brasileiras S/A - TELEBRÁS, a fim de permitir a realização
da operação de emissão de debêntures não conversíveis em
ações, sem garantia da União, no valor de quinhentos e dezoito
bilhões, quatrocentos e sessenta milhões de cruzeiros.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Económicos.

Affonso Camargo - Albano Franco - Almir Gabriel
- Aluízio Bezerra -Álvaro Pacheco - Amazonino Mendes
- Amir Lando - Antonio Mariz -- Aureo Mello - Bello
Parga- Beni Veras- Carlos De'Cadi- C3rlos_Patrocínio
-César Dias- Chagas Rodrigues- Cid Sabóia de Carvalho
- Darcy Ribeiro - Dario Pereira - Dirceu Cãmefró Diva! do Suruagy -Eduardo Suplicy -EIcio Álvares - Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin -Eva Blay- Flaviano
Melo - Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves - Gerson
Cãmata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida Humberto Lucena - Hydekçl Freit_as - Iram Saraiva Irapuan Costa Júnior- Jarbas Passarinho -João Calmon
-João França- João Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat
Marinho - José Fogaça - José Paulo Biso! --,- José Richa
- José Samey - Júlio Campos - Júnia Marise - Jutahy
Magalhães - J uvêncio Dias - Lavoisier Maia - Levy Dias
- Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucídio
Portella - Luiz Alberto - Magno Bacelar - Mansueto de
Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mário Covas
- Marluce Pinto - Mauro Benevides - Meira Filho Moisés Abrão- Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Nelson
Wedeki:g- Ney Maranhão - Odacir Soares -Onofre Quinan - Pedro Simon - Pedro Teixeira '-- Racbid Saldanha
Derzi- Raimundo Lira -Ronaldo Aragão- Ronan Tito
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Sobre a mesa,
- Ruy Bacelar- Teotónio Vilela Filho - Valmir Campelo requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1"' Secretário.
- Wilson Martins. .
São lidos os seguintes:
O SR. PRESIDENTE (Magno Baoelar) . -A lista de preREQUERIMENTO N' 997, DE 1992
sença acusa o comparecimento de 80Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea b
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos t:raôalhos.
do Regimento Interno, para a Mensagem n" 439, de 1992
O Sr. 1• Secretário procederá à leitura do Expediente.
. (n"' 904/92, na origem), que "autoriza a contratação de operação de crédito externo, com garan~ia da União, entre o DeparÉ lido o seguinte:
tamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS e
a AGROINVEST - Empresa de Comércio Exterior e de
EXPEDIENTE
Empreendimentos para a Exportação, estabelecida em Buda. pest, República da Hungria, no valor de até US$2,130,840.00
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
(dois milhões cento e trinta mil, oitocentos e quarenta dólares
norte-americanos), destinada a financiar a aquisição de bens
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
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e serviços, no âmbito do Protocolo de Cooperação TécniCa

e Financeira celebrado entre a União e a referida empresa,
em 10 de abril do corrente ano, para implementação do Programa de transferência de Tecnologia para Perímetros Irriga-

dos".
Sala das Sessões, 22 de dezembro de 1992. - Albano
Franco - Alfredo Campos - Amir Gabriel - Amazoõino
Mendes - Amir Lando - -Antonio Mariz ~ -Aureo Mello
- Aluízio Bezerra - Bello Parga - Beni Veras - César
Dias - Carlos Patrocínio - Chagas Rodrigues --Cid Sabóia
de Carvalho - Dario Pereira - Divaldo Suruagy - Eduardo
Soplicy - Elcio Alvares - Epitácio Cafeteira - Esperidião
Amin- Flaviano Mello- Francisco Rollemberg- Garibaldi
Alves Filho- GersonCainata- HUmberto Lucena- Hydekel
Freitas- Iram Saraiva- Jarbas Passarinho- João Calmou
-João França- JoãoRocha-JonasPinheiro- José Fogaça

/
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- José Paulo Biso! - José Richa - José Sarney - Josaphat
Marinho - Jutaby Magalhães - Júnia Marise - Juvêncio
Dias ~ Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes
Rocha - Lourival Baptista - Luíz Alberto - Márcio Lacerda
- Mário Covas- Magno Bacelar- Marco Madel- Marluce
Pinto - MaurO Benevides - Meira Filho - Moisés Abrão
- Nábor Júnior- Nelson Wedekin ~Pedro Simon- Rachid
SaldaRha Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Valmlr CampeiÕ - Wilson Martins. REQUERIMENTO N• 998192
Requeremos-, nos termos d-o art. 336, b do Regiiilento
Interno do Senado Federal, urgência para a apreciação do
PLS n9 264/91, que ''estabelece normas para o parcelamento
dos débitos dos clubes de futebol para com a Seguridade Social
e dá Ou trás providências".
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atrasados mediante cessão de instalações e serviços ao Programa de Centr9s Integrados de Assistência~ Criança (CIAC).
De acordo com a justificação do eminente autor do Projeto, "oS débitos dos clubes de futebol montam hoje_ uma quantia
ORDEM DO DIA
várias vezes superior àqUela destinada à cOnstrução _dos Centros de Assistência à Criança", sendo que a inadimplência
Item 1:
dos clubes, "devida a vários fatores, se agrava pelos erros
Votação, em turno únícO, do RequerimentO -n~ 919, de
da legislação até agora em vigor e não tem condições de ser
1992, do Senador Almir Gabriel, solicitando; nos termos do
saldada, a menos que os débitos_sejarit generosamente parceart. 172, inciSO I, do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem
lados."
do Dia, do Projeto de Lei do Senado n9 5, de 1992, de autoria
II
do Senador Francisco Rollemberg, que estabelece normas para o aproveitamento económico dos manguezais e dá outras
A questão dos débitos previdenciários dos Clubes de Fuprovidências, em conformidade com o estabelecido no art.
tebol Profissional remonta a período anterior à vigência da
225, § 4', da Constituição Federal, na Lei n' 7.661/88, que
Lei n' 5.939, de 19 de novembro de 1973, que instituiu plario
institui o Gerenci3.t~_enfo Costeiro· e na· Lei ni> 6.938/81, que
espedal de benefícios previdenciários · em favor dO jogador
estabelece a Política Naciunal do Meio Ambiente.
profisSiOD.al de futebol. A referida Lei estabeleceu, em substiEm votação o requerimento.
tUiÇãO à tradiciOiial contribuiÇão patroriãf íncidente sobre a
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
fOlha-de pagamentos. nova modalidade de contribuição previsentados. (Pausa.)
denciáriã, global e exclusiva, incidente sobre "a renda líquida
Aprovado.
dos espetáculos realizados em todo o território nacional entre
O Projeto de Lei do Senado n• 5, de 1992, será incluído
associações desportivas". Embora a mudança visasse a coibir
-na Ordem do Dia-oportunamente.
a elevação da inadimplência dos Clubes, não atacou de frente
a questão dos débitos atrasados, constituídos na vigência da
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Esgotada a
sistemática anterior.
-- matéria constante da Ordem do Dia.
Este último aspecto veio a ser eQu3.donado pela Lei n"
Passa-se à apreciaçãO" do Requeririlento ii<? 998/92, de urgência lido no Expediente para Projeto de_ Lei do_ Senado _ 6.854, de 17 de novembro de 1980, que estabeleceu a consolidação dos débitos prev1denciários dos Clubes e Federações
n' 264, de 1991.
existentes até 30 de abril de 1980 e facultou o parcelamento
Em Votação O i"êqueririlento.
dos débitos em até 120 (cento e vinte) prestações mensais
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
e consecutivas.
sentados. (Pausa.)
Tendo-se revelado ineficaz a solUÇão cõntenij>lada na Lei
Aprovado o requerimento. passa-se à apreciaçãO da man9 6.854/80, agravou-se ainda mais a questão do débito das
téri;l.
referidas entidades, cuja solução definitiva está a reClamar
Discussão, em turno únTCO~-do Projetõ de Lei do _Senª'do
formulações legislativas atuais e realis~as.
o? 264, de 1991, que estabelece normas para o Parcelamento
dos débitos dos clubes de futebol para com a Seguridade Social
III
e dá outras proVidênciaS.
- A recém-promulgada Lei n' 8.-212, de 24 de julho, que
O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, peço a palavra
dispõe-sobre o Plano de Custeio da SegUridade Social, não
para discutir.
trata especificamente do débito dos Clubes de Futebol ProfisO SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -..,Tem a palavra
sional,
limitando-se a estipular regra geral, aplicável a todos
V. Ex<
.
os devedores, de parecelamento de débitos consolidados em
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Para discu- até 60 (sessenta) mesesy "observado o disposto em regulatir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, mento". Como exceção à regra, prevê a referida lei, ein seu
estou recebendo o avulso e estranho, diante de uma infor- art. 58~_ a liquidação dos débitos dos Estádós~ do Distrito
mação que recebi, que não haja uma abrangência, neste Qles- Federal" e dos Municípios, existentes até- 19 de setembro de
mo projeto, dos jóqueis-clubes._ F~i-me afirmado que houvera 1991, em até 240 (duzentos e quarenta) parcelas mensais.
uma emenda e que ela havia sido acolhida, mas, no avulso
Verifica-se, poftanto, que o critérHY de parcelamento,
de que disponho, não a vejo. Haverá, no prosseguimento -proposto no Projeto de Lei erit" exame - até 180 (Cérito e
da discussão, a informação sobre a emenda?
oitenta) meses- é mais favorável do que o p-revisto na regra
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Será ainda geral de parcelamento, embora não se equipare ao benefício
designado um relator e está previsto um substitutivo. Aguarda- concedido às pessoas jurídicas de direito público interno.
remos para ver qual é a posição do relator.
IV
Nos termos do disposto no art. 140, alínea a, do Regimento Interno, designo 0 nobre Relator Ronaldo Aragão para
No que respeita aos aspectos de constitucionalidade, juri--~-~dicidade e técnica legislativa o PrOjeto não merece qualquer
proferir parecer.
reparo. Trata-se de matéria abrangida no âmbito de compeOSR- RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. Para profe- tência do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 22, XXII
rir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores; de iniciativa e-48, caput, da Constituição Federal.
No tocante ao mérito, não resta dúvida de que _a magnido eminente Senador Ney Maranhão, o Projeto de Lei sob
exame pretende estabelecer critério de parcelamento dos débi- tude- doS débitos e a inconveniência de se procrastinar uma
tos dos Clubes de Futebol Profissional para com a Seguridade solução para irregularidade que vem se agravando há mais
Social. A proposição prevê, ainda, a liquidação de débitos de duas décadas, estão a recomendar o imediato enfrentaO SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Os requerimentos lidos serão votados após_ a Ordem do Dia.
Passa-se à
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mente da questão na esfera do Congresso Nacional. Dada
a importância cUltural e social de que se revestem os Cubes
de Futebol Profissional em nosso País, entenderrios oportuna
a busca de solução específica para essas entidades, à semelhança, mutatis mutandis, do que foi feitO em relação aos
débitos dos governos subnacionais e suaS e-rú1da:OeS vinculadas.

v
Não obstante essa nossa avaliação positrVa do Projeto,
entendemos que o teor do seu art. 29 não guarda coerência
com as finalidades precípuas que presidiram à iniciativa legislativa ora sob exame desta Comissão, pot dois mo~ivos fUndamentais.
. Em primeiro lugar, a red3çâ"O--dO~disposiÜvo propõe a
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qti.e, independentemente de sua motivação -aliás não explicitada pelo autor-, certamente não se credencia ao tratamento
legislativo en'Í conjunto com a questão mais premente do parcelamento dos débitos.
De mais a mais, atlguni-se-rios de pouca viabilidade a
proposta do art. 3', pois fácil é prever as dificuldades de gerenciamento que fatalmente surgirão ao se pretender utilizar a
cessão de instalações dos clubes, para utilização de CIAC,
Cómo mecanismo de compensação de débit_os para com o
INSS.

VI
Eni face d~ exp<?Sio_~ por eDiendennos que a Proposição
é opOrtuna e relevante em seus aspectos centrais, opinamos
pela sua aprovação na forma do seguinte

substituição da contribuição prevista no art. 5"' _da Lei n"'
7.787/89- 5% do total da receita bruta dos clubes- por
SUBSTITUTIVO AO PROJETO ·o E LEI DO SENADO
5% da -l'eceita da partida:, pretendelldo, assim-;--''f(wigorar"
N' 264191
o critériÓ fixado no art. 2"' da Lei n"' 5.939/73, que se refere
Estabelece normas de contribuição ao INSS dos
à porcen~agem de 5% da renda líquida dos espetáculos, "declubes de futebol, parcelamento dos débitos e dá outras
vida pelos clubes como co·ntribuição previdenciária,_ global
providências,
e exclusiva, e que será recolhida diretamente ao Instituto
Nacional de Previdência Social pela Federação promotora da
partida, até quarenta e oito horas após a realização do espetáO Congresso Naciorial decreta~ !
culo".
. -- -Art. 1;,. ,A çontt.iJ>:uiçáo c:;mp~esarial devida pelos clubes.
Ora, tal formulação padece, a nosso ve-r,--de dois equíVode futebol prOfiSsionaf à Seguridáde Social corresponde, em
cos: (1) supõe a derro_gação _do .critério _inscrito no art. 2"' da
substituição à prevista no inciso I do art. 22 da Lei n"' 8~212,
Lei n"' 5.939/73, daí a-inlciiltí'Va de revigorá-lo, incorporando-o
de 24 de julho de 1991, a 5% (cinco por cento) da receita
ao texto da Lei n' 7.787/89; e(') pretende suprimir a contribruta, de acordo com o borderô referente a todo espetáculo
buição estabelecida no art. 59 da Lei n"' 7. 787/89, supostamente
desportivo de que ele participe no território naciOóal, inclusive
por considerá-la gravosa para os contribuintes.
jogos internacionais, não admitida nenhuma dedução.
Ocorre que a contribuição prevista no a:rt. 5"' da Lei n,"'
§ 1' Caberá à entidade promotora do espetáculo, Fede7.787/89 é supletiva, e não substitutiva, da contribuição pre_ração ou CóilfederaçáO;·a respoitsabilidade de efetuar odes9
vista no art. 2 da Lei n"' 5.939n3. Fruto de árduas e amplas
~nto referido e o repasse do respectivo valor ao INSS, no
negociações levãdas a efeito no âmbito do Cm!gresso Nacio- ~ prazo de até 2 (dois) dias úteis após a realização do e.vento.
nal, a referida contribuição adicional é CoO.sístéO.te Com o esfor§ 2• Para que o clube de futebol nacional faça jus ao
ço de fortalecimento das bases de financiamento do sistema
repasse_ da sua parcela de participação na renda dos espetáprevidenciário, fundamento e motivação do p_roce~so que ~l
culos deverá comprovar à Federação ou COnfederação o recominou com a promulgação da Lei n"' 7. 787/89, que representou
lhimento, nos prazos devidos, da contribuição des-contada dos
o primeiro passo legislativo para a efetivação dosnov~s direiempregados.
.
tos sociais criados pela Constituição de 1988, no campo· da
§ 3! As demais entidade_s_ desportivas de que tratam as
Seguridade Social.
Leis n" 5.939, de 19 de setembro de 1973, e n' 6.251, de
Assim é que, atualmente, os Clubes de Futebol Profis8 de outubro de 1975, continuam a recolher suas conti"ibuiç6es
sional estão sujeitos a duas modalidades de _contribuição, em
na forma .estabelecida para as empresl).s em gera!, s_!-':gundo
lugar daquelas que, para os demais empregadores, incidem
o ait. }\"desta lei.
.
.
.
sobre a folha de pagamento, o faturamento e o lucro. O trataArt. 2"' Poderá ser cOncedido parcelamento aos clubes
mento especial dispensado aos clubes impõe a estes, cumulatide futebol profissional, em relação aos débitos parà com a
vamente: ( 1) a contribuição de 5% sob~e a r:enda líquida dos
Seguridade Social, ajuizados o"u ná9~ existentes até à compe-~
espetáculos esportivos, cujO recolhimento .é._de responsabi- ~ téncia outubro d~ 1992, desde que requerido até 120 (cento
lidade das entidades promotoras (Lei n' 5.939/73, art. 2') e
e vinte) dias, contados da vigência_desta lei, mediante odesf) a contribuição de 5% sobre a receita bruta dos clubes, conto de 5% (Cincó) -par cento da receit~ bruta a ele destinada,
abrangendo quaisquer receitas provenientes de cessão de direide acordo com o bórdefô rCfefente a tódo espetáculo desportos, vendas de passe de atletas profissionais, mensalidades
tivo de que ele partiCipe, em têirítório nacional, inclusive
sociais, cOnvênios, promoções etc.
·jogos intemaconais, não admitida nenhuma dedução.
§ 1" Os recUrsOs provenientes do desconto referido no
Assim sendo, o teor do art. 2;>da Proposição, por implicar
redução do montante global da contribuição dos clubes, pro- caput constituirão o valor das parcelas a serem deduzidas
do saldo devedor do débito, cabendo às Federações ou Confejeta benefício estranho ao propósitO de solucionar o pro_blema
derações efetu·ar o recolhimenti;> em Dome.do clube devedor,
crónico dos débitos atrasados, além de significar retrocesso
no praw de até 2 (dois) dias úíeis; após a realização do espeno esquema global de custeio previdenciárlO elaborado e aprotáculo.
vado pelo Congresso Nacional.
§ 2" Para a formalização dos parcelamentos de _que trata
Por outro lado, o parágrafo_ úni~o do mencionado artigo
este artigo e 'gara,ntiá de seU cumpriment~; deverão as Federainova UniCarriénte aO ampliar de 48 (quarenta e oito) para
72 (setenta e duas) horas o·prazo de recolhimento das contri- _ çãos e Confederações. intermediar os acOrdos firmado~ entre
buições incidentes sobre a renda líquida das partidas, benefício os clubes que lhes são filiados e o INSS.
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O Poder Executivo regulamentará a presente

lei no prazo de 60 (sessenta) dias a· contar de sua proDlulgação.

Art. 49
cação.
Art. 59
Este é o

Esta lei entra em vigor na data de sua publi·
Revogam-se as disposições em contr3ri0~
pareCer, Sr. Presidente.

Durante a·parecer do Sr. Ronaldo Aragão, a Sr.
Magno Bacelar deixa a cadeirá da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha Derzi, 3~' Secretário.
Diirante o parecer do Sr. Ronaldo Aragão, o Sr.
Rachid Saldanha Derzi, ~ Secretário, deixa a cadeira
da presidência, que ~ ocupada pelo Sr. Mauro Renevides, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
é favorável ao projeto nos termos do substitutivo que oferece.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
do projeto e do substitutivo em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça, a palavra, encerro a discussão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"'
Secretário.
É lid~ o seguirite:
REQUERIMENTO N• 999, i>E 1992
Nos termos dos arts. 300, inciso XIII, e 311, alínea d
do Regimento Interno, requeiro preferência para vOtação do
substitutivo ao ProjetO de Lei do Senado n"' 264, de 1991,
que estabelece normas para o parcelamento dos débitos dos
clubes de futebol para com a Seguridade Social e dá outras
providências.
Sala das Sessões, 22 de dezembro de 1992. ~Senador
Iram Saraiva.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)--, Em votllção
o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o substitutivo.
Os Srs. Senadores·que o aptóVam qUeiràril pe"rníanecer
sentados. (Pausa.) · · · ' ' · ·
. ·
Aprovado:
· ' · · · ' · · : . · · ·. - ·
.. :
Aprovado o sUbstitutivo, fica prejudicado o projeto.
A matéria vai à Comissão Diretora, a ffm de redigir· o
vencido para o turno suplementar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1"' Secretário.
·
· ·É lido o seguinte:'

PARECE!t N; 564, DE I99i .
,(ComiSsão ·oirétora) · ·
Redação do vencido, para o turno suplementar,
do Projeto de Lei do Senado n• 264, de 1991.
A Comissão· Diretora apresenta a- redação do ~encido,
para o turno suplementar, ·do Projeto de Lei d.o Seriado n9
264, de 1991, que estabelece nOrmas para- o parcelamento
dos débitos dos clubes de futebol para·com a Seguridade Social
e dá outras providências.
·
Sala de Reuniões ·da Comissão', 22 de dezembro de 1992.
- Mauro Benevides, President'e - Iram Saraiva, Relator
- Mareio Lacerdà - Rachld Saldanha Derzl.
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ANEXO AO PARECERN' 504, DE 1992
Estabelece normas de contribuição ao INSS dos
çlubes de futebol, parcelamento dos débitos, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A contribuição empresarial devida pelos clubes
de futebol profisSiOnal à Seguridade Social corresponde, em
substituição à prevista no inciso I do art. 22 da Lei n"' 8.212,
de 24 de julho de 1991, a cinco pOr -cento da receita bruta,
de acordo com o borderô referente a todo espetáculo desporfivo de que ele participe no território_ nacional, inclusive jogos
internacionais, não admitida nenhuma dedução.
§ l' Caberá à entidade promotora do espetáculo, Federação ou Confederação, _a responsabilidade de efetuar o des~
con.to referido e o repasse do respectivo valor ao INSS, no
prazo de até dois dias úteis após a realização do evento.
§ 2"' Para que o clube de futebol nacional faça jus ao
repasse da sua parcela de participação na renda dos espetá~
culos deverá comprovar à Federação ou Corifederação o reco·
lhimento, nos prazos devidos, da contribuição descontada dos
empregados.
§ 39 _As demais entidades desportivas de que trataffi as
Leis n~ 5.939, de 19 de setembro de 1973, e n' 6.251, de
8 de outubro de 1975, continuam a recolher suas contribuições
na forma estabelecida para as empresas _em geral, segundo
o art. 19 desta lei.
Art. ·29 Poderá ser concedido parcelamento aos clubes
de futebol profissional, em relação aos débitos para com a
Seguridade Social, ajuizados ou não, existentes até à compe_têocia outubro de _1992, desde que requerido até cento e vinte
dias, Contados da vigência desta lei, mediante o desconto de
cinco por c_ento da receita bruta a ele destinada, de acordo
com o borderô referente a todo espetáculo desportivo que
ele participe, em território nacional, inclusive jogos internacionais, não admitida nenhuma dedução.
§ }9 Os recursos provenientes do desconto referido no
caput constituirão o valor das parcelas a serem deduzidas
do saldo devedor do débito, cabendo às Federações ou Confe~
derações efetuar o recolhimento em nome _do clube devedor,
no prazo de até dois dias úteis, após a realização do espetáculo.
§ 29 Para a formalização dos parcelamentos de que trata
- este artigo e garantia de seu cumprimento, deverão as Federa--ções e Confederações intermediar os acordos firmados entre
.os clubes que lhes são filiados e o INSS.
Art. 3" O Poder Executivo regulamentará a presente
lei no prazo de sessenta dias, a contar de sua promulgação.
Art. 4~ Esta lei entra em vigor na- data de sua publi·
cação.
Art. 5"' ·são revogadas as disposições eni contrário.
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. se-nadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se à
apreciação do Requerimento n9 997/92, de urgência, lido no
Expediente, para a Mensagem n' 439, de 1992.
Em votação.
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Os Srs. Senadores que o aprovam -queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

Aprovado o requerimento, passa-se a apreciaçã-o da matéria.
Nos termos do exposto no_art_. __l40, designo o nobre Senador Valmir Cainpelo para ptÕferir o parecer.
PARECER DE PLENÁRIO
Sobre a Mensagem n' 439192 (n' 904/92, na origem), que
autoriza a contratação de operação de crédito extern.o com
garantia da União, entre o Departamento ~acio11:al de Obras
Contra as Secas -DNOCS e a AGROINVEST- Empresa
de Comércio Exterior e de Empreendimentos para a Exportação, estabelecida em Budapest, República da Hungria, no
valor de até US$2,130,840.00 (dois milhões cento e trinta
mil, oitocentos e quarent;;_t dólare~ QOrte-american_os), destinada a financiar a aquisição de bens e serviços, no âmbito
do Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira celebr~do
entre a União e a referida empresa, em 10 de abril do corrente
ano, para implementação do Programa de transferência de
Tecnologia para Perímetros Irrigados.
O SR • VALMIR CAMPELO (PTB -DF. Paraproferir
parecer). - Sr. Presidente, Srs. Senadores; o Senhor VicePresidente, no exercício da Presidência da República, enca~
minha à consideração do Senado Federal, nos termos do art.
52, iitciso V. da Constituição Federal, -pedido de autorização
para que seja ultimada a contratação de operaçã~ de crédito
externo, com garantia da União, entre o Departamerito Nacional de Obras contra as Secas-DNOCS e a AGROINVEST
- Empresa de Comércio Exterior e de Empreendilnentos
para a Exp-ortação, estabelecida em BUd~p~stt:, ~~E!!l-l?lica
da Hungria, no valor de até US$2,130,~40.00 (dois !Dilhões,
cento e trinta mil, oitocentos e quarenta dólares norte-americanos).
Os recursos advindes da operação_ d~ crédi~o destinam-se
a financiar a aquisição de bens e serviços; no âmbi~o do J::ra~~
do de Cooperação Técnica e Financeira celebrado .entre a
União e a referida emP.resa, em 10 de abril do corrente ano,
para ·a implementação do Programa de Transferência de Tecnologia para Perímetros liTigados.
As características e condições básicas do finan_ciamento
são as seguintes:
Contratarite: Departamento Nacional de Obras -Contra
as Secas-DNOCS;
Contratado: AGROINVEST - Empresa de Comércio
Exterior e de Empreendimentos para a Exportação;
Garantidor: República Federativa do Brasil;
Natureza da Operação: Financiamento Externo~
Natureza Jurídica do Contratantç: Pessoa jurídica de direito público interno (autarquia);
·
Moeda: Dólar norte-americano;
Valor: US$2,130,840.00 (dois milhões cento e trinta mil
oitocentos e quarenta dólares norte-americanos);
Prazo: 8 (oito) anos. "
- ·
Fmalidade: Financiar a aquisiÇão âe bens e serviços, no
âmbito do Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira
celebrado entre a União e a Agroinvest~' em 10 de a~ril de
1992, para implementação do Programa--de Transferência de
Tecnologia para Perímetros Irrigados.
~ Condições financeiras do contrato:
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a) Equipamentos e Materiais:
Valor: US$197,440.00 (cento e noventa e sete mil quatro- - centos e quarenta dólares norte-americanos);
Amortização:
-10% (dez por cento) do valor do contrato, como sinal,
no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da publicação
de seu e:x:trado no Diário Oficial, ou após a emissão das guias
de importação referentes à compra de máquinas. equipamentos e acessórios;
·
-··--=10% (dez por cento) do valor do contrato, no prazo
de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da emissão
do conhecimento de embarque ou_ da data de armazenagem
e emissão da fatura comercial (Documentos Básicos);
-80% (oitenta por cento) do valor do contrato, em 12
(doze) parcelas semestrais, iguais e suc~~s!va_s, vencendo-se
a primeira 18 (dezoitõ) meses ãpós -a dita do conhecimento
de embarque ou de armazenagem e da fatura comercial (Documentos Básicos);
Juros: 7,5% (sete e meio por cento) ao ano sobre o saldo
devedor, exigíveis semestralmente. e calculados a partir da
data de emissão dos Documentbs Básicos acimâ. :fefelidOs.
b) Prestação de Serviços e Assistência Técnica:
Valor: US$1,933,400.00 (hum milhão novecentos e trinta
e três mil e quatrocentos dólares norte-americanos);
Amortização:
_
_
-10% (dez porcento) do valor do contrato, conto sinal,
no prazo de 45 (quarenta e cinco) dia~ c~mtados da publicação
de seu extrato no Diário Oficial;
-10% (dez por cento) do valor do contrato, no prazo
de 45 (quarenta e cinco) dias coritados da lavratura_ da Ata
de efetivo início da prestação. dos serviços e assistência-técnica;
-80% (Oitenta' por··eentO) do Valor do contrato, e!ll 6
(seis) parcelas semestrais, iguais e sucessivas, vencendo-se
a primeira 18 (dezoito) meses após éf lavratura da Ata acima
referida;
·
Juros: 7,5% (sete e meio-por cento) ao an9. sobre o_ saldo
d_evedor, exigíveis semestralmente, e calculados a partir da
data da lavratura da Ata antes r~!erida.
__
. _
O Parecer PGFN/COF/n' L426192 emitido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional assinala que as formalidades
prévias à contfàtação, prescritas na C9riStitUiÇãO F~cleral, na
Resolução-.,n~' 96/89 reStabelecida pela Resolução- n~" 17, de
5 de junho de 1992, do Sep!3do Federal, no Decreto-Lei n'
_L312174, e nos demais dispositivos legais e regulamentares
pertinentes foram integralmente obedecidas, a saber:
--'--o Programa em análise consta do Plano Plurianual
para o período 1991195, na rubrica n' 04.015.0089.1240 e os
valores a serem pagos estáo alocados no Orçamento da União
para 1992;
_. __ . _
-o Banco Ci:iitrafâo Biasíl Credenciou a operação, na
forma da legislação vigente;
-o Departamento do Tesouro Nacional manifestou-se
favoravelmente à contratação, assinalando que a garantia a
ser concedida está incluída nos limites de endividamento da
União;
- a Procuradoria-Genil da Fazenda Nacional analisou
as cláus_ulas cOntratuais do financiaüiéttO e afimiOu _que foi
observado o disposto no art. 5' da Resolução n' 96/89, que
vecla disposição contratual de natureza política, atentatória
à soberania naciorial e. à ordem política~ cOntfária à COnstitUiÇ-ão eàs leiS6rasileiraS, O!l que implique compensaÇão automática de débitos e créditos.
-
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O objetivo do contrato é a prestação de serviços especializados de assessoria técnica e o fornecimento de equipamentos e materiais pela Agroinvest, visando a transferência de

tecnologia nas áreas de pesquisa ictiológica, bem como de
alimentação e beneficiamento de peixes, além do aperfeiçoamento de recursos humanos, no local e na Hungria.
No mérito, trata-se de projeto de extrema relevância para
a expansão e qualidade dos produtos gerados em nível do_s
Perímetros Irrigados, em operação pelo DNOCS, beneficiando a população do Nordeste e do País, mediante o crescimento
da produção de alimentos.
Pelo exposto e tendo em vista o cumprimerito do que
dispõe a Resolução 96/89, somos favoráveis à a_u_torização requerida pela Mensagem n9 439. de 1992, nos tennos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 122, DE 1992.
Autoriza o Departamento Nacional de Obras contra
as Secas-DNOCS a contratar operação de crédito externo, com garantia da UnJão, junto à AGROINVEST Empresa de Comércio Exterior e de Empreendimentos
para a Exportação, estabelecida em Budapeste, República da Hungria, no valor de até US$2,130;840.00 (dois
milhões, cento e trinta mil, oitocentos e quarenta dólares
norte-americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1e É autorizada, nos termos da Resolução n• 96/89
restabelecida pela Resolução n• 17/92, do Senado Federal,
a contratação -de operação de crédito externo, com garantia
da União, entre o Departamento Nacional de Obras contra
as Secas- DNOCS e a AGRO!NVEST '-Em presá àe Comércio Exterior e de Empreendimentos para a Exportação, estabelecida em Budapeste, República da Hungria, no valor de
até US$2,130,840.00 (dois milhões, cento e trinta milhões,
oitocentos e quarenta mil dólares nane-americanos).
Parágrafo único. Os recursOS advindos da operação referida neste artigo destinam-se a financiar a aquisiÇãO de bens
e serviços, no _âmbito do Protocolo de Cooperação Técnicae Financeira celebrado entre a União e a Agroinvest, em
10 de abril de 1992, para a irilplementação do_ Programa de
Transferência de Tecnologia para Perímetros Irrigados.
Art. 29 As características e condições básicas do financiamento são as seguintes:Contratante: Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas-DNOCS;
~
Contratado: AGROINVEST - Empresa de Comércio
Exterior e de Empreendimentos para a Exportação;
Garantidor: República Federativa do Brasil;
Natureza da Operação: Financiamento Externo;
Natureza Jurídica do Contratante: Pessoa Jurídica de direito público interno (autarquia);
Moeda: Dólar norte-americano;
Valor: US$2,130,840.00 (dois milhões cento e trinta mil
oit,gcentos e quarenta dólares norte-americanos);
Prazo: 8 (oito) anos.
Finalidade: Financiar a aquisição de bens e serviços, no
âmbito do Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira
celebrado entre a União e a Agroinvest, em 10 de abril de
1992, para implementação do Programa de Transferência de
Tecnologia para Períinetros Irrigados.
As características e· coridições básicas do financiamento
são as seguintes:
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Contratante: Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas- DNOCS;
Contratado: AGROINVEST - Empresa de Comércio
Exterior e de Empreendimentos para a Exportação;
-Garantidor: República Federativa do Brasil;
Natureza da Operação: Financiamento Externo;
Natureza Jurídica do Contratante: Pessoa jurídica de direito público interno (autarquía);
Moeda: Dólar norte-americano;
~valor: US$2,130,840.00 (dois milhões cento e trinta mil
oitocentos e quarenta dólares norte-americanos);
Prazo: 8 (oito) anos.
Finalidade: Financiar a aquisição de bens e serviços, rio
âmbito do Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira
celebrado entre a União e a Agroinvest, em 10 de abril de
1992, para implementação do Programa de Transferência de
Tecnologia para Perímetros Irrigados.
Condições financeiras do contrato:
a) Equipamentos e Materiais:
Valor: US$197,440.00 (cento e noventa e sete mil quatrocentoS e quarenta dólares norte-americanos);
Amortização:
- 10% (dez por cento) do valor do contrato, como sinal,
no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da publicação
de seu extrato no Diário Oficial, ou após a emissão das guias
de importação referentes à compra de máquinas, equipamentoS e acessórios;
-10% (dez por cento) do valor do contrato, no prazo
de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da emissão
do conhecimento de embarque ou da data de armazenagem
e emissão da fatura comercial (Documentos Básicos); - ...:.:so% (oitenta·por ·cento) do valor do contrato, em 12
(doze) parcelas semestrais, iguais e sucessivaS, vencendo-se
a primeir~ 18 (dezoito) meses após a data do conhecimento
de embarque ou de armazenagem e da fatura comercial (Documentos Básicos);
Juros: 7,5% (sete e meio por cento) ao anO sObre O-saldo
devedor, exigíveis Semestralmente, e calculados a partir da
data de emissão dos Documentos Básicos acima referidoS ..
b) Prestação de Serviços e Assistência Técnica:
Valor: US$1,933,400.00 (hum-milhão novecentos e trinta.
e três mil e quatrocentos dólares norte-americanos);
Amortização:
-10% (dez por cento) do valor do contrato, como sinal,
rtCfprato de 45 (quarenta e cinco) dias contados da publicação
de seu extrato no Diário Oficial;
-10% (dez por cento) do valor do contrato, no prazo
de 45 (quarenta e cinco) dias contados da lavratura da Ata
de efetivo início da prestação dos serviços e assistência técnica;
-80% (oitenta por cento) do valor do contrato, em 6
(seis) parcelas semestrais, iguais e sucessivas, vencendo-se
a primeira 18 (dezoito) meses após a lavratura da Ata acima
referida;
Juros: 7,5% (sete: e meio por cento) ao ano sobre o saldo
devedor, exigíveis semestralmente, e calculados a partir da
data da lavratura da Ata antes referida.
Art. 39 _A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de 270 _(duzentos e setenta) dias
a contar da sua publicação.
Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Este é o parecer, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
conclui pela apresentação do Projeto de Rc!SOlllção n'-' 122.
Completada a instrução- da matéria, passa-se à discussão
do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a çliscussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores--que o aproVãrfi qu-eiram perriulnecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
. _ _ _
A matéria vai à Comissão Diretora -para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides)- Sobre a mesa, redação final que será lida pelo Sr. lo SecretáiiO~·- ·
É lida a seguinte
-_
PARECER N• 505. OE 1992
(Da Cor11h~ão Dii"etora)
Redação final do Projeto de Resolução n"' 122, de
1992.
A Comissão DiretOia apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n~ 122, de 1992, que autoriza o Departamento
Nacional de Obras coiltra as Secas -:.- DNOCS, a Contratar
operação de crédito externo, com garantia da União, junto
à AGROINVEST - Empresa de Comércio E-xteriOr e dos
Empreendimentos para: a· Exportação,_ estabelecida_ em B_uQa-_
peste, República da Hungria, no valor de até US$2,130,840.00
(dois milhões, cento e trinta mil. oitocentos c quarenta d6laies
norte-americanos).
Sala de Reuniões da Comissão, 22 de dezembro de 1992.
- Mauro Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator
-Márcio Lacerda - Rachid Saldariha DCrzi.
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10 de abril de 1992, para a implementação do Programa de
Transferência de Tecnologia para Perímetros Irrigados.
Art. 29 As características e condições básicas do financiamento são as seguintes:
Contratante: Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas- ONOCS;
Contratado: Agroinvest -Empresa de Comércio Exterior e de Empreendimentos para a Exportação;
Garantidor: República Federativa do Brasil;
Natureza da operação: Financiamento externo;
Natureza Jurídica do Contratante: Pessoa jurldiça de direito público interno (autarquia);
Moeda: Dólar norte-americano;
Valor: US$2,130,840.00 (dois milhões, cento e trinta mil.
oitocentos e quarenta dólares norte-americanos);
Prazo: oito anos;
Finalidade: Financiar a aquisição de bens e serviços, no
âmbito do Protocolo de Cooperação Técnica e Financeira,
celebrado entre a União e a Agroinvest, em 10 de abril de
1992, para implementação do Prograrnad~ Transferência de
T~~nologia para Perímetros Irrigados.
Condições financeiras do contrato:

a) Equipamentos e materiais:
Valor: US$197,440.00 (cento e noventa e sete mil, quatrocentos e quarenta dólares norte-americanos);
Amortização:
-dez por cento do valor do contrato, como sinal, no
_p~azo de quarenta e cinco dias, contado da publicação de
_seu -~~rato no Diário _Oficial da União, ou após a emisSão
das _guias de i~portação referentes à compra de máquinas,
·ê-qllipamentos e acessórios;
-dez por cento do valor do contrato, no prazo de quaANEXO AO PARECER N" 505, OE 1992
renta e cinco dias, contado da data de emissão do conhecimento de embarque ou da data de armazenagem e emissão
Redação final do Projeto de ResoluÇão n~ 122, de
1992.
da fatura comeréial (Docu~entos Básicos);
-oitenta por cento do valor do contrato, em doze parceFaço saber que" o Senado Federal aprovou,-e eu, Pnisi~
dente do Senado Federal, no~ termos_ do art. 48~ item 28, · las semestrais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira
:§ezoi~o meses_ após ~ data do conhecimento de embarque
do Regimento Inteillo, promulgo a segui-nte:
Pti-de.anTiãzenagem e da fatora comercial (Documentos BásiRESOLUÇÁON'
, DE 1992
cos);
Juros: sete e meio por .cento_ ao ano sobre o saldo devedor,
Autoriza o Departamento Naci_o~al de Obras_ c9ntra
exigíveis semestralmente, e calculados a partir da data de
as Secas - DNOCS, a contratar operação de Crédito
externo, com garantia da União, junto_ à AG.ROINVEST- -emissão dos Doc.umentos Básicos acima referidos;
b) Prestação de serviços e assistência técnica:
- Empresa de Comércio Exterior e de EmpreendimenValor: US$1.933,400.00 (um milhão, novecentos e trinta
tos para a Exportação, estabeleddà_ em Budapeste, República da Hungria, no va!or de até US$_2,130,8~0.00 e três mil e .quatrocentos dólares norte-americanos);
(dois milhões, cen.w-e-trinta mil, ooitocentos e quarenta
Amortização:
dólares norte-ameriéanos).
·
_-dez Por cento do valor do contrato, como sinal, no
O Senado Federal resolve:
- ---- ·~
.
prãzo de quarenta·~- cii}CO- dias, contado da p~l;Jljcação de
Art. 1" É autorizada. nos termos da Resolução n"' 96,- ·seu eXtrato no Diário Oficíal da União;
de 1989, reestabelecida pela Resolução n• 17, de 1992, do
- ctez por cento do valor do contrato, no prazo de qua_r_enta e_dnco dias, contado da lavratura da Ata 9e efetivo
Senado Federal, a contratação de operação de crédito externo,
início da preSta_çãó de serviços e 3Ssistencia técnica; com garantia da União, entre o Departamento Nacional de
Obras contra as Secas - DNOCS e KA.iJROINVEST -oitenta- por cénto do valor do contrato, em seis parcelas
·seniestrais, igUais -é-sucessivas, vencendo-se a primeira dezoito
Empresa de Comércio Exterior e d~ Eippreendiliui:ntOs -para
a Exportação, estabelecida em Budapeste, República da Hun- _ ~~ses após a lavratura da Ata acima referida.
gria, no valor de até US$2,130.840.00 ·(dois milhões, cento
Juros: sete e meio porcento ao ano sobre o saldo devedor,
exigív~is s·em.estr~_mente, e calculados a partir da data da
e trinta mil, oitocentos e quarenta d-óla~~§_norte-_americ3nos).
lãvratura da ata antes referida.
Parágrafo único. Os recursos adVfQâóS~ da oPeração referida neste artigo destinam~se a fioanCiárá-ãquisição de bens
Art. 3~ A autorização de_ que trata esta resolução devee serviços, no âmbito do Protocol9 de.-:':CooperaÇãO Técnica
rá ser exercida no prazo de duzentos e setenta_ dias, a contar
e Financeira, celebrado_ entre a União e a OAgiolnvest, -em
da âata de sua publicação.
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Art. 49 Esta resolução entra em vigor a partii 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 permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promUlgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
19h5min, coin a seguinte:
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REQUERIMENTO N• 920, DE 1992
Votação, em turno único, d.o Requerimento n9 920, de
1992, do Senador Almir Gabriel, solicitando, nos termos do
art. 172, inciSo I do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem
do Dia, do Projeto de Decreto Legislativo n9 10, de 1992 ·
(n"' 61191, na Câmara dos Deputados), que aprova o teXto
da Convenção n9141, da OrganizaçãO Internacional do Trabalho, relativa às organizações de trabalhadores rurais e sua
fundação no desenvolvimento económico e social, adotada
em Genebra, em 1975, durante a 60• Sessão da Confe,rência
Internacional do T(abalho.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais
havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 3 minutos.)

Ata da 18a Sessão, em 22 de dezembro de 1992
s~

Sessão Legislativa Extraordinária da

49~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Mauro Benevides
AS 19 HORAS E 5 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo - Albano Franco - Almir Gabnel
-Alufzio Bezerra- Álvaro Pacheco- Amazonfno Mendes
- Amir Lando ~Antonio Mariz - Aureo Mello - Bello
Parga -- Beni V eras - Carlos De'Carli - Carlos Patrocínio
-César Dias- Chagas Rodrigues- Cid Sabóia de Carvalho
- Darcy Ribeiro - Dario Pereira --Dirceu Carneiro Divaldo Suruagy- Eduardo Suplicy- Elcio Álvares- Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin - Eva Blay- Flaviano
Melo -Francisco Rollemberg- Garibaldi Alves -Gerson
Camata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiv.a Irapuan Costa Júnior- Jarbas Passarinho -João Calmon
-João França- João Rocha -Jonas Pinheiro - Josaphat
Marinho -José Fogaça - José Paulo Biso! - José Richa
- José Sarney - Júlio Campos - Júnia Marise - Jutahy
Magalhães - J uvêncio Dias - Lavoisier Maia - Levy Dias.
-Lourembergo Nunes Rocha -Lourival Baptista-- Lucídio
Portella - Luiz Alberto - Magno Bacelar - Mansueto de
Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mãrio Covas
- Marlucé: Pinto - Mauro Benevides - Meira Filho Moisés Abrão- Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Nelson
Wedekin- Ney Maranhão- Odacir Soares~ Onofre Quinan - Pedro Simon - Pedro Teixeira - Rachid Saldanha
Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão --Ronan Tito
- Ruy Bacelar- Teotónio Vilela Filho- Valmir Campelo
-Wilson Martins.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A lista de
presença acusa o_ comparecimentO de 80 Srs. Senadores. Hayeqao_ número regime"ilt31, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamOS nos-sos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento qUe será lido pelo Sr. 19
Secretário.
- - - -É lido o seguinte
REQUEIUMENTO N• 1.050 DE 1992
Nos termos do art. 281, do Regimento Interno~ requeiro
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para
a Proposta de Emenda à Constituição n' 11, de 1992, que
altera os arts. 52, III, 119, 120 e 128, suprime o § 2° do
art. 121, da Constituição Federal, e adita dispositivos ao Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, a: fim de que
figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 22 de dezembro de 1992. - Júrua Marise.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação

o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, o projeto a que se refere figurará na Ordem do Dia da próxima sessão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
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O SR. JúLIO CAMPOS (PFL- MT. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
o Governador do Estado do Mato Grosso solicita ao Senado
REQUERIMENTO N• 1.001, DE 1992
Fed~ral, reconside.z.-ação no parecer da Comíssáo de Estudos
Requeremos urgênCia, nos termos do art. 336, alínea b, Económicos, para que se proceda a autorização de elevação
do Regimento Interno, para o Ofício nO? S/83, de 1992.
dos limites (item II do art. 39 } em percentual superior ao
Sala das Sessões, 22 de dezembro de 1992. -.Albano
estabelecido pelo § 1• do art. 8• da Resolução n' 36/92, do
Franco - Alfredo Campos - Almir Gabriel - Aluízio Be- Senado Federal, a fim de possibilitar a emissão e colocação
zerra --Álvaro Pacheco - Bello Parga - Beni V eras no mercado, através de ofertas públicas, de Letras Financeiras
César Dias -Chagas Rodrigues -Dario Pe~eira- Eduardo do Tesouro do Estado de 1!4ato Grosso (LFTE-MT).
·
Suplicy- Elcio Álvares - Epitácio Cafeteirà - Esperidião
Os recursos advindeS .. da emissão pretendida serão destiAmín - Flaviano Melo - Garibaldi Alves Filho - Gerson
nados ao agiro de 88% (oitenta e oito por cento) dos
Camata- Guilherme Palmeira- Humberto Lucena - Hy- 2.163.801.573 títulos vencíveis no I' semestre de 1993, não
dekel Freitas - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior se tratando de nova emissãó -, para investimentos ou captação
Jarbas Passarinho - João- Calmon -João França - Jonas de recursos, mas como citado acima, para atender o giro dos
Pinheiro -José Paulo B isol - José Sarney - J osaphat Mari- papéis, onde aquele Estado pagará 12% de amortização.
nho- Jutahy Magalhães- Júlio Campos- Júnia Marise
A matéria sob exame é regulada pela Resolução n" 36!92,
- Juvêncio Dias - Levy Dias- Louremberg Nunes Rocha do Senado Federal, que estabelece as condições e limites para
- Lourival Baptista - Márcio Lacerda - Magno Bacelar operações de crédito dos Estados, Distrito Federal e Municí- Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Mauro Benevides pios, bem como de suas autarquias.
No que se refere à instrução do pedido, o solicitante
-Mc:-ira Filho- Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Nelson
Wedekin- Pedro Simon- Pedro Teixeira- Rachid Salda- apresenta os documentos exigidos pela resolução, cabendo
nha Derzi - Raimundo Lira - R6naldo Aragão ...;_ Ronán · ol:!servar que ao ipvés do Certificado de Regularidade junto
Ttto- Teotónio Vllela Filho- Valmir Campelo- Wilson- ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) foi
aneXã.da uma declaração do Superintendente Regional da CaiMartins.
xa Económica Federal em Cuiabá (MT) af1111lando estar o
referido Estado implementando renegociação do débito junto
ao Tesouro Nacional, ao amparo da Lei n" 8.388, de 30-12-91
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O requerie do -disposto· no Decreto n9 99.684, Cap. 7, art. 45, inciso
mento lido será votado após Ordem do Dia, na forina- do
II, razão pela qual o Certificado exigido não fora emitido.
art. 340, II, do Regimento Interno.
O Banco Central do Brasil, em seu Parecer DEDIP/COPassa-se à
DEM-RJ-92/203 de 19-12-92 assinala que" ... a emissão solicitada acarretará aumento em extrapolação já existente no limiORDEM DO DIA
te previsto no item II do art. 3"' da mencinada resolução ... "
Item 1:
o que significa que antes da emissão pleiteada a capacidade
Votação, em turno único, do Requerimento n"' ·920, de
de pagamento do Estado mostrava-se insuficiente pãra fazer
1992; do Senador Almir Gabriel, solicitando, no·s termos do
face aos dispêndios de sua dívida nos exercícios de 1994 e
art. 172, inciso I, do RegimentO Interno, a inclusão, em O~dem
1995.
do Dia, do Projeto de Decreto Legislativo n9 10, de 1992
Chama atenção, ainda, que o§ 19 do art. 8' da Resolução
(nl' 61/92, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
n9 36/92, admite a elevação dos limites fixados em até 25%
da Convenção n9l41, dã- Oi83Dização Internacional do Traba- dos valores inicialmente atribuídos, o que no entanto não
lho, relativa às organizações de trabalhadores rurais e sua seria suficiente para atender ao pleito, visto ser a elevação
fundação no desenvolvímento económico e social, adotada requerida de 137,1% para 1994 e 99,8% para 1995.
em Genebra, em 1975, durante a 60f Sessão da Conferência
No mérito, contudo, destaca que a emissão de que se
Internacional do Trabalho.
trata não se caracteriza como nova responsabilidade para o
Em votação o requerimento.
_
_
Estado, mas, a prorrogação de compromisso existente, e que
Os Srs. Senadores Que o- aprovam queiram pe-rmaneCer em face da situação financeira por que passa o pleiteante,
sentados. (Pausa.)
a negação do pleito implicaria reflexos negativos com com;!:eAprovado.
-qüências imprevisíveis sobre o metcado mobiliário.
O Projeto de Decreto Legislativo n'_ 10, de 1992, será
Diante do exposto somos favoráveis ã aprovação do pleiincluído em Ordem do Dia opOrtunamente.
to, nos termos do seguinte:
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides} .:._ Esgotada
a matériã constante da Ordem do Dia.
Passa-se à apreciação do Requerime~to n9 l.OOi/92, de
PROJETO DE RESOLUÇÃO No i23, DE Í992
urgência para o- Ofício S-83/92, lido no EXpediente.
Em votação o requerimento.
__
Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso
Os Srs. Senadores que o aprovam qu_eiram pe~anecer
a elevar, em caráter e~cepcional, o Umite estabelecido
sentados. (Pausa.)
.
pelo item II do art. 3' -~ § t~ do art. 8•, ambos da ResoAprovado.
. _ ~lução n' 36/92, do Senado Federal, com_ a finalidade
Aprovado o requerimento, passa-se à_ imediata apreciade emitir- e colocar no_ ~ercado Letras Financeiras do
ção da matéria.
Tesouro do Estado de Mato Grosso (LFTE-MT), destiDesigno o nobre Senador Júlio Campos para proferir
nadas ao giro de 88% de 2.163.801.573 títulos de espécie,
parecer.
vencíveis no 1• semestre de 1993.
É lido o seguinte

o
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O Senado Federal resolve:
Art. 1~ É o Gõverno do Estado de Mato GrosSo autorizado a elevar, em caráter excepcional, os limites estabelecidos
no item II do art. 31) e do § 1<? do art. 89 da Resolução n<?
36/92, a fim de possibilitar a emissão e colocação através de
ofertas públicas, de Letras Financeirasd do Tesouro tio Estado
de Mato Grosso (LFTE-MT).
Parágrafo único. Os recursos advindes da emissão referida neste artigo serão destinados ao giro de 88% das
2.163.801.573 LFTE-MT vencíveis no 1" semestre de 1993.
Art. 29 As- condições financeiras básicas da operação
são as seguintes:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de 12%;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro· Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 730 dias;
e) valor nominal: Cr$1,00;
O características dos títulos a serem substituídos:

Vencimento

Titulo

Quantidade

15-02-93
15-05-93
15-05-93
01-06-93

640915
640348
641004

64HJ96

125.000.000
1.76'1:.417-971
125.000.000
151.323_602

Total

2163.801 .5'73

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:

Colocaçllo

Vencimento

Titulo

Data-Base

15-02-93
15-02-93
15-02-93
15-02-93
15-02-93
17-05-93
17-05-93
17-05-93
17-05-93
17-05-93
01-06-93
01-06-93
01-06-93
01-06-93
01-06-93

15-02-94
15-05-94
15-08-94
15-11-94
15-02-95
15-05-94
15-08-94
15-11-9'1
15-02-95
15-05-95
01-06-94
01-09-94
01-12-94
01-03-95
01-06-95

640365
640454
640546
640638
640730
640363
640455
640547
640639
640728
640365
640457
640548
640638
640730

15-02-93.
15-02-93
15-02-93
15-02-93
15-02-93 17-05-93
17-05-93
17-05-93
17-05-93
17-05-93
01-06-93
01-06-93
01-06-93
01-06-93
01-06-93

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos
termos da Resolução n• 565, de 20-9-79, do Banco Central;
i)autorizaçao legislativa: Lei n° 4.660, de 7-2-84 e Decretos n~ 1.658, de 8-11-85, 1.605, de 19-6·89 e 2.042, de 19-10-92.
Art. 39 O prazo para o exercícíó da presente autOrização é de 270 (duzentos e setenta) dias, a contar de sua
publicação.

Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
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-O SR, PRESIDENTE (Mauro l!enevides) - Completada
a in-strução da matéria, passa-se à discussão do projeto em
turno único.
Discussão, enl turno único, do Projeto de Resolução n9
123, de 1992, que autoriza o Governo do Estado de Mato
GrOsSO a elevar, em -Caráter excepcional, o limiie eS:fa.belecido
pelo item II do art. 3• e § 1• do art. 8•, ambos da Resolução
n~ 36!92, do Senado Federal, coma finalidade de emitir e
colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado
de Mato Grosso (LFTE-MT), destinadas ao giro de 88% de
2.163~801.573 títulos de espécie, vencíveis nO 19 semestre de
1993.
Ein discussão o profeta em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores ·que o aprovam- queirani -permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Ditetora;-pa-ra-a redação final.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1<:> Secretário.

É lido o seguinte
PARECER NO 506, DE 1992
(Da Comissãõ-Dii"etora)
. "~edação rmai do Projeto de Resolução n9 123, de
-- 1992.
:A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n~" 123, de 1992, que autoriza o Governo do
Estado de Mato Grosso a elevar, em caráter eXcepcional,
o limite estabelecido pelo item II do art. 39 e § }9 do art.
&', a~bos da Resolução n~' 36, de 1992, do S_~nado Federal,
com a finalidade de emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Teso~ro do Estado do Mato Grosso_;-_ FLTE-MT,
destinadas ao giro- de oitenta e oito 'p=-ãrce-nto de 2.163.801.573
títu~Os-de espécie, vericíveis no i>riineíi:ó-semestre
1993.
-- - Sa!a de_ Rel}-niões da ComisSã-Q, ·_22 _de dezembr9_ de 1992.
. .:.:. :. Mauro Benevides, Presidente --:- Márcio Lacerda, Relator
- ~rios De'Carlf- Rachid Saldanha Derzi.
ANEXÓ AO PARECER N• 506, DE 1992
Redação final do Projeto de Resolução o~ 123, de
--- -- 1992.

ae

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente -do Senado federal, nos termos do art. 48, item 28.
do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOÜJÇÃ.O N• ~.DE 1992
Autoriza" o Governo .do· Estado de Mato Grosso
a elevar, em caráter excepcional, o limite estabelecido
pelo item II do art. 3° e§ 1• do art. 8•, ambos da Resolução n• 36, de 1992, do Senado Federal, com a finaHdade
de emitir e Colocar no mercado Letras Financeiras do
Tesouro do ltstado de Mato Grosso- LFTE-MT, destinadas ao giro de oitenta e oitõ' por cento de 2~ 163-801.573
títulos de espécie, vencíveis no primeiro semestre de
1993.
O Senado F~d_eral resolve:
Art. 1~" É o Governo do Estado de Mato Grosso autorizado a elevar, em Çi!_ráter excepcional, os limites estabelecidos
no item II do art'. ·-39 e do § 19 do art. 89 da Resolução n~
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36, de 1992, a fim de possibilitar a emissãO e colocação, através

de ofertas públicas, de Letras Financeiras do TesourO do Esta~
do de Mato Grosso - LFTE-MT.
- ·· -

Parágrafo úniCO'. Os rec1,1rsos adviridos da emissão refedestinado~

rida neste artigo serão

ao giro de oitenta e oito

por cento das 2.163.801.573- LFTE-MT, vencíveis no primeiro semestre de 1993.
Art. zo As condições financeiras básicas da operação
são as seguintes-:
-a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de doze por cento;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesou-

ro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até setecentos e trinta dias;
e) valor nominal: Cr$1,00;
f) características dos títulos a serem substituídos:

Vencimento
15-2-93
15-5-93
15-5-93
10-6-93

~ulo

640915
640348
641004
641096

Total

Quantidade
125.000.000
1.762.477.971
125.000.000
151.323.602
2.163.801.573

g) previsão de colocação e vencimento dos títUlos a serem
emitidos:

Colocaçao
15-2-93
15-2-93
15-2-93
15-2-93
15-2-93
17-5-93
17-5-93
17-5-93
17-5-93
17-5-93
J0-6-93
JO.Q.-93
1°-6-93
1°-6-93
10-6-93

Vencimento
15-2-94
15- 5-94
15- 8-94
15-11-94
15-2-95
15- 5-94
15- 8-94
15-11-94
15- 2-95
15-5-95
}O. 6-94
JO. 9-94
1°·12-94
1°· 3-95
10,6-95

'IItulo Data-base
640365
15-2-93
640454
15-2-93
640546
15-2-93
640638
15-2-93
640730
15-2-93
640363
17-5-93
640455
17-5-93
640547
17-5-93
640639
17-5-93
17-5-93
649Z78
J0-6-93
640365
640457
1°-6-93
J0-6-93
640548
640638
1°-6-93
640730
1°-f.-93

h) fonna de colocação: através de ofertas públicas, nOs
tennos da Resolução n• 565, de 20 de setembro de 1979,
do Banco Central;
i) autorização legislativa: Lei n~ 4.660-, de 7 de fevereiro
de 1984 e Decretos n~ 1.658, de 8 de novembro de 1985,
1.605, de 19 de junho de 1989 e 2.042, de 19 de outubro
de 1992.
Art. 3~ O praw para o exercício -da_ presente autorização é de duzentos e setenta dias, contado de sua publicação.
Art. 4\' Esta resolução entra em vigor na data de sua ·
pub/icação.

Dezembro de 1992 ·

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.

Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro BeneVliles)"....: A Presld~ncia convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
19h12min, com a seguinte

· · - ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N' 11, dE 1992-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos tennos 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• 69189, na
~~~9e origem), de iniciativ~ do ~inistério Público da UJrião, _
que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto
·... Ministério PúbliCo da União, tendo
Parecer sob o n"' 412, de 1992, da ComissãO.
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, nos
teros do Substitutivo que oferece.
-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 243, DE 1991
{Em regime de-urgência, n~-tê!mos do ar( 336, C, do
Regimento Interno.).
Continuação da-discussão, em turno suplementar, do Projeto de Lei do Senado n• 243, de 1991, de autoria da Senadora
Marluce Pinto, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Partidos
Políticos, tendo
Parecer sob o n~" 500, de 1992, da Comissão
- Dir_etor_a, oferecendo a Redação do Vencido.
(Dependendo de Parecer sobre as Emendas de. Pl\'nário).

-3PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÁO
N•ll, DE 1992
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do art. 281 do
Regimento Interno.)
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição o~' 11~ de 1992, que altera os arts. 52, II, 119,
120e 128, suprime o§ 29 , do art. 1~1, da Constituição Federal,
e adi_ta_ diSpositivos ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, tendo
Parecer favorável, sob n• 503, de 1992, da
-Comissão Especial.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Nada mais
havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.
(Uvanta-se a sessáo às 19 horas e 10 minutos.)

Dezembro de 1992
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as atribuições e o Estatuto do Minístério Público da
União, tendo
Parecer sob o ri9 412, de 1992, da Comissão
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável,
- Aluízio Bezerra- Álvaro Pacheco- Amazonino Mendes
nos termos do Substitutivo que oferece.
- Amir Lando - Antonio Mariz - Aureo Mello - Bello
·- A Presidência esclarece aos Srs. Senadores que, como
Parga- Beni Veras- Carlos De'Carli- Ca:rlos Patrocínio
se trata de lei complementar, a matéria requer 41 votos para
-César Dias- Chagas Rodrigues- Cid Sabóia de Carvalho · ser· aprovada e a votação será feita pelo processo eletrónico.
- Darcy Ribeiro - Dario Pereira - Dirceu Carneiro o... A Presidência pede aos Srs. Senadores que tomem assenDivaldo Suruagy -Eduardo Suplicy - Elcio Álvares .:.... Epi·
to nos seus respectivos lugares.
tácio Cafeteira - Esperidão Amin - Eva Blay - Flaviano
Em votação o Requerimento n9 868, de 1992, de destaque
Melo- Francisco Rollemberg- Garibaldi Alves- Gerson
para a rejeição do inciso IV e do§ 29 do art. 37 do Substitutivo.
Camata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida Os Srs. Senadores já podem votar.
Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva O Sr. Humberto Lu-cena -Sr. -Presidente, peço- a pala~a
Irapuan Costa Júnior - Jarbas Passarinho - João Calmon
pela ordem.
-João França- João Rocha- Jonas Pinheiro - Josaphat
Marinbo - José Fogaça - José Paulo Biso! - José Richa
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a palavra V. Ex'
--José Sarney - Júlio Campos - Júnia Marise - Jutahy
Magalhães - Juvêcio Dias - Lavoisier Maia - Levy Dias .
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) -Sr.
- Louremberg Nunes Rocl).a- Lourival Baptista- Lucídio
Presidente, peço ao nobre Relator, Senador Amir Lando,
Portella - Luiz Alberto - Magno Bacelar - Mansueto de
que dê o seu parecer sobre esse destaque.
Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mário Covas
-· O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi- Marluce Pinto - ' Mauro Benevides - Meira Filho dência esclarece que quem votar "sim", rejeita a matériá;Moisés Abrão - Nabo r Júnior- Nelson Carneiro - Nelson_
quem votar "não", aprova a matéria.
Wedekín- Ney Maranhão- Odacir Soares- Onofre QuiPortanto,- Presidência deseja ser o mais didática poSsíw
nan - Pedro Simon - Pedro Teixeira - Rachid Saldanha
Vel. Quem v_otf!_i- "sim'', aprova. Quem votar "não", rejeita.
Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Ronan Tito.
- Ruy Bacelar- Teotónio Vilela Filho- Valmir Campelo
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palaVra
- Wilson Martins.
pela ordem.
O SR. PRESIDENTI> (Mauro Benevides) -A lista de
O SR. PRESIDENTE (Maum Benevides)- Tem V. EX'
presença acusa--o ~empar-eci.."'le-n-tG--de- 80-&s. Senadares-.--Ha.a palavra.
vendo número reginiental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciaritoS iiõSso-S-trabalhos.
O SR. JuTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Pela or- .
dem.) - Para ser mais didático ainda: quem votar "sim"
Não há expediente a ser lido.
tnantém- o textO, ou retira o teXtO?
Passa-se à

ÀS 19 HORAS E 12 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN·
TES OS SRS. SENADORES;
Affonso Camargo - Albano Franco - Almir Gabriel

a

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE Ll>l DA CÂMARA N• 11, DI> 1991
Complementar
(Em regime de urgência, nos termos do a.rt. 336,
c, do Regimento Interno.)
Continuação da votação, em tuffio úriico, 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,

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dência esclareçe que quem votar "sim" aprova o texto e rejeita
.
a matéria. . ,
Tem a p,alavra o nobre Relator, Senador Amir Lando,
para se prOnunciar sobre o destaque.
O SR. AMiR LANDO (PMDB- RO. Para emitir parecer. Sem reV1~ão do orador.)_- Sr. Presidente, conforme
já ãnuncieí arít'ê·normeri~e--ria OOOdiÇãO de Relator dessa matéria, as propostas de destaque oferecidas pelo nobre Senador
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Marco Maciel prendem-se ao inciso IV do art. 37 do projeto d_o nobre Senador Chagas Rodrigues, rejeita o requerimento
e ao§ 1" do mesmo artigo, que, fundam~ntalmente, estabelece e aprova o texto enviado pela Câmara dos Deputados.
a competência para o Ministério Público Federal atuar junto
Como vota o Líder do PDS?
ao Tribunal de Contas da União.
--O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS -PA)- O PDS
Como essa ma~~riã jã -foi -objeto ·cte decisãO--por parte
desta Casa .:...._ embora não houvesse nenhuma incompatibi- vota com a retificação do Relator. No momento em que S.
lidade do ponto de vista impeditivo, constitucional ou regimen- Ex• retificou, vota "não" o PDS.
tal, porque o que ocorreu nõ ·-Projeto de Lei ,Orgânica do
O SR. PRESIDENTE; (Mauro Benevides) - A Presi·
Tribunal de Contas foi, efetivamente, a rejeiÇãO de uma etneO- -dênci3 esclarece aos Srs. Senadores ·que por se· tratar de lei
da supressiva do Senador José Paulo Bisol - , em vista de complementar, há necessidade de que o projeto tenha 41 votos
um acordo formalizado com as Lideranças, sobretudo com favoráveis.
o Senador Marco Maciel, entendi de alterar o _texto do Sub~ti
A_ :PrC$i,_cJência pede a todos os Srs. Senadores, àqueles
tutivo para acatar a proposta da emenda supressiva do Senador que integram o bloco parlamentarista e aos que se filiam ao
Marco Maciel, que suprime o inciso IV e o§ 1"' do art.'37 presidencialista, liderados pelo nobre Senador Marco Maciel
do Substitutivo.
e pelo Senador José Richa, solicita às duas correntes que
Em cons-eqüência desse entendimento, meu voto é favorá- se antagonizam no apoio ao novo sistema de governo, que
vel ao destaque; logo, o meu voto é .. sim". O voto contrário s_e dêem as mãos neste momento para garantir o quorum
seria "não", ou seja, o voto que quer man~e! o tc~_xto Original dCc~~a__ proposição de interesse do_ Ministério Público.
do Substitutivo.
· ·-os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Com o escla·
recimento do nobre Relator, Senador Amir Lando, a Presidência pede a todos os Senadores que venham imediatamente
ao plenário e tomem assento cm seus respectivos lugares.
Trata=-se de lei complementar de interesse do Ministério
Público da União.
A Presidência constata a pfesençã no plenário dé apenas
39 Srs. Senadores, quando 80 se encontram na CaSa.
O Sr. Jutahy Magalhães- Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

(Procede-se à votação.)

·VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Albano Fiãnco ~ Amir Lando- Antonio Mariz- CãrlOSPatrOCíllíO . . :. . César Díils ____: DiiiO -Peiefra -Dirceu CarDeiTO-~FlaviaDo Melo -Garibaldi Ãives- Humberto Luce-na - Iram Saraiva - José Fogaça - José RiCha ----:-- Júlio
Campos - Júnia Marise - Louremberg Nunes Rocha Márcio Lacerda- Marco Maciel- Nabor Júnior- Pedro
Si~~U-- Ronaldo Aragão- Ronãn Tito- Saldanha Derzi.
YO_TAM "NÃO" OS SRS:-SEliiADORES:
- Almir Gabriel - Chagas Rodrigues - Cid Carvalho Darcy Ribeiro - Eduardo Suplicy - Jarbas Passarinho João França - Josaphat Marinho ~ Jutahy Magalhães M~gno Bacelar - Mário Cóvas - Marluce Pinto - N~lson
Wedekin -Paulo Biso! -Pedro Teixeira.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB- PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Gostaria que V. EXi'_fizesse
um apelo aos parlamentaristas para qUe suspendesSem sua
reunião e viessem a plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~-A l'resi·
dência apela a presidencialistas e parlamentaristas que suspen~
dam as articulações que, no momento, promovem, pára cfUe
·o-SR; PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Votaram
tenhamos o comparecimento maciço doS 80 Senadores que,
"sim" 23 Srs. Senadores e "não", 15.
hoje, pela manhã, deram demonstração exuberante de cons_: _
Total de votos: 38.
ciência cívica. Que venhaÍil. i3mbém prestigiar neste moirleiito
__ Nã-9 há quornJD para·a-votaÇão~
o Ministério -Público, permitindo que se deSlinde essa rrlá.téria
O _Sr. Cid Sabóia de Carvalho --Sr. Pi:esidente, peÇo
com a votação da emenda remanescente. (Pausa.)
a _palavra para um_a questão de ordem.
Vamos proceder â votação.
Como vota o Líder do PMDB?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. Ex' para uma questão de ordem.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- "Sim",
Sr. Presidente.
O SR. CID SABÓIA DE CARVÀLHO (PMDB - CE.
Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
Sr. Presidente, sugiro que esta votação seja repetida, porque
o Líder do PFL?
falta tão pouco para atingiril_los o quorum.
A matéria é da maior importância, está estagnada e dela
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE)- "'Sim", &
Presidente e ao votarmos usim" estamos mantendo uma deci~ depende uma outra lei, ª-de ú_rganização- do Ministério Públisão que já tomamos no início do ano-;·acfdefinir_a Lei Orgânica
co dos Estados, da qual sou Relator e pretendo, desde logo,
ver resolvida nesta Casa.
do Tribunal de Contas da União. Enfim, estamos sendo coerentes com o que fizemos há cerca de 4 ou 5 meses atrás.
Seria interessante que V. EXi'-fiZesse soar as campainhas,
porque faltam só trés votos pata completar o quorum.
Como vota o Líder do PSDB?
OSR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -PI) -Sr. PresiO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidente, o PSDB vota "não" ao destaque, porque está ~e acordo
c!Çnçi~_ apenas pede a atenção do nobre Senador Cid Sabóia
com o projeto inicial, o Substitutivo do Relator.
E~ Carv~_~g __pa!~_o pJ~car, q!J.e refl~tiu_a t~pdêq~i~_do PlenáO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevid-es) - A Prési. rio. Forãm 15 võtos_"não". V. Er sabe que, para o acolhimento do projeto, há necessidade de 42 votos "sim".
dência volta a esclarecer: quem votar "não", como é o caso
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Si. Presidente,
mas com 41 votos a matéria está encerrada.
0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _Considerada
rejeitada.

de Emenda Constitucional n' 11, de 1992, é de autoria de
vários Srs. Senadores, mas de inidãüV3. do nobre Senador
Iram Saraiva, do PMDB de Goiás. S. Ex• pretende reformar
a Constituição Federal para efeito de se instituir uma JustiÇa
Eleitoral autónoma.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Nós temos que
A emenda pretende, assim, d~r maior _independência à
aprovar ou rejeitar.
-- Justiça Eleitoral e, sobretudo, maior especialização, de vez
O Sr. Jutahy Magalhães- Um momento. É rejeitada que, pela sua composição atual, os juízes singulares, os roema emenda, não o projeto.
-- bros dos Tribunais Regionais e do Tribunal Superior são noO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _É rejeitada meados, aproveitando~se a experiência de magistrados da Jus~
exatamente a emenda.
tiça comum, bem como a competência de advogados, periodicamente _escolhidos em listas tríplices.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Eu_ quero é
que a matéria si-finalize_.
A justificativa do nobre Senador Iram Saraiva é bastante
·esdãreÚ:dora. Neste instante, portanto, faço um apelo aos
nobres Senadores, a fim de que prestigiem a propOsta de
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Düinte da
S. Ex~, na certeza de que se ela vier a sc::r aprovada em dois
evidente realidade da inexistência de quorum neste momento,
já que apenas 38 votaram, a Presidência vai discutir a proposta turnos pelas duas Casas do Congresso Nacional, a Justiça
de emenda constituciOnal e, constatada a presença, no plená- Eleitoral será mais isenta. e mais capacitada, sobretudo para
evitar que novas fraudes venham desvirtuar o processo eleitorio, de outros Senadores, retornaremos à matéria.
ral brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 2:
Sou, então, favorável à proposta de emenda Constitucional de autoria do nobre Senador Iram Saraiva.
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 243, DE 1991
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Prossegue
_
. _____ __ _
_·(Em regime de urgência, nos termds _do ai}:. 336., a dis,c'-!-ss~o_. (Pausa.)
Não haVendo mais quem peça a palavra, encerro a discusc, do Regimento Interno.)
- _
Continuação da discussão, em turno_suplementar, são.
Em votação.
do Projeto de Lei do Senado n\"443, de 1991, de autoria
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
da Senadora Marluce Pinto, que dispõe sobre a Lei
sentados. (Pausa.)
Orgânica dos Partidos Políticos, tendo
A votação fica adiada por falta de quorum.
PARECER sob o n" 500, de 1992, da Comissão
- Diretora-, oferecendo a Redação dQ Vencido.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, já há
(Dependendo de parecer sobre as Emendas de número para o exame da m_atéria do Ministério_ Público.
Plenário.)
· ·· -- ·
A Presidência retira da pauta nos termos do art. 175,
c do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 3:
Discussão, em prirrieiro furno, da proposta de
emenda à ConstituiÇão que altera os art. 52, II, 119,
120 e 128, suprime o § 2• do art. 121 da Constituição
Federal e adita dispositivos ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias; tendo
Parecer favorável, sob n~ 503, de 1992, da Comissão Especial.
A matéria foi-incluída em Ordem do Dia em virtude
da dispensa de interstício concedida em sessão anterior.
Em discussão a PropOsta de Emenda à ConstituiÇão n~
11, de 1992, em primeiro t-ti.rno.
A Presidência esclarece ao plenário que, noS- termos do
art. 288, II, do Regimento Interno, a matéria depende, para
sua aprovação, do voto favorável de três quintós da composição da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo eletrô·
nico.
O SR~ Humberto Lucena-Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
- -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Tem V. Ex•
a palavra.
O SR- HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Proposta

.. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presíirá ;:lt~nder à_solicitação de V. EX!,_retoma, portanto,
a apreciaçãO da matéria.
O Sr. Antonio Mariz - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Antonio Mariz.
. O SR. ANTONIO MARIZ (PMDB- PB. Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
com todo o respeitO à decisão tomada por V. Ex~, não posso
absolutamente concordar em que se repita essa votação, porque me parece anti-regimental.
Foi feita a votação e não houve quorum. E matéria de
lei complementar que exige quorum espeCial. Não me parece
que se deva infringir o Regimento para- votá-la nas circuns-tâncias em que nos encontramos em cermo-s de número. Quando, evidentemente, não se alcançou o quorum.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Senador António Mariz, a Presidência esclarece a V. Ex~ que,
ocorrendo faltã de número para ·as deliberações, passar-se-á
à matéria em discussão.
O art. 30:; do Regimento Interno diz:
"Sobrevindo, posteriormente, a existência de número, voltar-se-á a matéria em votação, interrompendo-se o orador que estiver na tribuna. salvo se estiver
discutindo proposição em regime de urgência e a matéria a votar estiver em tr3mitação normal."
-~ênpia

!0908

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quarta-feira 23

Certamente, por conhecer o texto desse dispositivo regimental, o Senador Cid Sab_óia de Carvalho apelou à Mesa

no seFitido de que, constatada a existência de quorum, voltássemos a insistir na apreciação dessa matéria; embora a Presidência entenda que, tendo-se registrado 15 votos contrários,
mesmo que se garanta o quorum de 43 ou 44 Srs. Senadores
- o que seria provável agora --·a matéria não alcançaria
os 41 votos indispensáveis à sua validação.
Então, nobre Senador Cid S_abóia de Carvalho, V. Ex~
insiste no recxame dessa matéria?

-

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, a minha
intenção é ver a matéria encerrada. mas já que há objeção
do Senador Antônio Mariz, V. EX1' fica inteiramente livre
para resolver a questão sem que haja lr.sistência niinha em
sentido _contrário. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sendo evidente a inexistência dos 41 Srs. Senadores em plenário, a

Ata da
s~

20~

Dezembro de 1992

Presidência se dispensa de retornar à matéria e convoca sessão
extraordinária a realizar-se hoje, às 19h35min, com a seguinte
ORDEM DO DIA
-lREQUERIMENTO N• 921, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento-n9 921, de
1992, do Senador Almir Gabriel, solicitando, nos termos do
art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem
do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 28, de 1992, de autoria
do Senador João França. que estabelece as hipóteses e condições em que o Poder Público dará assistência -aos herdeiros
e dependentes carentes de pessoas vitiriladas por crime doloso.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nada mais
havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 34 minutos.)

Sessão, em 22 de dezembro de 1992

Sessão legislativa extraordinária, da 49~ legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Mauro Benevides

ÀS 19 HORAS E 35 MINUTOS, ACHAM·SE PRESEN·
TESOS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo - Albano Franco - Alm_ir__Qabriel
- Alufzio Bezerra- Álvaro Pacheco~ Amaz.onino Mendes
- Amir Lando - Antonio Mariz - Aureo Mello - BeUo
Parga- Beni V eras- Carlos De'Carli- Carlos Patrodnio
-César Dias- Chagas Rodrigues- Cid Sabóia de Carvalho
- Darcy Ribeiro - Dario Pereira ~ Dirceu Cafneiro Divaldo Suruagy- Eduardo Suplicy- E leio Álvares- Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin - Eva Blay - Flaviano
Melo- Francisco Rollemberg- Garibaldi Alves- Ger~on .
Camata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida Humberto Lucena - Hydekel Freitas --Iram Saraiva lrapuan Costa Júnior~ Jarbas Passarinho -João Calmon
-João França - João_ Rocha -Jonas Pinheiro - Josaphat
Marinho -José Fogaça - José Paulo Bisol - José Richa
- José Sarne)' -Júlio Cam-pos - Júnia Marise - Jutahy
Magalhães- Juvêncio DiaS- LavoiSier Maia- Levy D!~s
- Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista- Lucídio
Portella - Luiz Alberto - Magno Bacelar - Mansueto de
Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mário Covas
- Marluce Pirite-:....:..:. Mauro Benevides - Meira Filho Moisés Abrão- Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Nelson
Wedekin- Ney Maranhão-:- Odacir S_oarçs.:- Onofre Quinan - Pedro Simon - Pedro Teixeira·....:..... Rachid Saldanha
Derzi - Raimundo Lira - Ruy Baccl~r -:.--_ T~otôn,iÇ Vilela
Fiihl>" ~ -valmir Campclo- =-wuson Martms-.-O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 80 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão~_

1~

Sobre a mesa, requerimento que_ vai ser lido pelo Sr.
Secretário.
É lido o seguin~e:

REQUERIMENTO N• 1.002, DE 1992
-Requeremos, nos termos do art. 33.6, alínea c do Regimento Interno do Senado Federal, urgência para o Projeto
-de Lei da Câmara n9 59, de 1992, que "regulamenta o art.
~7.' inciso XXI da Constituição Federal, institui normas para
hc1tações·e contratos da Administraçao Pública e_ dá outras
providências''.
Sala das Sessões, 22 de dezembro de 1992.- Humberto
Lucena- Louremberg Nunes Rocha- Marco Maciel- Esperidião Amin - Nelson Wedekin- Ney Maranhão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) -O requeri·
menta lido será votado após a Ordem do Dia.
Passa-se â
ORDEM DO DIA

Item 1:
REQUERIMENTO N• 921/92
Votação, em turno único, do Requerimento n~'
921/92, do Senador Almir Gabriel, solicitando, nos ter-_ J;P._Qs

ºº

~:r_t_._ JJ~-'-~' çl_ç>_ R~gi~-~~-!~-~~t~!JlO,_él: i_nçl~~~~

em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n 9
28192, de autoria do Senador João França. que estabelece as hipóteses e condições em que o Poder Público
dará assistência aos herdeiros e d_ependentes carentes
de pessoas vitimadas por crimes dolosos.
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Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovado.

A Pres-idência fará Cumprir a deliberação do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia, -passa-se- à vOtação
do Requerimento n9 1002/92,lido no Expediente, de urgência
para o Projeto de Lei da Câmara n" 59792.
Em votação.
OS- Srs: Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovado.
___ _
Aprovado o requerimento, a matéria figUrará na Ordem
do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
o Sr. Júlio Campos --Sr. Presidente, peço 3 palavra,
pela ordem.
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O SR. JÚLIO CAMPOS - Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos,
designando para a sessão ordinária de amanhã, a realizar~sc
às 14h30min, a seguinte
QRDEMDODIA
-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 votação, e_m turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n' 11. de 1991-Complementar. (n'' 69/89, na
Casa de origem), de iniciativa âo Ministério Público da União,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - Concedo _ que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto
a palavra ao nobre Senador.
" ... do Ministério Público da União, tendo
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL _: MT. Pela or<!em. Sem.
Parecer sob n' 412, de 1992, da Comissão
revisão do orador.)~ Sr. _-e.reside.ote, no mês de junho, o
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, nos
Senado Federal aprovou requerimento-da Comissão_ de Servitermos do Substitutivo que oferece.
ços de Infra-Estrutura, desta Casa, pelo qual, de acordo com
-02 _
o Regimento Interno, o Projeto de LiCitaÇão de Obras PúbliPROJETO DE LEI DO SENADO N' 243, DE 1991
cas, após passar pela ComisSão de ConstituiÇão, Justiça e
Cidadania e pela Comissão de Assuntos Econôniicos, iria ser
(Em regime de urgência, nos termos__ do_ art_~_336, c~ do
submetido à apreciação daquela COmissão.
Regimento Interno.)
Para surpresa nossa, o projeto está sendo votado agora,
Continuação discussão, em turno único, do Projeto de
em regime de urgência urgentíssima, sem. passa{ 'pela nossa
Lei do Senado n9 243, de 1991, de autoria da Senadora Marluce
Comissão, desobedecendo, assim, ao qUe foi aprovado.
Pinto, que altera dispositivos da Lei n9 5.682, de 21 de junho
Eu queria um esclarecimento da Mesa, porque isso é
de 1971 -Lei Orgânica dos Partidos Polfticos, tendo:
de uma gravidade brutal. Seria o mesmo__ que exigir a renúncia
Parecer, sob n' 503, de 1992, da Comissão
coletiva de todos os vinte e três metilbi"o~:-cta-comissão d.e
-- Diretor.a, oferec_erido _a Redaçãp do Vencido._ (Depen~
Serviços de Infra-Estrutura. O_Projeto de Licitação de Obras
dendo de parecer sobre as Emendas de n,.,; 2 a 31.)
Públicas, que passçm recentemente pela Comissão de Assuntos
-3Econômicos, está cheio de erros, e só Uma Comissão tikó.ica,
PROJETO DELE) DA CÂMARA N' 26, DE 1992
como a ComiSsãO de Serviços de Inft:ª-~E.str!Jtura, poderá con~
sertá-los, evitando, com isso, que este Plenário vote, no afoga(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
dilho de um final de sessão legislativa, um projeto de tanta
Regimento Intemp.)
importância -para o Brasil.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
Se há engano, eu g(')St':l~iaque fosse es~larecido.
n' 26, de 1992 (n' 815/92, na Casa de origem), que autoriza
o Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS a doar
à COoperativa Habitacional dos Servidores do_ Ministério_ da
O SR. PRESIDENTE (M~uro )3enevipes). -cA Presi:
PreVidência e AssiStênCia Social, no Est.ado da Bahia. o terredência esclarece a V. Ex~, nobre Senador Júlio Campos; e
no que menciona, tendo
o faz, realme~te, com o maiOr apreço, pois entende que V.
Parecer, sob n" 483, de 1992, da Comissão
Ex~ é, ·sem dúvida,· ürri dos -senadoreS ·maiS atuantes desta
-de- Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, com
Casa, que o que as Lideranças estão pretendendo é exataduas Emendas de Redaç_ão_que apresenta.
mente a concessão de regime de urgência para esta matéria.
Concedida a urgência, a matéria virá ao plenário e, então;
-4ouvir-se-á a manifestação da Comjssão de_ Serviços de Intra~
0FÍCIO __ _
Estrutura.
N' sn?, de 1992
Não haverá no trâmite, mesmO em reginie de urgência,
.. (Em -regime dt:! ui"g_~ncía, nos t~~mos do art. 336, c, do
nenhuma marginalização da Comissão de ServiÇoS de liifra-Es- ..
Regimento Interno.)
trutura. É apenas uma urgência, diante da qual a Mesa se
Ofício n" S/77, de 1992, através do qual o Governo do
dobra, já que ho~ve um requerimento das Lideranças aproEstado_ de Goi3S sOlicita _autoriza_ção para contratar operação
vado pelo PlenáriO.
_
._
_
de crédito externo, no valor- de dezoito milhões, setecentos
V. Ex~ pode ficar tianqüilo que, como Presidente desta
e oitenta_~ dois mil e quinhentos e cinqüenta dólares, destinada
Casa, jamais permitirei que se marginalize a manifestação
de qualquer uma de suas comissões.técnicas, ainda mais a-__ a finand~r projeto de _Desenvolvimento Tecn_glógico para Pc
de Serviços de Infra-Estrutur a, que tem V. E~ como um
queno_Produtor, em Area de cerrado. (Dependendo de pare
cer.)
dos Presidentes mais atuantes e destacados.
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-5-PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 9, DE
1992
(Incluída em Ordem do Dia nos te_r:mos do art. 358, §
zo, do Regimento Interno_,)
__ __ _
_
____ Discussão, em primeiro' tUrno, da Proposta de Emenda
à Constituição no 9, de 1992, de autoria do Senador José

Eduardo e outros Senadores, que dá nova redação ao art.
3° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
sessão de discussão.)

(2~

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 40 minutos.)
CONSELHO OE_S_UJ'ERVISÃO DO PRODASEN
ATA DA 132• REUNIÃO
Aos doze dias do mês de novembro de mil novecentos
e noventa e dois, às dezoito horas e trinta minutos, na sala
de reuniões da Primeira-Secretaria, reúne-se o ·conselho de
SuperVisão do Prodasen, sob a Presidência do Exm" Sr. Senador Dirceu Carneiro. Comparecem à reunião Os Senhores
Conselheiros Dr. Manoel Vilela de Magalhães, Vice-Presidente deste Colegiada, Dr. Fernando Arruda Moura, Dr.
Yamil e Sousa Outra e a Dr" Regina Célia Peres Borges,
Diretora-Executiva âo Prodasen. Presente, também, a convite
do Senhor Presidente, o Dr. Marcus Vinicius Goulart_Gonzaga, Assessor da Diretora-Executiva daquele órgão. Iniciando
a reunião, o Senhor Presidente coloca em apreciação a Ata
da 131 ~reunião, a qual passa a ser lida e, em seguida, aprovada
por unanimidade. O segundo item da pauta, Processo
PD-000174/91-2, refere-se à propO-sta da Diretora-Executiva
no sentido de adequar a remuneração dos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo daquele órgão ao disposto
no Ato n;o 28, de 1992, da Comissão Diretora do Senado
Federal, solicitando, ainda, uma revisão nos padrões remuneratórios iniciais das especialidades de Análise da Informação
e Técnicas de TeJeprocessamento. _Com a palavra o relator
da matéria, Conselheiro Fernando Arruda Moura, diz que
a referida proposta, conforme informa a Diretoi"a-Executiva,
"permite uma pequena recuperação das significativas perdas
salariais dos servidores do órgão", bem como evitará ''uma
perda da mão-de-obra recentemente contratada pelo órgão,
constituída de técnicos_ altamente capacitados e que vieram
para o Prodasen com grande perda salarial". Finalmente, manifesta"'-se favorável à aprovação da referida proposta, na forma do Ato do_ Presidente deste Conselho, que passa a ser
o de número 05, de 1992, e assinado por S. Ex•. O terceiro
item, Processo PD-000517/92~5. ha:ta de proposta da Diretora-Exeelitiva relativa à regulamentação do pagamento, no âmbito
do Prodasen, de gratificação pelo encargo de membro de comissões permanentes. O Conselheiro-relator, Dr. FernandÓ..
Arruda Moura, lê o seu parecer, na· qual se manifeSta favorável
à aprovação da proposta, por considerar "medida justa e adequada, além de incentivo ao corpo funcional no atendiDiento
às convocações da administração na constituição de comissões
diversaS, exigidas por Lei e, em sua maioria;·para execução
de ativ1dades alheias às exigidas para os cargos que ocupam",
além de corresponder "simplesmente à extensão aos servidores do Prodasen de procedimento já adotado no Seriado
_federal e no Cegraf'. O parecer é aprovado por unanimidade,
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passando a matéria a ser consubstanciada no Ato n;o 07, de
1992, que é assinado pelo Senhor Presidente deste Colegiada.
-A seguir, coloca-se em apreciação o processo PD-000088/91-9,
quarto item da pauta, o qual se refere à proposta da Diretora~
Executiva de incorporação do Prêmio de Produtividade pago
anualmente aos servidores do Prqçlasen. O relator da matéria,
Conselheiro Fernando Arruda Moura, lê o seu parecer, no
qual diz que "no decorrer do tempo referido prêmio sofreu
diversas modificações perdendo suas características ini~
Ciais ... ", e, ainda, que "Com o advento do Regime Jurídico
Único -Lei no 8.112/90 __,.e o atual quadro institUcional
de busca da isonomia de vencimentos dos servidores públicos,
é inevitável que o Prodasen adote as providências necessárias,
como .aliás já vem fazendo, com vistas a dotar aquele órgão
de urna estrutura remuneratória isonórriicil com O-Senado Fe- dúãi. --··Mãnifesta-se, ass;"'l, favorável à aprova"ção da proposta em questão, cuja matéria é aprOvada por unanimidade,
passando a ser consubstanciada no Ato n9 06, de 1992, o
qual é assinado pelo Senhor Presidente deste Conselho. O
quinto item da pauta, Processo PD-000344/92-3, refere-se à
Prestação de Contas do Prodasen e do Fundasen relativa ao
primeiro trimestre de 1992. O Conselheiro-relator, Dr. Manoe_l Vílela de Magalhães, diz que o processo foi submetido,
preliminarmente, à Auditoria do Senado Federal e, após ter
analisado detidamente a matéria, manifesta-se favorável à
aprovação da referida Prestação de Contas, cujo parecer é
aprovádo por unanimidade, devendo o-p-rocesso ser submetido
à apreciação àa Comissão Diretora para aprOvação final. O
sexto e último item, Processo PD-000575/92-5, diz respeito
à proposta da Itautec Informática S/A para atualização tecnológica de 417 (quatrocentos e dezessete) microcomputadores
alugados pelo Prodasen. O relator da matéria, _Conselheiro
Manoel Vilela de Magalhães, diz, no seu pare_cer t que a referida proposta foi analisada pelas áreas competentes daquele
órgão,_ que se mostraram favoráveis à refer1da atualização,
e que a despesa -caracteriza-se como inexigfvel de licitaçãot
com base no que dispõe o artig" 23, caput, do Decreto~Lei
n9 2.300, -de-1986. Diante da exposição -da DiretOra-Executiva,
manifesta-se favorável à ratificação da inexigibilidade de licitação e aprovação da atualização tecnológica dos referidos equipamentos. A proposta é analisada pelos Senhores Conselheiros, que a aprovam por unanimidade, na forma apresentada
por aquela titular. Nada mais havendo a_ tratar, o Senhor
Presidente encerra a presente- reunião. E, para constar, eu,
Ana Maria Mer!o Marengo, Secretária do Conselho de Supervisão, lavrei a presente Ata que subscrevo e, após lida e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente e demais membros
do Conselho. Brasília, 12 de novembro de 1992.
Senador Dirceu Carneiro - Pre_sidente, Manoel Vilela
de Magalhães - Vice-Presidente, Fernando Arruda Moura
- Conselheiro, Yamil e Sousa Dutra- Conselheiro, Regina
CéUa Peres.Borges- Diretora-Executiva do Prodasen.
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
ATADA31•REUNIÀO,REALIZADAEM3DEDEZEMBRO DE 1992
As de~ horas e trinta minutos do dia três de dezembro
de mil novecentos e noventa e dois, na sala de reuniões da
Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência
do Senador Raimundo Lira, com a presença dos Senhores
Senadores Affonso Camargo, João Calrnon, Moisés Abrão,
Valmir Campelo, José Fogaça, Nabor Júnior, Eduardo Supli-

Dezembro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

cy, Ronan Tito, Dario Pereira, João Rocha, Onofre Qui!J.~n,
Gerson Camáta, Álvaro Pacheco, Mário Q:iV-ãs, R~y Bacelar,
Lavoisier Maia, Beni Veras, Nelson Wedekin, Levy Dias,
Pedro Simon, Ronaldo Aragão, Mansueto q~_I::-avor e Aluí_zío
Bezerra, reúne-se a Comissão de Assuritos Económicos. Deixam de comparecer os Senhores Senadores César Dias, Guilherme Palmeira, Meira Filho, Henrique Almeida, José Richa,
Júnia Marise, Albano Franco e Esperidião Arnin. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os
trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião anterior,
que é dada por aprovada e, a seguir, _comuniCa que a reunião
destina-se à apreciação da MSF n<? 357/92, "Do-Senhor Presidente da República, submetendo à consideração-do Senado
Federal a minuta dos termos do acordo concluído entre o
Governo-Brasileiro e o comitê de hanCos credores, relativo
à reestruturação da dívida externa de médio e longo prazo
do setor público brasileiro, a fim de obter autorização para
que a União possa celebrar os -contratos que formalizarão
o referido acordo", e do PLC n• 66/92, que "dispõe sobre
o regime jurídico da exploração dos portos organizados e
das instalações portuárias e dá outras proVidências''. Em seguida, Sua Excelência convída para comporem a M_esa dos trabalhos o Senador Ruy Bacelar, Vice-Pres_idente da COinissão,
e os Senadores José Fogaça, relator da MSF n' 357/92, e
Affonso Camargo", relator do PLC n~ 66/92. Prosseguindo,
o Senhor Presidente passa a palavra ao Senador José ·Fogaça,
para que faça suas obseiVações a respeito das modificações
que introduziu no parecer que oferece à MSF n• 357/92. Após
a explanação do relator, o Senador Ronan Tito usa da palavra
para uma questão de ordem e, a seguir, o senhor Piesidente
co-nvida o Senador Eduardo Suplicy a proferir o voto em
separado que oferece à matéria. Encerrada a exposição, o
Senador Ronan Tito I,evanta nova _questão de ordem, após
o quê o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador
José Fogaça. Em seguida, iniciam-se as discussões. Participam
os Senadores Nelson Wedekin, Louremberg Nunes Rocha,
Ronan Tito, Moisés Abrão, Mário Covas, Aluízio Bezerra,
José Fogaça e Eduardo Suplicy, sendo concedida vista conjunta aos Senadores Eduardo Suplicy, Nelson Wedekin e Mo.isés Abrão. Passa-se, a seguir, à apreciação do PLC n~ 66/92,
e o Senhor Presidente confere a palavra ao re~ator, S~nadqr
Affonso Camargo, que propõe ãos Senhores Senadores que
retirem os destaques para emendas por eles apresentados,
para evitar que ó Projeto se transfOrme ••numa colcha de
retalhos". O relator sugere aos Senhores Senadores interessados, que apresentem um Substitutivo em PlenáriO. O Senador Mansueto de Lavor propõe que se faça ufua d~~cussão
parlamentar, no sentido de redigir c Substitutivo _que seri;1
levado ao Plenário na próxima terça-feira. Iniciados os debates, usam da palavra os SenadQres Mádo_ c_ovas, Mansueto
de Lavor, Gerson Camata, Beni Veras e Affonso Camargo ..
Fica acertada pois, para terça-feira próxima, Uina reunião
informal no Gabinete do relator, Senador Affonso Camargo,
na tentativa de se chegar a um acordo sobre a matéria. Nada
mais havendo a tratar, Sua Excelência encerra a reunião às
treze horas e quinze 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 TAQUIGRÁFICO
Anexo à Ata da 31• Reunião da Comissão de AS_súntos
Econôxriicos, realizada em 3 de dezembro de 1992:- às dez
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horas, que se publica devidamente autorizado pelo Senhor
Presidente .. Senador Raimundo Lira.

COMISSÃO DE ASSUNTOS
ECONÓMICOS

PRESIDENTE: RAIMUNDO LIRA

RELATOR: JOSÉ FOGAÇA

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Srs. Senadores,
vamos iniciar a"31~ Reunião da ComiSsão de Assuntos Econômicos.
Item 1:

Projeto de Lei da Cãmara n' 66/92, 8/91, na origem,
não terminativo.
Dispõe sobre o regime jurídico da .exploração dos_ port~
organizados e das instalações portuánas e dá outras providências.
De autoria do Poder Executivo. Relator Senador Affonso
Camargo, com parecer favorá'vel ao proj~t? às Emendas ~9S
29, 30 e 39 oferecidas perante a CAE, reJeitando as demaiS,
bem .como as Emendas n~ 1 a 28-CCl.
Em 17--9-92. foi concedida vista conjunta aos Senadores
Ronan Tito, Nabor JúniOr, Beni Veras, Ronaldo Aragão,
Albano Franco, Dario Pereira e Cid Carvalho, sendo que
nenhum dos Senadores apresentou voto em separado.
Em 12-11-92, o Senador Affonso Camargo é designado
Relator da matéria em substituição ao Senador José Eduardo.

Em 18-11,92, por proposta do Senador Mansueto de Lavor, -é ..adiada.a votação .do--projeto- .com-o-objetivo--de-se
chegar a uma posição conse·nsual sobre a matéria.

Em

25-11 ;9i, a Comissão aprova o parecer do Relator,

;~essalvados os_ destaques que foram aprovados após destacad~s

as seguintes emendas: 3-CCJ, 6-CCJ (apenas a supressão do
art. 7•}, 7-CCJ, 8-CCl, 12-CCl e 14-CCl.
··
A votaçãO dos demais destaques terá prosseguimento.
Em anexO, quadro com as emendas destacadas.

o Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PREsiDENTE (Raimundo Lira) palavra ao Senador Eduardo Suplicy.

Concedo a
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O SR. EDUARDO SUJ'LICY - Queria sugerir que fos·
sem ligados os microfones nos ga~inetes porque, dessa forma,
os Srs. Senadores saberão que começ9u a reunião.
Acabei de verificar que em nieu gabinete não estamos
captando o som da transmissão da reunião. Se isso for possível,
é uma forma de informar aos Srs. Senadores que a reunião
já começou~
---

Dezembro d~ 1992

para i_nves~imentos n? Programa Nacional de
~ ~ ~~~o _1<!_ é autQnzado pela Resolução n9

Desestatízação
82/90 - todo
e qualquer bónus pode ser usado para investimentos no setor
público. )'rata-se, portanto, de dinheiro não inflacionado. São
b_ôn~s que_ entram para o programa de deses-tatiiaÇãO, o que
Sigmfíca dizer que, no momento da quitação, apenas rasgaremos_Papéis. Logo, o temor do impacto inflacionário não existe,
motivo pelo qual alterei a restrição. No entanto, acrescentei
OSR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Nobre Senador
Uma salvaguarda no sentido de que caberá a esta Casa aferir
Eduardo Suplicy, as providências serão tomadas, atendendo
essa CQmposição. Ou seja: o seriado Federal irá verificar,
à questão de ordem de V. Ex•
avalia~ e dec!dir a respeito da composição que permitirá o
Como ficOu ace-rtãdo na última reunião da Comissão de
tis~ de.~ónus a serem convertidos em investimentos no PrograAssuntos EconómicOS, antes de continuar a discussão do Proma N actonal de Desestatização_.
_
- _ _
jeto de Lei da Câmara n" 66!92, iriScrimos, por aprovação
Por
~utro lad~, i_nformei aos Srs. Senadores que e_u havia
do plenário da Comissão, em pauta extra, a Mensagem n~
est~bele_c1do um hm1te a?S ba,ncos, inclusive às instituições
357/92, no 707/92, na origeffi,"nâo terminativa também, do
nacwna1s. Ocorre que, no protocolo do acordo, não estavam
Senhor Presidente da República. submetendo à consideração
rela~ionados os nomes _dos bancos. Em não aparecendo a
do Senado Federai a minuta dos termos do acordo concluído
nonnnat.a dos bancos, eu não sabia da informação que levo
entre o Governo brasileiro e o comitê de ba_nc_os credores,
ão conhecimento dos Srs. Senadores, neste momento: dos
relativo à reestruturação da Dívida Extei:n"ã. de médio e longo
6 bilhões de dólares que o Brasil deve a. bancos nacionais
prazos do setor público brasileiro, a fim de obter autorização
com agências no exterior, 70% correspondem a dívidas de
para que a União possa celebrar os contratos que formalizarão
bancos~s_!~ais. l!ma parcela mínima é do Banerj e do Baneso referido acordo.
pa; a quase totalidade é do_ Banco do Brasil.
O Relator é o Senador José Fogaça, e o parecer é favoráSe houvesse a cláusula de restrição, o Banco do Brasil
vel, nos termos que apresenta.
ficaiia_obrigado
a colocar par a par- um dó!ar por um dólar
Concedo a palavra ao Senador José Fogaça.
-os bónus_ de conversão. Para tanto, o Brasil teria de emitir
cruzeiros equivalentes a 700 milhões de d_ólares para fazer
O SR. RELATOR (José Fogaça)- Sr. Presidente, antes
resgatar a dívida do Banco do Brasil com o Tesouro Nacional.
de submeter aos Srs. Senadores o meu parecer, ·que-ro dar
Por essas razões, acabei por acatar a preferência e um certo
urna exp1ica~ão relativa a duas modificaçóes que foram feitas,
privilégio que o acordo dá aos bancos brasileiros.
posto que fm alertado por técnicos na área do Direito InternaAlertaram -se os advogados no sentido de que exigir um
cional e também por uma inforinação dada ontem.
aperte: de financiamento dos organismos multilaterais para
Ontem, ao abordar a questão dos chamados bónus de
financiamento das nossas garantias seria comprometer terceiconversão, acabei não informando aos Senadores qual é exataw
__
_
mente o sentido dessa expressão.
-- ros nu_m contrato_ bilateral.
- -O contrato é realizado entre o Brasil e os bancos credores.
Os bónus de conversão Õ.ão sãO Oônus para conversão
Nesse contrato, é_ injurídica intrOduzir uma obrigação que
e investimentos no Brasil. Trata-se de uma denominação técniw
compromete terceuos, uma cláusula que obriga terceiros. Daca us~al na lingu":gem fin~mce~r_'!__i_~!-~r~acionàl para bónus
da, portanto, a injuridicidade dessa alternativa, eu a suprimi.
que sao trocados por dívida escriturai. Portanto convertem
Coloquei a questão nos seguintes termos: antes da troca dos
dívida escriturai em bónus, por isso são chamad~s bónus de
?ôn:~s-=--~ Senado_irá avaliar se o financiamento apertado pelas
convers_ão. No entanto, esses bónus de conversão não são
mstitwçoes públicas internacionais - FMI, Banco Mundial
bónus- como eu ontem interpretara e, erradamente, infore BID - satisfaz aos interesses nacionais. Isso será considemara ao Plenário- significam bónus de conversão em investirado para a aprovação final, ou não, daquela composição. _
mentos. Eles são simplesmente bônus de conversão e--têm
Acompanhem. Srs. Senadores. o parecer, no seu art.
apenas o objetivo técnico-financeirO de substituir dívida escri15. ~~a-~a-se da mais inipórtimte salvaguarda que estamoS inturada.
troduzindo.
De modo que aquele temor que ·ontem manifestei aos
Art. 15 na verdade deveria ser Õ16:Srs. Senadores no sentido de que bónus de conversão pode. "Tendo _em vista assegurar a observância do requiria~ ser i~ves-tiffientos privados no Brasil não existe, e quero
Sito de capactdade de pagamento estabelecido na Resosahentar ISSO com toda a ênfase p-ossível. Não pode ser utililução no 82, de 1990, o Poder Executivo, antes da troca
zado nenhum dos bônus que estão sendo oferecidos pelo Goda dívida ~ntiga pelo~ novos instrumentos (Exchange
verno brasilc:tiro para cfeitd de conversão e investiirientos priDate),~J1VIará comumcação ao Senado Federal infor·
--- --vados.
mando a participação relativa das diversas fontes de--Portanto, aquele impacto infladonárl.O eniissão de base
financiamento das garantias iniciais (ioitial collateraiY.
monetária sobre o qual manifestei preoCupaçãO de fato foi
~que é isso? A participação do FMI, do_ Banc"o Munmeramente. um erro técnico-interpretativo. Fui suficientemendial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento
te agora esclarecid9 pel1;>s advogados nessa área de Direito
- e s_u?metendo a distribuição consolidada das opções
Internacional. Com isso, evidentemente tornou-se desnecesdefimttvas dos cre-dores."
sária aqut:la cláusula de proteção dos ts%.
---Todos os bónus, não só o de conversão, mas todos os
Portanto, nós, Senadores, iremos apreciar duas questões:
bónus: o bónus ao par, o bónus de desconto, o bónus de
que comportamento teve o FMI. o Banco Mundial e o BID
capitalização, o bónus de_ redução temporária de juros, o bô~
no_ apoio ao Bx:asil, fínailciimdo as garantias que o contrato
nus de conversão, o bónus de dinheiro novo, podet:n ser usados
extge? Se constderarmos que o FMI, o Banco Mundial e o
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O que isso significa? Se 85% do total dos bôD_u-s que
forem trocados pelo governo brasileiro forem bónus ao par
e bónus de desconto, teremos um custo muito maior na conces~
são de garantias, porque esses dois bônus são dependentes
de concessão de garantias. O Brasil teria que emitir e_ liberar
recursos
muito maiores· do qUe aqueles que eventualmente
'"Ao apreciar a ·escolha dos credores entre as diverexpusemos ontem. De modo que o equilíbrio é que é imporsas opções oferecidas nos termos deste Acordo, o Senatante, e não ·a restrição dessa ou daquela faixa de compro·
do Federal avaliará os eventuais efeitos negativos em
missas. Penso eu que o verdadeiro estudo técnico_ ·profundo
termos macroeconômicos de conc_entração nos instruterá que ser feito na hora em que essas inforrrrações- vierem.
mentos passíveis de conversão ao pãr no Programa
~f, sit:Jl. te~emos que observar quai~ s_ã_o ~~-preferênCiaS dos
Nacional de Desestatização."
·
bancos e em que isso. \!ai impaCtar a economia brasileira.
Portanto, se houver excesso de concentração de bónus ...
Bónus transformados em prog_r_ª~<! ~e estatização, bónus que
vão significar juro fixo, bónus que vão signifiCar descOnto
O SR. RONAN TITO- Essa dáÜsuTa·p-ermanece assim?
imediato com juro de mercado - tudo o que interessa e
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Permanece assi~.
o que não interessa ifemoS vCr no processo que vai então
se estabelecer.
O SR. RONAN TITO - Voltará. portanto, ao Senado
após o acerto com os bancos internaciOriaiS pa_r_ã haVei disl:ri~
COmO-õs negodadores brasileiros vã_o tentar obter o máxibuição das sete opções.
·
- . ·mo de vantagem para o Brasil nessa questão, seria interessante, Sr. Presidente. que essas negociações, que_ vão se proO SR. JOSÉ FOGAÇA - Além disso, Virá também a
cessar daqui até julho de 1993, sejam acompanhadas de perto
informação sobre o que O FMI aportou para financiar as garan~
pelos Senadores da Comissão de Assuntos Económicos, para
tias.
que possamos, desde logo, estar informados a respeito de
O SR. RONAN TITO -Eu havia entendido que haveria
quais opções sistematicamente os bancos vierarrl a f3zer.
a troca de uma pela outra. Agora ficou perfeitamente claro.
É esse o relatório, Sr. Presidente. - _-- ..
. ''
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Àinda -;n~is: vlrá um informe
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Prosseguindo
sobre o que constitui bónus a ser aplicado ou investido na
a discussão da reunião anterior. o p3recer do Senador Jo_sé
compra de estatais brasileiras, ou seja, no siStema de. privatiFogaça continua em discussão_. (Pausa.)
zação. Se houver efeitos negativos_ em tei:'mos IDacroeconôCom a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
núcos de concentraç_ão _n()s_ instrumentos passíveis de coriverO
SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, através
são, o Senado esia"rá obrigado a se pronunciar sobre se concorda Mensagem n' 357, de 1992, o Senhor Presidente da Repúda ou não com essa ope-raÇão.
- ·
blica submete à apreciação desta Casa a minuta dos termos
§ 29.: "-Corisiderado atendido o requiSitá de equido acordo entre o Governo brasileiro e o Comitê de Bancos
líbrio eritre as opções de permuta. de princípã.l, conforCredores, relativo à reestruturação da dívida externa de médio
me consta do sumário de termos da minuta do acordo
e longo prazos, solicitando autorização para que a União possa
sobre a dívida externa de médio e_longo prazos do
celebrar os contratos que-formalizarão o referido acordo:
setor público, o Senado Federal expedirá resolução
Refere-se esse acordo a US$56 bilhões de obrigações do
aprovando a distribuição resultante das referidas opsetor público com os bancos comerciais.
ções".
Trata-s~ c;lo protocolo do maior acordo jamais negoCiado
por qualquer país no âmbito do Plano Brady e supera, por
Como vimos, a palavra final sobre todos esséS pontos
larga margem, os montantes envolvidos nos acordos anteriorficará com o Senado. Portanto, ao invés de estabelecer, desde
mente submetidos ao Senado brasileiro.
logo, uma restrição, s6 pode ser tantos por cento para investiCuinpre decidir sobre essa questão com extremo cuidado
mento no programa-·âe desestatização; só pode ser tantos
e atenção.
por cento o_ volume de aperte que vai ser feito pelo Fundo
O Governo Collor Vinha enfatizando as vantagens desse
Monetário Internacional. Ao invés de previamente definir
projeto de acordo. De fato, em alguns aspectos, esta negoisso, eu preferi propor que se faça a posteriori, essa avaliação.
ciação trouxe avanços com respeito a ·negodiiÇõe5 à:Dteri.ói"es,
Ou seja, isto dará aos negociadores brasileiros- a opção de
fazer uma negociação realmente equilibrada e respeitosa em -aspectos esses que têm sido ressaltados, às vezes, de forma
imprecisa pelo Governo. Dentre esses detaca-se a aceitação,
relação ao Brasil, ou o Fundo Monetário Internacional aperta
-pof parte dos credores, de uma redução de alguns comporecursos suficienteS para um verdadeiro equilíbrio nesse prOcesso de negociação ou então o S,enado vai acabar rejeitando. -- nentes da dívida afetada pelo acordo.
Portanto, do ponto de vista instrumental da negociação, esta- .
É preciso registrar· que o projeto de acOrdo, em -diSCUssão
mos fortalecendo os nossos negociadores diante dos credores,
neste momento, é extrem3Illente amplo e não houve, na minha
os bancos comerciais, que são_ detentõi-eS dos_ títulos da nossa
avaliação, tempo suficiente para exaniin-á-lo- com a--devida
dívida do_setor público.
profundidade e abrangência, tendo em vista ~- pre?C.l:I:Pação
. do Governo, agora talvez diferente,_ de decidir a_qu~~tão de
Essas foram as alterações que eu desejava informar.
modo rápido. Ell digo agora diferente porque houve o adiaE por que, desdco logo, não limitar em 15% os chamados
mento da viagem dos Srs. Ministros a Washington para converbónus de conversão, bónu§: de dinheiro novo, bónus de redusar com as autoridade do FMI. Não é conveniente que a
ção temporária de juros e bónus de capitalização? Porque
Comissão de-ASSuntos Ecollômicos o PieriáriO do Senado
se eu limito em 15% es_ses quatro bónus, sobrariam apenas
votem esta questão nessas condições. Inúmeras informaç_ões
dois, que seriã.m o bónus ao par e o bôn1,1s de desconto, que
importantes ainda não estão disponíveiS ou não foram sufiden.teriam que perfazer 85% do total.
··
BIRD foram extremamente avarentos com o Bra-sil. ou seja,
que impuseram um programa econômico e Dada apartaram
no estímulo a que o Brasil ~eg_ularize a sua situaç~o, podemos
tomar a decisão grave de rejeitar o acordo.
Vejam o que diz o§ 1':
·
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temente esclarecidas. Entre outros aspectos, seria fundamental dispor das seguintes informações;
--- - --- e_- ·a. QuaiS foram os critérios utilizados pelo Governo para
projetar a capacidade de pagamento de 1993, que- consta do
Quadro I da mensagem governamental?
.
b. Quais as estim-atiVas do Governo para a capãeidade
de pagamento nos anos subseqüentes?
c. Quais as projeções do Governo para o cronograma
de pagamento de juros e amortização resultante do acordo
em discussão?
___ _
d. Com que grau de segurança se pode estimar, neste
momento, a contribuição de fontes oficiais eXternas, como
o FMI e o Banco Mundial, para o financiament9 das garantias
exigidas pelos bancos-comerciais estran3eiros?
e. Quais as projeções do Governo para o balanço de
pagamentos no curso e médio prazos?
_
r. Quais as repercussões sobre a economia, das cláusulas
de conversão de dívida previstas no protocolo do acordQ?
g. Qual efetivamente o resultado da situação tributária
brasileira, uma vez que estamos examinando o projeto de
reforma fiscal?
Sem estas e outras informações, ser.á difícil decidir_ com
seriedade sobre este tema.
De qualquer forma, as informações disponíveis levam
à conclusão de que as desvantagens resultantes do acordo
preponderam sobre as vantagens. O quadro prospectiv-o só
não é mais grave porQue a qUeda: das taxas de juros internacionais ao longo de 91192 representou alívio considerável em
termos de redução da carga de pagamentos ao exterior.
O protocolo suscita inúmeras- preócupá.Ções. Caberia destacar, em primeiro lugar, o fato agora reconhecido pelo negociador da dívida externa, Pedro Sampaio Malan, de que o
desconto efetivo é significativamente inferior áo que vinha
sendo anunciado pelo Governo Collor, conforme a documentação que nos foi entregue por ele, preparada pelo Banco
Central, e que consta do parecer do Senador José Fogaça.
Refiro-me ao Quadro 1_ ---:-- Estimativa do Desconto Efetivo
na Reneg9ciação do Brasil - em que justamente se mostra
que o desconto não é de 35%, mas algo entre 22% e 28%,
dependendo da metodologia ~dotada.
Em segundo lugar, preq'cupa sobremaneira a possibilidade de que o financiam.eitto das garantias exigidas pelos credores levem ao comprometimento de parcela significativa das
reservas internacionais do Banco Central, conforme indica
o Quadro II, que consta d~ste meu prohunciamento, prepaM
rado pelo professor Paulo Nogueira Baptista,_ onde explicita-se
que a imobilização de reservas, como proporção do nível de
__
reservas, poderá chegar a algo cqmo 19,3%. , _
Em terceiro lugar, a implementaçãQ do açorda resulta.ria,
consideradas as taxas de juros de mercado observadas no
passado recente, em u:r,.ta forte ampliação dos pagamentos
aos bancos estrangeiros em relação à situaçãO atual em que
o Brasil paga 30% dos juros correntes.
;
Ressalte-se, ademais, que a aprovação do protocolo pelo
Senado, ainda que não represente a conclusão do processo
de negociação, produz efeitos financeiros imediatos, nomeadamente, um pagamento de US$600 milhões rio cUrto prazo
e um aumento _de 30% para· 50% do percentual dos juros
pagos em divisas a partir de agora.
_,
Considero a decisão de v_otar agora precipitada. Não só
pelas razões acima indicadas, mas tambéin pelas circunstâncias
políticas ilacionais e ititernacio!üliS~do mOmeiltO.- o-Presidente
. Collor, responsável pela negociação-deste acor9o, en~ontra-se
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afastado de suas funções em virtude de processo de impeach_ment. Por uma questão de. no míriimo. c~rtes_ia para com_ o
Gov_~mo interino, a prudência aconselha que se aguarde o
desfecho do julgamento do Presidente_ pelo Senado Federal.
Na hipótese de sua condenação e portanto-assumindo o Presidente Itamar Franco como titular, de forma definitiva, nada
. mais justo que a ele seja garantida a possibilidade de expor
a visão de seu governo aos credores internacionais, no que
dii respeito à dívida externa.
Aliás, o adiamento da visita dos MiniStros da Fazenda
e do Planejamento aos Estados Unidos constitui um reforço
deste argumento.
Nos Estados Unidos acaba de ser eleito como presidente
um representante de um partido historicamente mais favorável
a medi~as de alíviO -das obrigações financeiras internaéion_ais.
Ao invés de aceitar de imediato um acordo negociado dentro
do figurino estabelecido pelo SecretáriO do Tesouro da administração Bush, Nicholas Brady, não caberia aguardar para
manter entendimentos em novas bases com a nova adminisM
tração americima?
__
_ -- Não se deve perder de vista que o problema principal
contmua sendo o de que as obrigações externas previstas eXcedem a capacidade de pagamento do setor público, como sugerem as Simulações por mim apresentadas à Comissão- de AsM
suntos Económicos do Senado. Em outras palavras, o fluxo
de pagameritos estabelecido estará provavelmente associado
a um crescimento excessivc da base monetária e do endividamento interno de curto prazo. Em coilse"qüência, o Brasil
continuará a conviver com uma fã.Xil-de inflação muito superior
à desejada e com uma taxa de juros, esta decorrente da necessidade de tornar os títulos públicos atraentes, também muito
alta, dificultando a retomada do cresci~ento.
Quando da discussão- do acordo com o Clube de Paris
em abril último, sustentei que o Governo Collor estava superestimando o superávit primário e a capacidade de pagamento
-do setor público e subestimando, portanto, o im~acto financeiro interno dos compromissos assuniidos com os credores
oficiais. Os documentos governamentais que ~n:e_ fQram entregues evidenciam que o Governo Collor superestimou por larga
margem o superávit primário e a capacidade de pagamento
em 1992.
Ressalto que quando aqui examinamos o acordo, em abril
último, com o Clube de Paris, o Governo estimava, para·
resultado primário este ano, 3% do PIB; endividamento inter~
no 1,5%. Agora, as estimativas já são _ bem diversas. Para
o resultado primário, enquanto o Professor Paulo Nogueira
·Baptista chegou a estimar na forma de resíduo um valor ne_gativo de 0,7%, o Banco Central apresentouMse há poucos d1as,
uma nova estimativa, diferente da que está na Mensagem
não de 1,9%, mas 1,7% do Pffi. E o endividamento interno
aO invés de ser 1,5%, segundo o Governo nas estimativas
mais recentes, é de 6,3%, portanto, mais -do que quatro vezes
superior ao" que havia sido definido no primeiro semestre deste
ano.
- Apesar deste reconhecimento, as informações de q_0:e disponho indicam que o mesmo tipo de erro está sendo cometido
agora no que se refere às projeções de 19_93 e ao protocolo
de acordo com os bancos comerciais em discussão nesse momento.
Em verdade, as projeções para 1993 dependem da reforma tributária que está por ser apreciada e votada pelo Con~
gresso Nacional neste mês de dezembro. Não se tem seguranç;
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As~im, Sr. Presidente, eu gostaria de ressaltar que esta
é a recomendação que faço: se a minha posição for isolada,
não contribuirei para obstruir os trabalhos; se houver outros
Senadores que estejam de acordo com as observações que
aqui faço, no sentido de solicitarmos do Governo maior de taProponho. pois, seja sustada a votação do presente projeto de resolução para que o acordo com os credores interna- lhamento sobre aquelas informações que eu listei aqui, e ainda
cionais póssa se-r melhor apreciado no infcio do próximo ano, considero importante nós termos em maior detalhamento,
e como isto poderia ser feito num espaço de alguns dias,
à luz das novas condições que certamente serão vigentes, deeu recomendaria que fosse solicitada a vista por parte de
vido:
a - a definição do ajuste fiscal votada pelo Congresso membros desta comissão.
·Assinalo, Sr. Presidente, que não faria isto de maneira
Nacional;
b - a melhor definição da política económica do 9_overno _ isolada, mas se houver outros Senadores que tenham semelhante posição, eu avalio como importante solicitar vistas para
Itamar Franco, após o julgamento do Presidente Fernando
que possamos ter informã.ção-mais segura, para que a decisão
Collor de MeUo; e
c - a definição âo novo governo dos Estados Unidos" seja m;üs_ consçiente e responsável por parte da Comissão
com uma política provavelmente mais adequada junto aos de Assuntos Económicos e, pOsteriormente, do Plenário do
Senado.
países devedores, como o Brasil.

sobre qual será o conteúdo da reforma, nem mesmo se será
efetivamente adotado. O lógico é se p·oder-rer precisões Ínais
corretas após a definição do ajuste fisca[

O Sr. Nelson ~edekin- Sr. ~re-sid_~_nte, peço a pal~v~a.
Assim, Sr. Presidente, avaliq que seria extremamente
importante que o Governo brasileiro, que já 3.diantou muitas
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Antes de P''ssar
informações a esta comissão, inclUsive-; nesta última semana a palavra ao Senador Nelson Wedekin, eu gostaria que o
contamos com a presença do Ministro Krause, do negociador Senador José Fogaça respondesse, inicialmente, as consideda dívida Pedro Malan e na data de ontem, conforme obser:
rações do Senador Eduardo Suplicy.
vamos das modificações feitaS em--seU-parecer~ pelo-Senador
O SR. RELATOR (José Fogaça) -Sr. Presidente. Srs.
José Fogaça, possa esclarecer dúvidas importantes relativas
Senadores, o Senador Eduardo Suplky levanta uma questão
ao que vai acontecer com a nossa capacidade de pagamento.
Quero registrar que enquanto o Governo propõe que de difícil avaliação, por mais que se debata, por mais que
se aprofunde a discussão.
para 1993 venhamos a ter um superávit primário de 4%, decorrente de uma reforma tributária, de um ajuste fi~cal ainda
_ Os questionamentos-que levanta o senador- Eduardo Sunão votado pelo CongressO; enqué!-nto o-GoveiOo já faz revisão -plicy, se eles existem hoje poderão continuar existindo cm
da s~~ previsão, de _r~sultado primário que nãO -é mais de janeiro, em fevereiro, etn abril. em· maio," que é: o Brasil
3%, nem de 2,9% - ç:onforme a mensagem, já é algo em lem ou não condições de construir um novo desempenho eco·
torno de 1,7%, 1,8%, e na minha preVisão menor ~inda -do
nómico e um novo superávit primário e operaCional? Isto
que isto -_a próprio troverno estã convocando os Senadores -é uma avaliaç~o prospectiva, é uma avaliação de futuro.
e Deputados para a necessidade premente do, ajm;te fiscal
É por isso que aqui, no projeto de resolução, estamos
porque não há propriamente um resultado primário positivo colocando a salvaguarda, segundo a qual cabe ao Senado Fede·
para este ano. 0-m"a.is provávei é qUe--não tenhamos um saldo
ral o zelo permanente sobre essa questão. Pot que, como
primário positivo.
'deveriam se comportar o"s-negociadores brasileiros~? l)_ízer asO Sr. Ronan-Titõ .:...._V~ Ex• me permi~e um aparte, nobre sim: --"Olha, nós somos um País que está afundando. Nós
somos um Pafs de incompetentes, o nosso desempenho vai
Senador Eduardo Suplicy? ·
·~ser péssimO. Logo, não nos dêem absolutamente nada".
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com prazer,oÚço V.
O que o Brasil, evidentemente, está assumindo, é a resEx•, nobre Senador Ronan Tito.
··
ponsabilidade de ter um desempenho na sua economia que
O Sr. R~n~n T~to_- Pens~ que _aí h~· um equíVoco_ de lhe permita um superávit operacional de 0,5% e um superávit
V. Ex~ O aumento da arrecadação-que tivemos a partir de primário por volta de 4%. Superávit priptário é apenas éeceita
menos despesa.
-julho deste ano. que sobe além das previsões, é de 135%.
Se os númerqs estimados para a projeção do orç~!ll_ep.!o se
Ora, se isto não vier a.aContecer, não sei se istÓ poderá
mantiverem e tivermos à contiriuaÇãO dessa arrecãdação cres- ser definido agora; em jan.eiro} em fe"v~reír()~- em mafço. isto
cente, teremos não itlals-déficit. mãs supúávit prirriário supe- terá que ser definido em jane·iro, térá'qtie ·ser defiriidO, depois,
rior a-'3%.· ·
· ' · ·_ - · ~
-- _.
-- em feveréir'q~ e, depois, em março, novani.ente. OU seja. até
o final deste processo, o_ Seriado Federal estará sistematiO SR. EDUARDO SUPLICY -Uma ultima informação
camente obrigado a uma participaçãá- de controle democráque me chegou oficialmente, na se_xta-feira, é que a nova
tico, porque isso já está na resolução que nós tomamos em
previsão de_ resultado primário é da ordem de 1,8%, e tendo
encaminhado uma previsão, na forma de resíduo, numa previ- - -f990, Resol_Ução n9" 82, onde diz que não pode uhrapassar
a capacidad~ de pagamento.
são que chegaria, na verdad_e, _a um número negativo, ainda
Nós colocamos esta c.Iáu~ula, justamente porque a capacique não significativo, e nãO tendo a contestação desta informadÍlde de pãgâmento é algo que eu poSso- dizer que· eu tenho
ção, e como já Ocorreu este_ ano, efetivãmente, uffi endividahoje e, amailhã, não vir a' ter; como, também, eu posso dizer
mento interno como forma de enfrentar um volume de obrigaque não tenho hoje e, amanhã, vir a ter. Ela é prospectiva.
ções muito acentuadas junto ao exterior e, também, como
Em virtilde de~se argumento, eu não creio que o Senado
estamos prevendo, um aumento da base monetária além dadeva deixar de tomar uma decisão. As salvaguardas existem
·quela que havia sido origirialmente prevista, é que eu gostaria
e a responsa!>ilidade é do Senado. E mais: se algUém imagina
de ter estes dados encaminhados a nós, mais atuali~ados e
que em jariêito terá condiçóes de mudar de avaliação, quanto
. com maior precisão, antes· da-decisão.
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O SR. RELATOR (José Fogaça)- Senador Suplicy, es~a
de pagamento do Brasil, creio que está enganado, porque
foi a- estratégia.adÇ>·t~da pelo GovernO BuSh e o que deu foi
-- - isso não vai acontecer em janeiro.
ic-ceSS3o. Quanto à questão da segurança: FMI, World Bank e
o Banco Interamericano de Desenvolvimento, está no projeto
O SR. EDUARDO SUPLICY- Depende de uma combi~
de resolução e acredito que está atendido. Lá diz que nós
nação de fatores, mas pode-se combinar retomada de crescimento com baixa das taxas de juros.
vamos. aqui, examinar e apreciar o-quanro o FMI vai contribuir, e isso vai servir-de critério e de fundamento para a
O SR. RELATOR (José Fogaça)- Desde que os contrinossa decisão - se dizemos sim ou não. De modo que esta
buintes americanos queiram pagar maís impostos. ConiO o
Clinton não vai cobrar mais impoStos e não vãi deixai- ae
segurança já está dada.
Quanto à conversão da dívida, a mesmi- COiSi.-ESTálá- gastar mais ... Ora, é uma di.scussão em que ficamos depenno projeto, e nós vamos ver qual serão o impacto e os efeitQS_: dendo do que vai acontecer nos Estados Unidos para- saber
negativos que esta conversão de dívida no Programa de_Deses~ . o que(} Brasil deve fazer.
__Q SR. EDUARDO SUPLICY - Quero ressaltar que o
tatização vai ~a':sar ao Brasil. Port3nto, fof ãten:âiOo __es!e. _
aspect? da ObJeçao.
. ~____ -- ______ -- ___:· __ entendimentoquetcnhoéqueessaposiçãopormimdefendida
Dizer que nós devemos,_ pnmeuo, e_sperar a r~ forma_ físcaí
viria a contribuir para uma melhor condição de negociação
para faz~r um ~corda qu7 v~I_fazer refl.~tr ao Brasil um vol~me- do Presidente Itamar Franco. Eu não gostaria que a minha
posição fosse interpretada como a de alguém que tentasse
novo de mvestu~nentos, stgntflca o segumte: _se a re_,forrna fiscal,
prejudicar a posição do Presidente. Inclusive, reconheço que
esta que está a1, não for aprovada, o Brasil, entao, não quer
acordo nenhum com os bancos?
_
há passos positivos na negódação mas não suficierites ainda.
Eu entendo que o Brasil deve wmar esta decisão e tratar
. ' _
.
de fazer o seu ajuste interno soberanamente, independen- .
O SR. PRESI~ENTE (Ratmundo L,Irá) - Concedo a
palavra ao nobre _Senador Nelson Wcdekm.
temente do que os bancos possam impor ou exigir. Não de\ie-.
pagamento de dí"vída_
mos vincular ajuste fiscaf"ini:ern()
O SR. NELSON WEDEKIN- Sr. Presidente. Srs. Senaexterna.
Quando assumimos responsabilidades externas, o fai:é-: dores.• ·quero, brevemente, fazer uso da palavra apenas para
mos soberanamente. O_ajuste interno não pode ficar vinculado· cOncóidar com as observações que foram aqui feitas pelo Sena-dor Eduardo' Suplicy, sem que isso implíque discordar do
a isto. Desculpe-me discordar dessa posição.
- :
que foi Colocado pelo Senador José Fogaça. O_ que o_ Senador
Quanto à espera do Governo Clinton, também não me
Suplicy-faz é levantar algumas questões, ou_seJa, é fazer alguparece cabível, porque sabemos que as administrações demo-.
mas
perguntas, reformular algumas interpelações que parecratas. a par de serem mais, talvez, condescendentes, também
são administrações que gastam mais, que invCªtCril ina~; _9, · cem, a meu juízo, bas!af!te per~inent~s. E verdade que não
-devemos fa-zer Um ajuste.,_ uma reforma fiscal. tendo qualquer
Governo Clinton tem COmpromiSso--com investiinentoS, -com
tipó de vinculação com os nossos ajustes da dívida; mas tama retomada do crescimento, com a superaçãO da recessão
bém não há dúvida de _que, dependendo do tipo de ajuste
económica nos Est·.tâos Unidos, tem um comprometimento.
fiscai, "cta su3. natureZa oU da protundidade que terá o mesmo,
com mais gastos sociais. E quandO os ~stãdOS_- UOiOOs--têin
mais gastos sociais ~órfi -() seU pOvo~-q Uàiíao- os E~taaos U 9-i~OS __ . isso-rem efeitos em relação aos acordos da dívida.
fazem mais investimentos- infernos, istõ significá'- qUalqUer
-T~InbéÕl.nãO·pa"reC~-haver dú~ida- d-e -que estamos diante-·
um sabe disso- elevação da taxa de juros do Federal Reserv
de circunstâncias bastqnte singulªt~s. Trata-s_e de um Q-overno
Board, o Banco Ceatral rlôrtC-àriierícanO_;_ e -eSSa elevação ·que. não é definitivo, como todos_sabemos. Ou seja, teremos,da taxa de juros iriã. InViabilizar esse acordo, porque ele é
afinal, um-Governo definitivo, com políticas públicas claras·,
um acordo feito com base em juros, hoje) de ~%. Não s_ei
com políticas também nítidas para as dívidas interna e externa,
se no Govenio ClintOn IssO-vai"eXlsiir.
'- -certamente a partir da conclusão favorável ao impeachment.
De modo que, primeiro, eu não· dependeria do Senhor
Acho que _todos estamos de acordo com o fato de que
Clinton para tomar uma decisão soberana e; -segundo, não ·o Governo Itamar tem,_ hoje, um caráter, uma natureza, e,
creio que a administração Clinton possa propiciar uma situacertamente, terá outro caráter e outra natureza -a: partir do
ção melhor do que essa.
-impeachment.
U"e t;~odo que concordo com o Senador Eduardo-suplicy
Também não há dúvida de que esse acordo, quer dizer,
e acho c:_ue esta comissão tem condiçóes de toma.r a sua deciaquilo que estamoS discutiildo a(j_ui, .hOje, é o resu1tido dos
são, ín'dependentemente de haver_ ou não, da parte de quem
ajustes, dos entendirilentos, das negociações havidas anterior.:
quer qUe seja, "uma posição contrária.
mente,. Nós podemos esperar, tranqüilamente, que o GovernO
O Sr. Eduardo SuplicY ...:_Peço a· palavra pa-ra uma breve
Itamar tenha, quem sabe, por que não, _uma configuração
obser.~ação.
-diferente"-daciuela que tivemos até este exato momento.
TcliÍJ.bém não pOdemos deixai -de mencionar o fato de
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Con/~ palavra o
· que o gOVcrrio-dos Estado_s Unidos terá agora um novo primeiSenàdor Eduardo Suplicy.
-ro mandatário. Embora todas as pessoas digam _que não há
O SR. EDUARDO SUPLICY- Apenas uma observação.
grande diferenÇa entre- goVerno rep-ublicano e governo demoNão é necessariamente que vai ocorrer um aumento-das ta~a_s
cr~tta; a experiência histórica ·tem demonstrado que nas relade juros como decorrência de uma política de. ampliação de
ções com o mundo, e até de um modo especial nas relações
gastos. A retomada de çrcscimcnto da economi_a norte-amecom a América Latina, existem diferenças, sim, entre goverricana pode, inclusive, passar por uma política de baixa de
nos republicanos e governos democratas.
taxas de juros, consistente cqm_a- tentaiivã ~de se retomar
Por todas essas razões,_ parece s_er _sensata a posição aqt,~i
o crescimento. É uma das formas de conseguir.. :
colocada pelo Senãdor Eduardo Suplicy. Se não for o caso

com·
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de prorro·gação, se hâo for o casõ de g"anharmos um pouco
de tempo, de não votarmos isso agora:, cOmo está-sendo proposto pelo Senador Eduardo Suplicy, eu me disponho, pelas
razões expostas por mim, que são ra~ões basicamente de concordância com o qUe foi colocado pelo Senador Eduardo Suplicy, a pedir vista, dentro do prazo regimental que nos é permitido.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Concedo a.
palavra ao nobre Senador Louremberg Nunes Rocha.
O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA - Sr .. Presi-dente, Srs. Senadores, gostaria de deixar expressa a posição
da bancada do PTB, favorável ao acordo e ao pareç:er do
Relator José Fogaça, pela competência Com quf'; S. E~ desempenhou a sua tarefa, pelas razões objetivas com que S. Ex•
coloca a necessidade de se fazer agora o acordo_, pelas taxas,
as melhores já praticadas nos últimos anos em acordos de
tal natureza pelo Brasil.

De maneira que, se_ há algumas questões de conveniência
prátiCa ou de oportunidade, levantadas aqui pelo Senador

Eduardo Suplicy, que possam de alguma maneira deixar alguma dúvida quanto à necessidade imediata de o País ter esse
acordo feito, acredito que as razões superiores colo-cadas pelo
Senador José Fogaça no seu relatório são suficientes para
garantir a nós, Senadores, a tranqüilidade necessária para,
votando o seu parecer, ter a certeza de que estamos contribuindo para o bem-estar do Brasil.
Portanto, deixo registrada aqui a posição do meu Partido,
o PTB, favorável ao parecer do Senador José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Antes de passar ·
a palavra ao Senador Moisés Abrão, passo a palavra ao Relator, Senador José Fogaça.
O SR. RELATOR (José Fogaça)- Sr. Presidente, apenas
para esclarecer um ponto. O relógio desse acordo começará
a contar no momento da aprovação pelo Senado. O Senado
tem, conforme os senhores podem ter lido aqui na mensagem
presidencial, uma interferência importantíssima. Ou seja, o
acordo só poderá ser completado até o terceiro trimestre de
1993, se for cumprido o cronograma previsto nesta term sheet,
neste sumário de termos.
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Portanto, o pedido de vista, inclusive, propiciaria essa
possibilidade de informação -mais acuiada por parte das autoridades governamentais.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Eu gostaria
de sugerir aos Senadores Nelson Wedekin e Eduardo Suplicy
. ~ ab_ordar aqui alguns aspectos.
~e esse parecer do Senador José Fogaça for aprovado
aqtii no plenário da Comissão_ de Assuntos Econômicos, e
consid~rando que o Senador Nelson Wedekin é o Líder do
PDT, considerarido que o Senador Ediúiido SuPlicYé o Líder'·
do PT, esses dois Líderes, até um, isoladamente, tinham condições de postergar pelo tempo que achar conveniente a aprovaÇão no plenário, enquanto a~guns esclarecimentos adicionais
sejam feitos, porque teve uma repercussão muito grande no
Sistema Financeiro Internacional, na comunidade internacional, o adiamento da víagem da equipe económica. Houve
várias especulações a respeito, e eu acredito que_ a aprovação
desse parecer do Senador José Fogaça, que foi um parecer
bem feito, bem elaborado~ indiscutivelrrient~- _um dos SenadOres inais respeitados nesta Casa, acredito que nós daríaffios
um passo no sentido de aprovação dessa matéria, já que o
parecer tem uma série de salvaguardas que dão ao Senado
Federal, mesmo após a aprovação no plenário, a possibilidade
para contrOlar o funcionamento e os aspectos -mais importantes. como o Mix (?) a própria capacidade de pagamento
e tudo mais.
Esta é a sugestão que eu faço a esses dois Líderes partidáriOS:~ em relação ao possível pedido de vista. Ficaria para o
plenário a utilização do prazo q~~ eveJ!t!lt:tlmente foss~ nçcessário.
O SR. NELSON WEDEKIN --Eu insisto na solicitação
de vista. Estou convencido de que não há nenhum tipo de
prejuízo. Nós assumimos o compromisso, esse pedido de vista
é comum, o Senador Suplicy e eu, na terça-feira, com essas
observações, já teremos concluído essa análise. Basta uma
nova reunião da Comissão de Assuntos Económicos. Assumimos o compromisso. Repito, esse é um pedido de vista_comum
do Senador Eduardo Suplicy e eu. Nós,_ na terça-feira, com
essas observações, já a teremos concluído.

o-sr. Ronan Tito- Sr. -Pr~siélente~ PeçO" a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Concedo a
De modo qlle eu r~come;:;.daria, enfaticamente, que apropalavra ao nobre Senador Ronan Tito.
vássemos e apelaria ao Seriador Nelson Wedekin_ que não
pedisse vista, uma vez que esta possível indecisão do Senado ·
O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
poderia gerar uma-situ3Çãõ talvez um pouco mais complicada
apregoamos aqui, até com uma ~erta insiS:~ên~iã, que esse
acordo que o Brasil está fazerido com os bancos internacionais
nesse sentido, a não ser que o pedido de vista do Senador
é o melhor que já"tivemos-ãté'h'oje.-se es-perarmos-mais dois
Wedekin pudesse sc'r por apenas 24 ou 48 horas.
ou três anos, é poSsível que façamós um acordo melhq_r. __
Qual é o prazo, Sr. Presidente, cinco dias_?
Mas a pergunta que fica é a seguinte: os qUe fizeram
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) ~ No máximo,
_ antes de nós umac"ordo, como é que eles estão? Vou explicitar
cinco dias.
melhor. Os que fizeram os primeiros acordos, -na verdade,
O SR. NELSON WEDEKIN -Tenho certeza absoluta
aparentemente,_fízer3m ó pior acordo do que nós que deixaque mais quatro ·ou cinco dias não vão fazer Muita diferença.
mos para fazê-lo agora. No entanto, eles tiveram tempo, a
partir daí, de ajustar as finanças, a economia dos seus países
O SR. EDUARDO SUPLICX - Sr .. Presidente, se me
e_eles_camlnharam, vamos demorar ainda três ou quatró anos
permite, para complementar. Nesse comentário- que fiz, na
para chegarmos até lá.
forma de um vo~o em separado, levantei diversas informações
Tenho certeza absoluta, Sr. Presidente, se demorarmos
que gostaria d~'obter. Se, por exemplo, puderem essas quesdois ou três anos é possível até que façamos um ãcordo melhor
tões ser encaminhadas ao Governo, para que poSsamos ter
dO que esse. Embora que~ historicamente, as taxas de juros
as informações mais precisas ria próxima terça'-feira, tenho
internacionais nunéa estiveram tão baíxas quanto agora. Podea certeza de que, pelo menos, teríamos condição de votar
mos em vez de trinta e cinco por cento, para uma modalidade
C9m muito maior consciéncia a respeito dessa problemática.
de financiamento, conseguirmos quareDta, quarenta e cinco
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e, aí, vamos dizer todos: "FiZemOs um acordo melhor do
O Sr. Nelson Wedekin - Só uma pequena pergunta:
há alguém aqui defendendo o calote?
que teríamos feito naquela época".
A pergunta que fica, agora, t!: quanto é que custa para
O SR. RONAN TITO - Eu me reportei ao passado,
a população brasileira essa_ espera, esse héroísmo de bloquear- não ao agora.
mos e esse discurso já erifà"donho do heroísmo? Não vamos
O Sr~- Nelson Wedekin- Dando a impressão que quem
pagar, vamos dar o calote.
Aliás, acho que o Senador Eduardo Suplicy qUe tantos pediu vistas, está aqui propondo coisas que não tem nada
a ver.
estudos tem feito-do custo de cada acordo, nos deve um estudo
(e vou cobrar dele):_ quanto custa não fazer um acordo do
O SR. RONAN TITO- Não é verdade, não é verdade,
Brasil com os bancos internacionais? Esse ninguém trouxe
não é verdade, tanto que não quis dar o aparte a V. Ex•
até hoje! Quanto custa!
_
_ .
sem antes ressalvar que quem pede vista conjunta não está
Disse o Senador Mário Covas que isso tudo é especulação. querentlo protelar.
Mas tem uma especulação que se pode fazer com alguma
O Sr. Nelson Wedekin - Senador Ronan Ti_to, todos
segurança de cicntificidade. Quanto custou ao Brasil Q perfodo
do calote no qual se disse: "Nós não vamos pagar; nós vamos . conhecem seus méritos por ter acompanhado ao longo do
negar as nossas dívidas". Iss.o_é muito fácil de levantar. Qual~
tempo esse assunto, todos sabem'da contribuição que deu,
qucrumpodefazê-lo.ÉumaeS:peculaçãomuitonlaiscientífica
não a esta Casa, mas ao País, com a_preocupação de V. Ex•
do que extrapolações do futuro. Por quê? Porque estamos Mas nos dê_ o pequeno direito de durante 5 dias fazer uma
baseados no passado, nesse estudo de quanto cuSta para 0
análise um pouco mais aprofundada, de levantar uns pequenos
Brasil não fazer.
_
dados necessários. Talvez não haja nenhuma alteração que
Por quê? Nós já tivemos 0 momento -em qUe-não fizemos.
se queira propor, mas acho que o_s_ fatos_ não têm_ a drama tiIsso já aconteceu. É fácil de mensurar. Quem não sabe mensu- cidade que V. Ex~ quer colocar.
rar E só' sai(nas ruas c ver os a-rrastões. É só ver comO ÍlJ.ncio- _ -O SR. RONAN TITO- Nobre Senado!, não lhe concedi
nou a balança do Brasil nesse período: exportávamos, exportá- o aparte, -naquele momento, porqUe se -fizesse V.- Ex~ teria
vamos, não pagávamOS e ·as nossas -reServás decrescendo; ·em toda razão de ach~rque eu poderia pensar que está querendo
conseqüência disso, o desemprego aumentando. Ou não tem procelar. Fiz questão de ressalvar que quein pede vista coonenhuma ligação? Ou estou sonhando neste momentO? Ou junta não está querendo protelar, se não falei isso é porque
será possível ao Brasil viver como se foss_e urna 'ilbá num
t!J:e esqueci, mas peço o testemunho do Plenário.
mundo interlig'ado pela economia?
Tem toda razão quem quer pedir vista, este é um estudo
Alguns países fizeram essa tentativa até por sessenta anos de muita complexidade. O nobre Senador JQs~ Fogaça· feZ
e agora estão às portas do FMI. Não quero tirar lições piores. .1!111 r.elatQric;>. esmerado, estudado, minudente, no entanto,
Já houve um articulista brasileiro que disse: nesse rriome:nto,
hoje, ele vem pedir para -colocar Uin nOvO artigo porque tinha
quem está torcendo para o impasse ou para retaidamento
um entendimento diferente da causa. A~eito e apóio, se V.
das negociações, ·está disputando o bolo que existe lá fora,
Ex~ achar que há necessidade _coloJ::o _Q me.LJ. nome também __
dos países que lhes são siinpáticos.
. para vista. Não quero ter a vista, estou com a projeto estudanlsso não acredito que séja verdade. N:ão posSo B.éi'editar _ _do-o _e_ acompanhando-o na medida do possível, mas apenas
que seja verdade. Há uma poupança lá fora. E vamos tlispu- empresto meu nome para não dizer que alguém está querendo
tá-la a partir do momento em que fizermos os acertOS externos pi•otelar; quem pede vista conjunta não está querendo proe internos. Antes-disso rtáo há como dJsputar a poupatlça.
telar. .
, ...
.
Mas, tem tima poupança· a ser disputada. E tem palses
Vou explicar melhor que temos uma assistência em. que
correndo, correndo, à galope, para disputar essa poupança _v_ários·pedem vista separadamente e vai-se protelando; mas
lá fora.
'
'
,
quem pede vista conjunta quer estudar.
Por quê?
. De maneira que_ V. Ex· tem todo ó meu respeito; apenasPorque eles ach~.tm que a miséria nos Seus países não
fiz remiriiscências ao passado, aos pregoeiros do calOte. "Devo
deve continuar. Mas, enquanto isso vamos continuar disco- dizer a V. Ex• que me alinhei entre eles, era uma tátiCa e
tindo.
.e.u ach~va que era por aí. De repente, verifiquei que os qUe
Não squ contr;,.t o p"edido de vista, penso que, principalnão se alinhavam com o calote levaram uma v:;tntagt;;m.rnuito
mente, da maneir~ como foi te'ito, pedido de vista conjúrtto,
grande; é uma questão de obs~~ação da história.
Agora, ·quero repetir, Sr. Presidente, Sr. Relator. Peço
não tem sentido protela tório. Porque urna vista por três, quatro ou cinco dia;, sinceramente acredito que os que estão
aosr. Senador Ed u ardo
·a
_ Su p1l'cy , que te mu ma n·ca asse sso n,
pedindo vista, é porque não se Inteiraram tlo teor_do._açprdo.
tem o luxo de ter um assessor da qualidade extraordinária
~~~déa~~s~s~: ~~~n~~-n~~~ ;::,j~· fs~!S ~:~~~ol~Se~e~:J~~~~ do grande economista Paulo Nogueira Batista, que apresente
um estudo de quanto custa não fazer essa dívida, esse acordo;
verdadeirameute apreciando a dívida externa, quero confesnão pára mim, pois para mim: n:ada custa, mas para os-pobres,
sar, aqui, publicamente, que tenho muitO a Ver- com- isso,
para os desempregados, para este País que precisa sair desse
porque apresentei uma emc_nda dizerido. que qualquer negoimpasse e ir buscar o desenvolvimento; quanto custa não acorciação externa, qualquer endividamento .externo, tinha que
dar com a comunidade internacional.
passar por esta Casa.
---A.credíto que isSo d€:Ve ser feito pOrque a economia, quanO Sr. Nelson Wedekin- Permite~mê~V. Ex~ um aparte?
do traia de estudo$ do passado, é exata só neste ponto e
o que estou pedim;io é o estudo exato e não extrapoláções.
O SR. RONAN TITO- Ouço com prazer, o nobre Sena- S-ª-~ Y~ Ex~,_-~ç:_onpmista p6s-gradua~o. que com urna boa
dor Nelson Wedekin.
,
assessoria podemos: fazer .500 Ou- 600 diferentes extrapOfa~ões
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O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, para terminar.
sobre o futuro, mas ·sobre o passado, só uma --isso se se
for honesto e se avaliar o -custo que este País -teve; -e eu tive
Eu ouvi do Senador Nelson Wedekin que eu estaria fazendo esse discurso porque temos assistênciã aqUi. Este discurso.
oportunidade de denunciá-lo para o Presidente Bush, da tribunobre Senador. tem gosto de café requentado e cigarro apagana.
·
do,
porque eu o fiz na comissão.
O SR. RELATOR (José Fogaça)_:_ Gostaria de um. aparte
O Sr. Nelson Wedekin- Por favor, não fica elegante
no ponto que falou sobre aum~n~ar o desconto de 35 para
V. Ex• faZer jufzo a respeito ~aquilo que eu pensei; não disse
40~ 45. Isto não é possível, não podemos alterar o protocolo;
ao Senado não compete isso. O Senado pode, se rejeitar o --- ne!ll pensei iladà pã.rec~do com o que V. EX'! está colocando.
acordo como um todo, fazer o Governo braSileiro iniciar- Uma
O SR. RONAN TITO - Quero dizer que este discurso
nova negociação e, talvez, voltasse a apreciar Uma nova estru- --já foi feito na Comissão _de Assuntos Econõrriicos, oilde me
tura de acordo, por volta de 1995; ou sej~, obfer-Um novo · inscrevi em último lugar, quando já não tínhamos televisão.
tipo de bónus, uma nova estrutura na composição das ofertas, - --'nem imprensa nem assistência; eu o fiz para o Senador Eduarisso não é possível por parte do S-en-ãdn~- Teria que haver
do Suplicy e não trouxe qualquer novidade; tem gosto de
o rompimento desse acordo, o_ inídõ de um novo processo .café requentado!
de negociação.
··
-· · ·
·
Muito obrigado.
Sabe V. Ex• que essa neg_ociação colneçóu-· cOm J6rio
·O
SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Passo a palavra
Dauster. em 1990," ê agora ao~eosf3.ffios COlnpletãridO;- ãiltda
ao Senador Moisés Abrão.
não o fizemos porque nosso ato final se"rá em julho de 1993,
quando vier para cá o cardápio das opções e, então, vamos
O SR. MOISÉS ABRÃO- Sr. Presidente, Srs. Senadodar o nosso verdadeiro Veredicto.
reS •. pelo que ouvi hoje aqui no Plenário, na discussão do
Não creio que o pedido de vistas seja para eme'ndar o_u
para propor alteraç_ões. É para se inteirar- segundo o Sena- rçl;:ttório do nobre Senador José Fogaça, há um consenso
naCã.sa de que o acordo da dívida externa deve: ser celebrado.
dor Eduardo Suplicy ...,.- dos dados sobre a capacidade de
pagamento ·no Brasil, Se fosse para emendar, diria que não É evidente que se faz necessáriO um estudo muito aprofundado
das conseqüénchts ·advindas desse. acordo.
teria muito sentido, se é essa a intenção. De qualquer maneira,
Não posso concordar que esse é o melhor acordo para
entendi nessa direção.
o Brasil. Isso é uma balela; o melhor acordo é aquele que
O Sr. Eduardo Suplicy - Nobre Sena:dor Ronan Tito, o País pode fazer e cumprir. Eu corroboro as palavras do
· ·Senador Eduardo Suplicy quando suscita algumas dúvidas reV. EX' me permite um aparte?
lativas à capacidade de pagame·nto desse protocolo apresenOSR. RONAN TITO-Com prazer,-oilço V. Ex•, nobre tado aos credores externos.
Senador· Eduardo Suplicy.
.__-Não me interessã saber se o Senado poderá revisar uma
possível modificação desse.pmtocolo; interessa, sim, a esta
O Sr. Eduardo Suplicy- Nem tanto ao mar, nem tanto_ Casa, saber se o País tem- ieais condições de cumprir com
à terra. Os portuários que aqui agi.lardam a decisão sobre - o protocolo que foi encaminhado a esta Casa, de uma negoa dívida externa e sobre os portos podem estar conscientes. ciilçãO iriiciada pelo Presidente afastado.
de que cinco dias -será, no máximo, até tefça-feJ.ra·...:.....: para
Ouvi muitO aqui se falar de soberania. De que o monitoramelhor exame a respeito da dívida externa, não causará para mento do Fundo Monetário Internacional seria ferir a· Sobeeles, para os trabalhadores brasileiros, maiot condição de de- rania e que esse_ protocolo está Sendo feito de uma maneira
semprego e sacrifício. Ao contrãrio; o que se quer é que soberana. Entendo soberaniá de outra forma. Um país é sobenão·tenhamos agora, inclusive à luZ- daqUilo que foi 3. nossa rano quando o seu povo não passa fome; um país é soberano
história, o que houve no paSsado. O senador JOSé Fogaça, quando seu povo tem emprego, tem saúde, tem habitação.
em seu pareCer, nos dá- cOnta de que, por exemplo, quando _
O Brasil, em. qualquer co-ndição que se queira colocá-lo
'se quis pagar demais, na gestão Maflson da' Nób_rega, houve hoje não é um País soberano. É hoje um País submisso _pela
um verdadeiro desastre para a economia brasileira. Pagamos própria mis~ria -que vive o seU póvo. Dizer quanto vai ·custar
além do que seria a nossa capacidade. Se de um lado. houve ao Brasil, ao povo brasileiro, esse acordo, eu responderia:
um recorde histórico no saldo comercial, aproximadamente quanto custari~ ·ao Brasil um :acordo da dívida externa sem
7% do PIB, e o Bràsil voltava a ser uÕl eXcelente pagador qm programa económico que retome o camin~o do desenvt'~lda dívida externa, por outro interrompia o crescimento econô- vimento?. mico e quadriplicava o índice inflaciOnário. Náo quer dizer
Esta Casa te!fl __I~Or _(?br~_gaç~_o, __S.i~JI, ~oni~o:riz~r 9 _Qqver·que cheguemo__s a 'esse ponto; quero que tenhamos uma _deci- no. Exigir do Goyerno que encaminhe junto com a negociação
são. O Senador José Fo_gaça, que se baseou .em excelentes d.a dívida externa o seu plano de Governo, para que possa
trabalhos, inclusive com a colaboração, que aqui notainos,- trazer desenvol~mento e criar capacidade de pagamento dos
do próprio Professor Pau~~ Noguei~a ~atiSta, 4iz que não Se.l:l& débitos aos _credores internacionais.
seria agora, por exemplo, o momento para a~moraiória, mas
o_ momento de uma decisão, de um entendimento que leve
Dizer que_ !lÓS vamqs fazer a cOmpo-Sição com a dívida
em conta a possibilidade--:- e é:-isªo qUe querO, Seni:idor R.onan externa e que vamos resolver os problemas brasileiros, tamTito ~ de termos a tet6rii3da do crescimento, o combate bém não é verdadeiro. Os pa(ses que o fizeram, fizeram-no
à inflação e que aquilo que se vá pagar aos __c.r~çlo!es interna- aliados a um programa económico. E se hoje os investimentos
cionais seja ConsiStente corri O cresCimento,_ com o pleno em- estrangeiros estão sendo carreãdos para esses países, porque
prego, com a eliminaçãO,. O mais rápido possível, da miséria. são países com a _economia estabilizada, o que não é o nosso
Esse é o meu objetivo. Por isso é- que-desejo_-que·a nossã caso~ podemos -·raZer uma composição da dívida externa e
aprofundar mais ainda a recessão se não tivermos, em para. decisão seja a mais consciente possível.
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leio, um programa económico. No meu entendimento e;.u_yejo
a necessidade de se estudar e_ de se aprofundar a real capacidade que o País tem de cumprir esse protocolo e exigir do
Governo Itamar Franco um programa definido para a economia do País; não um programa monetário~ não um programa
de ajuste porque isso nós Já tivemOS: CruZado I, _Cruzàdo
II, Bresser I. Bresser II, política do feifão:.com:arroz,-e, agora,
o Collor I e Collor 11. Dísso o noSSO povo está cansado.

Nós precisamos saber o que o País quer e que programas

nós teremos para o ano de 1993, porque eu desafio a QUhlquer
Senador me dizer, aqui, que pi'ograma de desenvolvQn,ento
tem o País para o ano de 1993? E, sendo assim, Sr. Presidente,
eu quero me associar aos Srs. Senadores Eduardo Suplicy
e Nelson Wedekin quanto ao pedido de vista. Muito obrig~do.
O Sr. Ronan TitO- V. Ex~ me permite um ligeiro aparte,
nobre Senador?
·
O SR. MOISÉS ABRÃO ~Pois nlto~.OuÇo, com o maior
prazer, o aparte de V. Ex~, nobre Senador.
O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador, o País, antes de
fazer o seu projeto, o grande projeto para o seu desenvolvimento, a primeira coisa que ele tem que fazer é- acertar
as suas contas. E é o qu·e ele está fazendo neste ins~a_n~e:
acertando as suas contas externas. __o que pretende o ;;tju~te
fiscal? Pretende acertar as contas internas. O que pretende
o acordo da dívida internacional? Pretende ~certar as. nossas
contas externamente. V. Ex•, como empresário vitorioso qUe
.é, sabe: um firma que está à beira da falência-, prilrie-i:fO,
precisa acertar o seu coeficiente de liquidez - V. EX' sabe
muito bem disso. E o que estamos fazendo agora? Sem .a~rtar
um; aju_ste de liquídez, quem vai financiar um-- prOjeto deste
País? Quem?_ O Banco Mundial vai financiar hidrelétricas
para nós? No nosso projeto,. precisamos. Só se ficiti" loUco!
O que estamos fazendo agora? Estamos nos acertando, in.teQla
e externamente. para, então, fazennos a ·demarragem.- aí
um grande pfojeto. O prOjeto de ajuste, temos. Temos um_a
carta de intenção, que é bastante diferente do monitoramento.
De maneira-que não comungo coin V. Ex• apenas neSSa" parte.
Estamos fazendo· tudo para colocar este País para; áí Siiri,
fazer um projeto de desenvolvimento. Mas, antes de a~~at,",
não vejO como, a não sér' cjue· se faça um plano demagógico.
Mas como? V. Ex• sabe que a economia é implacável, só
tem duas colunas_;_ _o débito e o crédito, e o nossO Créaito
está lá embaixo. Temos que acertar isso aí, para pensár eril
tomar mais dinheiro, em fazer uma melhor arrecadação,, para
solver, inClUsive, os nossOs- cciiilprornissos. Era isso o Que eu
qu~ria !lpartea:r·a: V. Ex•

Dezembro de 1992 ·

_a in6~ção nQs anos 8:0? O nobre relator disse que havia lido
isso na :revista Exame. Fiz questão de procurar a revista Exame.
Não foi no ano de 1980, foi no ano de 1973. Naquele ano,
antes da crise do petróleo, o Brasil tinha uma economia ajustada e por isso os capitais se carreavam para cá.
_ Então, pagar a dívida e não ajustar, não ter um programa
económico definido; se não reduzirmos a inflação e penSarmos
que o capital externo vai deixar de ir para a Argentina, México,
para Bolívia para vir para o Brasil? Isso seria uma utopia.
O Sr. Ronan Tito - Conte-nos como é que se acaba
com a inflação?
O SR. MOISÉS ABRÃO- Acaba-se com um plano e<;onô.mi!=O definido.
O Sr. Ronan Tito - Plano não acaba nunca com a infla~
ção. O que tem que se fazer é arrecadar. Com esse déficit
público não acaba com a inflação nunca!
O SR. MOISÉS ABRÃO -Se for arrecadar, com o reajuste poderia dizer a V. Ex' que a inflação estaria a zero.
Não é arrecadar, tem-se receita e despesar É preciso que
_o Governo tenha um plano de redução de despesas para fazer
. face a sua receita, com sobras para investimentci:--Não é somente a arrecadação que baixa a inflação. Se assim fosse, bastaria
que aprovássemos a reforma: fiscill e os nossos problemas estariam res.olvidos.
O Sr. Ronan Tito - Não estão; V. Ex• sabe (pie nãO
estão _e_ foi a_ pressa do aparte. Mas, se V. Ex~ me permite,
o custo da folha de pagamento do Brasil é atualmente me_nos
de 40% da arrecadação. Vamos reajustar mais aonde? Estamos num processo recessivo. V. Ex~ sabe tão bem quanto
eu que não podemos demitir os furidonários~ a Constituição
não _o periDite. Vamos achatar ai:ilda mais os salárlos dos
funcionários públicos? Racionalizar a máquina? Está-se fazen-do Uma tentativa nesse sentido, de um lado e de outro!
. O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Faço um apelo
_aos dois nobres Senadore~, porque já foi solicitado um pedido
d~_ vi~t!l_e, regimentalmente, eu teria que atendê-lo imediatamente. Mas, em constderação aos .Senadores que estavam
inscritos, abri a discussão. Em seguida, quero passar a pâlaVra
aO _Senador Mário Covas, para encerrar eSsa fase da discus-são.
O SR. MOISÉS ABRÃO- Só para encerrar, Sr. Presi'E.in mOmeD.to algum citei aqui que reduzir despesas
signjfica baixar salário do funcionário, seja- denlit}f IU.bci~
riàiio~- Meu Deus do céu, reduzir despesa não é isso! Reduzu
despesa é procurar fazer inVestimentos viáveis;- reduzir des_pesa
é- rião fazer um metró de 600 _milhões de dóJares agm em
Br3.Sílià, enqUáiltõ, na '"Ilha da Fantasia", estamos vendo
-crianças nas praças com caixas de sapato a pedir dinheiro,
para poder Passar o seu Natal. Deve-se buscar ,inVesfim~Qtos
rentáveis para este País, e para isso é necess.ário um prógtàina
de governo, nobre Senador! Muito ob{igado!
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Passo a palavra
ao Senador Mário Covas, encerrando essa fase da discussão.
Em seguida, marcaremos a nova reunião para discutir o parecer e o voto dos Senadores que pedirão vista.
dente~

O SR. MOISÉS ABRÃO- Agradeço a V. EX', Senador,
·e concordo, em parte. Ning~érii está dizendo que não devemos
acertar a dívida externa. Coino empresário, se V. Er" me
perguntar quais as metas para o ano de 1993, posso lhe garantir
que as mirthas empresas têm metas definidas para alcclnçar.
Poderão até não alcançá-las. Agora, se uma empresa não
tem liquidez, é evidente que tenho que ter metas para fa~er
com que surja a liquidez para pagar os seus débitos. Agora,
o.que digo é que o Brasil tem que demonstrar o que vai
fazer para pagar os seus débitos. É preciso um programa
de governo.
O Sr. Mário Covas- Sr. Presidente, cí.uando se 'pede
Ontem fiquei muito surpreso quando_ o nobre_ Relator
vista, suspende-se a discussão imediatamente?
disse que no ano de 1980 O Japão havia investido no Brasil
22,5 bilhões de dólares, e nesse último .ano 25 milhões de
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Quando se
. dólares. Perguntei ao Senador Levi Dias porquanto andava . pede vista, o Presídente concede e encerra a discussão naquele.
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momento. Mas abri a discussão em consideração aos Senadores que vieram aqui pata dar a sua opiniãO-a respeito desse
assunto tão importante. Porém, será· deferido o pedido de
vista.
O SR. MÁRIO COVAS- Pois não, Sr. Presidente. Farei
uma rápida intervenção, até porque, neste instante, julgo que
estou, afinal, me valendo de uma prerrogativa oferecida por
V. E~ e não pelo Reg:imCnt<f.
--Quero dizer a V. Ex~ que vou votar a favor da negociação
com plena consciência, divirjo um poucO das colocações que
se faz em relação a ela. Na minha avaliação, a negoéiação
não tem nada a ver com fluxo de capitais. Pode ter a ver
com fluxo de empréstimos; fluxo_ de capitéi"is nãõ tem. Essa
minha posição não é nova. Mandei buscar em meu gabinete
um discurso que fiZ aqui, em 1964, quando se discutia, aqui
no Congresso, a lei de remessa de lucros. É o argumento
do governo de então era Q que de a lei de remessa de lucros
era um empecilho para a movimentação de capitais. E foi
possível demonstrar, com a involução histórica do fluxo de
capitais, que o ponto de inflexão não se deu quando mudou
a lei; havia se dado exatamente antes. Quando se deseja capitais estrangeiros, procuramos atrai-lo, e de várias maneirai.
Lembro-me que, naquela oportunidade, o período do Governo Juscelino não foi de estabilidade financeira, foi quando
o processo inflacionário Com-eÇOu a ãVançar. O que se· oferecia
no País era a perspectiva de crescimento; o que se oferecia
no País era uma potencialidade, através da qual quem trouxesse dinheiro reproduzia o capital investido. Foram criadas
tremendas facilidades. Lembro-me de um período. Em 1957,
votamos uma lei de tarifas. Num único ano- naquele tempo
os números eram baixfssimos - no ano de 59, um organismo
como a Alfândega de Sahtos arrecadou 17 bilhões de cruzeiros
e enfrentou isenções de 27 bilhões de cruzeiros, ou seja, a
sociedade brasileira foi sócia naqueles investimentos, porqüe
foram as isenções qUe permitiram uma en-trada de capital
maior ou a estimularam. E isso _se fez através ·de isenção
na lei de tarifas. Havia dois sócios: o capital estrangeiro e
uma parte nascida da isenção tarifária que, afiriãl, era a parte
brasileira, objeto de uma composição no capital, sem remuneração.
O que atrai capital não é a negociação que vamos fazer.
A negociação que estamos faZendo, no meu entender, tem
êxito. E aí é que digo que o que está Sendo dito aqui é mera
especulação. Não dá para se dizer que, naquele período em
que houve a moratória, o País retrocedeu, porque não tenho
nenhuma g~rantia de que não seja verdadeira a afinhativa
de que foi aquela moratória que noS pefmitiu a negociação
melhor hoje. Não há nenhuma razão para dizer ísso, não
há nenhuma série histórica que me permitia afirmar isso. O
que há de positivo hoje é que, primeiro, a negociação, desde
o primeiro instante, foi razoavelmente bem conduzida do lado
brasileiro. Mais do que isso: este Senado jogou um papel
fundamental. Este Senado, com o uso de uma expressão nova,
que é "capacidade de pagamento", acabou oferecendo para
o negociador um enorme potencial de negociação.
Capacidade de pagamento é sempre, tendo em vista que
o compromisso é futuro, uma projeção. Não há nunca como
aferir aritmeticamente~ rilatematicamente, esse _valor, a não
ser na medida em que façamos projeções. O que é que nós
estaremos vivendo no instante de defmirmos este acordo, em
julho de 1993? Um outro orçamento, com um desempenho
que não sei dizer qual é. Eu, meramente, posso especular
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a respeito. Bem, mãs a grande.za que nós, Senado, firmamos
como grandeza parâmetro da negociação é o que se chami
capacidade de pagamento, e o negociador tem este parâmetro·
·
para efeito de negociar favoravelmente.
O papel que o Senado desempenhou nisto, ao firmai
a resolução que tratou da dívida externa, foi fundamental,
mas não dá agora para dizermos que cometemos um desastre
quando fizemos no passado a moratória, que, a rigor, era
uma discussão sobre o montante a pagar; Se movimentos deSse
tipo não tivessem nascido no mundo, não vejo por que alguém
faria a redução na dívida.
No fundo, o que aconteceu? Quem se detiver cinco minutos a verificar qUanto pagamos de j"uros- Sobre o capital rece- bido e verificar que chegamos a fazer empréstimos à base
de 6,7% de juros, e chegar a pagá-lo a 20% num único ano,
vefificamos até que pOnto esta dívida foi tumultuada no seu
desenvolvimento. No fundo, acabou se consolidando a consciência de que algum ac_erto de conta teria que ser feito. E,
no fundo, ao fazer a negociação com a redução, o que, de
alguma forma, estamos fazendo, todos nós, os devedores e
os credores, é admitir que o que aconteceu não é real, mas,
na medida em que_ não somos capazes de fixar com_ exatídão.
o que é real, é particularmente impossível se recompor essa
dívida.
Vamos aceitar uma fórmula de compromisso pela qual
se reconhece que 'isso é'demaís, implicitamente, ao estabelecer
uin abatimento, e, por outro lado, firma-se uma normalidade
de relações entre devedor e credor.
Eu seria até sensível "ao fato de que o Governo- atua.I,
que está entrando, pudesse dizer que quer reexaminar isso.
Se o Líder do Governo me dissesse isso, eu até seria capaZ
de pensar no assunto, mas quem veio aqui falar foi o Ministro
deste Governo, o Ministro Gustavo Krause.
Eu serj_a até sensíVel ao fato de que o Goverito atual,
que está en'trandú -pUdesse dizer que quer reexaminar isso.
Se o Líder do Governo me dissesse isso,- eu até seria capaz
de. pensar no assunto, mas quem veio aqui falar foi o Minist:ro'
deSte Governo, o Ministro GustaVO Krause.
-Eu, que, tranqüilamente, apóio o Governo, que o dig"B
com clareza, não tenho a preocupação de dar ao Govemâ
o que ele não me pediu. Portanto, estou analisando isso'";
sob o pressuposto ·de que ele subscreve este acordo, de qu!
ele está a favor deste acordo ou, a contrario senso, ele sê
teria manifestado. Portanto, em nome desse Governo, 0,eixlf
de fazer o acordo parece-me logo qu~ imponho ao Governo·,
e não ofereço ao Governo.
_
. Não teiiho graride aspiração e nem tenho grande. espérança ·de que muda a relação ...
O SR. RELATOR (José Fogaça)~ A mensagem é ~ssin.-da pelo Presidente Itamar _Franco.
·'
O SR. MÁRIO COVAS- V. EX' acaba de confirmã'f
o que eu disse. Eu.:não tenho grande expectativa com relaçã_if
ao Governo que_acaba de ser eleJto nos Estados Unidos-.__
Penso que, pelo contrário, vamos ter um SJ"overrib mais -prot~-~
cionista, vai have:r: uma reação protecionista dentro dos Está::
dos Unidos. Isso já se manifesta- em certos produtos, come?:
nos siderúrgicos, i~so vai se manifestar num grau de intensidade maior, quero.crer, e penso_que a negociação, em termoS
de dívida externa, endurecerá, facilitãrá para nós.
a
Penso que, contrario senso, vamos ter uma queda n·~
taxa de juros. Há uma enorme liquidez financeira intemã-
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cional. E o volume de dinheiro que, hoje, internacionalmente,
é destinado a aplicações financeiras é enorme-. -

Mas, como as fixações estão aqui em vafores razoáveis
e, em alguns casos, variáveis em função do noor- e como
isso representa, no fiil."a.l, uina cesta com vári3.S alternativas
diferentes, isso me-paiece-·Aue,-S'obretudo, quando tenho a
expectativa de poder reexaminar essa cesta, já então com
as várias frutas definidas em seu montante para, então, dar
o parecer final.
Agora, a meu ver, o _problema tem que se examinado
sob o ângulo conceituai. E importarite o aCord_Q __ da dívida?
Reclamamos isso a vida inteira. Fui candidato neste País.
Vim a este Senado para discutir, na ComisSão de Assuntos
Económicos, a pedido dela, qual era a posição do meu partido
a respeito do problema da dívida externa. Este país nunca
disse que não pagava a dívida! Este país proclamou sempre
é que ele estava sendo espoliado nesse processo de dívida
e que era preciso reconsiderá-lo!
Não está em jogo esse problema de moratória! Isso é
absolutamente despropositado nesta altura. Ninguém está
considerando isso.
Portanto; não dá para em contrapartida posicionarmos
quem fique contra aspectos deste projeto· como sendo uma
posição favorável ao não-pagamento da dívida.
Todavia, quero crer, fiz questâo de dizer a minha opinião
a respeito disso, poderia até votar hoje. Mas não_penso que
isto deva ser feito. Creio que, hoje, já fói um--avanÇO em
relação a ontem. Ontem, quase votamos sem conheCer o parecer, a não ser verbalmente. Hoje, o parec-er, conhecido, que,
aliás, não merece nem votação, a concessãcYde vista é algo
que se faz automaticamente; foi pedido, concede-se; não tem
nem discussão. É inteiramente procedente que se peça. Apenas quero dizer que tudo isso tem que ter um rumo ...
O Sr. Aluízio Bezerra - Senador Mário Covas, permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. MÁRIO COVAS.:... Concedo o aparte a V. EX'
O Sr. Aluizio Bezerra - Acompanhamos com o maior
interesse a apreciação que faz da apresentação do Relator,
Senador José Fogaça, sobre o acordo da dívida. É claro que,
analisando com a coerência que aCostumei a acompanhardesde que era Deputado na Câmara sobre questões desse nível
e mantendo a coerência na apreciação dessas questões, vejo
que o trabalho do Senador José Fogaça, no momento, em
um esforço, busca colocar a questão, examiná-la e fazer um
aproveitamento mais positivO dentro do atual Govenlo. Todos
nós estamos dispostos a caminhar no sentido de buscar tal
encaminhamento positivo. Esse fato, todavia. não nos inibe
de fazer determinadas avaliações.
Por exemplo, quando se introduz, através da negociação
da dívida, critérios políticos, nem sempre podemos colocar
as melhores posições diante dos credores. O caso recente
da Venezuela- pode repetir-se, sem dúvida alguma- resulta
de uma negociação que ninguéri:J. discute por causa - creio
-da posição democrática de Andrés Pérez, pelo seu passado
e luta. No entanto, após as negociações fófmuladas, ajustadas
a medidas neoliberais que o paíS determinou, houve a marginalização de largos sctores da população venezuelana. Já se
encontram os· venezuelanos no terceiro - como dizem caracazo, decorrente do ajuste da economia aos mecaniSmOS
exigidos na negociação. Não obstante. não nos podemos basear em teses neoliberais, a exemplo do que aconteceu com
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a Venezuela. Acredito que o esforço do Senador José Fogaça
é importante. louvável, uma vez que precisamos buscar uma
negociação da dívida. Devemos, porém, avaliar as conseqüências sociais decorrentes das condições que os credores determinarão para negociar a dívida.
Era esse o registro que eu gostaria de fazer, congratulando-me com o Senador José Fogaça pelo seu empenho.
Devemos forçar a negociação da dívida, não deixando de
olhar para o exemplo da Venezuela, que se encontra em tal
situação justamente pelos limites do balizamento estabelecido
nas negociações da dívida.
O SR. MÁRIO COVAS - Se eu tiver que admitir isso.
tenho que admitir, inversamente, que a atual situação no México decorre de ter aquele país negociado a dívida. Trata-se,
a meu ver, de duas coisas diferentes.
O fato de o Presidente Pérez ter conduzido a Venezuela
diante de determinada linha política e ter aderido a proposta
neoliberais - não é meu caso, sou um social democrata;
portanto, adversário das teses neoliberais - tem pouco a
ver com a negociação da dívida externa. São - repito coisas distintas.
Nem por ser um social democrata, eu me abstrairia da
responsabilidade de pagar alguma coisa que tomei emprestado. É evidente que a negociação tem que ter _um conteúdo
político. Se não houvesse- uma vertente política a dominar
esse acordo, não haveria redução nenhuma. Não conheço
banqueiro que reduz dívidas simplesmente levando em conta
o raciocínio financeiro. Ele argumentará, com certeza, que
fez o empréstimo. exatamente para receber os juros e que,
portanto, não pode haver covnersa de diminuição.
O que levou a uma renegociação_ mais favorável do que
a_ que o perfil apresentava foi exatamente o fato de haver
um componente político, íst() é, o reconhecimento de que
existia uma parcela de espoliação financeíra na negociação.
Se acompanharmos o discurso do Brady, no Congresso
americano, sobre o que deu orig"'em a uma compreensão diferente a respeito do tema, veremos que este foi Sempre angulado sob uma vertente de natureza política. Caso contrário
- não_ se iluda - a dívida seria meramente cobrada como
era. Há diversas vertentes políticas. Se tivermos, para fazer
um acordo da dívida, que comprometer a lei de patentes,
por exemplo- creio que será votada- teremos uma dimensão; se tivermos que comprometer com pagamento, será outra
dimensão, porque há, evidentemente, o pressuposto de que
alguém que pede emprestado tem a pretensão de pagar, e
paga aquilo que acha razoáveL
-EstOu inteiramente de acordo com V. Ex~ no sentido
de que, nem para efeito do acordo da dívida, nem para qualquer outro efeito, a posição deva decorrer da rendição a este
ou àquele posicionamento-de natureza política.
Entendo- há pouco ouvi o Senador Moisés Abrão falar
a respeito - que um país pode ser próspero e rico, sem
ser soberano. Em outros casos, pode não ser próspero e rico~
mas consegue -ter uma dimeriS3o de s(iberania..- Ê eviderite
que, internamente, enquanto não for capaz de reproduzir o
nível mínimo de riqueza, ele não adquirirá cidadania. No
entanto, como Nação, ele pode manter· um grau de soberania
aceitável, mesmo sendo pobre, mesmo sendo menos rico, mes. mo sendo menos próspero.
ACredito que, analisando a negociação aqui pOsta -pelo
horizonte dos acordos iniciais a respeito dos juros, do Clube
de Paris e, recentemente, pela negociação feita a partir da
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dívida do setor público com os bancos privados (56 bilhões
dde dólares), em primeiro lugar, o Brisil tetve-Sorte nas pessoas
que indicou para negociar. O Embaixador Jório Dauster e
o Ecorromista Pedro Malan tiveram um excelente desempenho
na tarefa de comandar suas equipes. Segundo, saímos com
um acordo que concilia o possível com uma razoável obtenção
dos objetivos iniciais. VOlto a ·insitir: se tiVéSsemos· tido a
oportunidade dessa negociação lá atrás, é posSíVel que a tivés~
semos feito. Mas, exatamente porque fomos firmes _e '_'bate~
mos o pé., lá atrás é que conseguimos uma negociação. melhor

o que ficou acertado, nós colocaremos essa matéria na pauta
da reunião da próxima quarta~feira, às lO h. na Comissão
de Assuntos Económicos.
- Essa pauta da reestruturação da dívida externa fica encerrada e, passamos agora ao projeto de modernização dos ·por~
tos.
Com a palavrã o·~Relator -da matéria, Sefl.adÕr -AfÍÜnso
Camargo.

-O SR. RELATOR (Alfonso Camargo)- Sr. Presidente
e Srs. Senadores, para algumas brevíssimas considerações sobre o início da votação da reunião da semana passada e uma
avaliação que gostaria de fazer com os Senadores da Comissão,
que, creio, estão todos interessados em urgenciar uma decisão
com relação a essa matéria, que já completou cinco mesesaqui no Senado Federal.
Só não muda quem não pensa. Esse é um princípio indiscutível. Eu não sou um homem arraigado a posições antedO- res. Po_deria, portanto, nesses dias que se passaram, até ter
modificado a minha posição. Mas, pelo contrário, eu me con~
venci, e me_ corivenço cada vez mais , que a mírilia posição
de relatm{ está correta, quando nós não nos-colocamos numa
posição contra qualquer tipo de mudança ou aperfeiçoamento
que possa ser feito.
O que tenho declarado sempre - e isso consta do nosso
parecer - é que um acordo tão amplo quanto o feito na
Câmara dos Deputados não deveria, pelo bom senso, sersubs~
tituÍdo por um texto que não fosse resultante também de
um acordo tão ou mais amplo que pudesse ser feito aqui
no Senado Federal.
Leio, neste intróito, um artigo de hoje de O Estado de
S. Paulo, publicado na coluna "Fórum dos Leitores", sob
o título ''Modernizar os portos".
"Sobre o editorial "Um passo atrás" (27/11), infor·
mo: 1) Não tenho ignorado_ o assunto "modernização
dos_ portos", projeto em tramitação no Senado. Ao
contrário, tenho mantido permanente contado com os
Srs. Senadores, motivando-os a respeitar o acordo havido na Câmara; 2) A orieiitação do PMDB s_o_bre _este
assunto, conforme votação havida na Câmara e decisão
de suas lideranças, é no sentido de respeitar o mesmo
texto aprovado na Câmara dos Deputados. Alberto
_Goldman, Ministros dos Transportes, Brasília."
Apenas para registro de uma informação que já h~via
sido dada ao Plenário pelo Sr. Senador Mansueto de Lavor.
-Mas, Srs. Senadores, quando eu insisto em que um texto,
fruto de acordo, só deveria ser substituído por-outro também
fruto de um acordo que melhorasse o primeiro texto, é_ para
evitar o que aconteceu to:m esse sisteina de vófi:tÇão de emendas isoladas e que ocorreu na prática, na reunião anterior.
Por exemplo: aprovamos a Emenda n~ 8 e rejeitamos as Erilendas n"s 9, 10, 11 e 12. Lembro~me que o Sr. Senador Mário
- cova-s desejaria ter feito urria intervenÇão quando da võtaÇão
da Emenda n~ 9 ou 10, mas, por distração, ·não o fez. E
nóS ficamos com o texto, do art. 18 em diante, que falam
do órgão gest()r de mã()-de-obra, t()talmente d~~g~iH~ª-c!Q~
É -_SóCofio- ficãifi- o--te:úO-, ·apToVà"ilClõ -a-Emenda n~' e
não aprovando as seguintes. Rejeitamos a emenda n<:> 1, que
Agradeço a V. Ex•
tira a denominação''porto organizado" para colocar o termo
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Está aprovado "porto" e, depois, aprovamos a Emenda n9 14, que diz que,
e deferido, o pedido de vista co1etivo dos Senadores Eduardo "de acordo com o· disposto n9 inciso I, em cada porto funcioSuplicy, Nelson Wedekin e Moisés Abrão. De acordo com nará um conselho de autoridade portuária". Ora, ~e perma~

agora. Não podemos antecipar que,_caso_tivéSSemos neg-Ociado
antes, coisas diferentes teri3.rá ãCoõ.tecido .- -- - - - -A meu ver, a negociação da dívida externa não representa
fator fundamental na movimentação de capitais; pode sê-lo
na negociação do empréstimo, no investi:m·ento de governo
a governo, mas não-na flutuação da-vinda de capi~ais. ~stes
virão, caso recebam estímulos especiais, caso encoritrem hori:
zonte, dentro do País, capaz de proporcionar visão- para Um
futuro, de natureza econômica, _que-'apresente per~pectiVãS
favoráveis.
-Vale ressaltar que ainda temos a nosso favor um aspecto:
o Brasil tem um potencial económiCO que oferece vantagens.
Se tivermos condições de estabilidade, de" horizontes, de me~
lhores perspe_ttivas futuras, não haverá_ resistências a irivéstii
no País. Os inveSHní.eiitos futUroS, ao -contrário do qUe se
pensa, correrão para--a- América Latina. Eles não irá6-para
a antiga Europa OrieOtal;-virãÕ para cá, porque, no-Brasil,
ainda se compra ati vos a preços baixfssimos através -da Bolsa,
através da Conversão e de outros fatores. Ainda assim, se
não oferecermos condições razoáveis, não terçmos fluxo de
capitais. Todavia, não creio que·ã renêgOciaçâà da dívida
deva ser objeto de decisão tão rápida por causa disso, não
creio que ela gerará efeitóS -nesSe_ àspeCtó. sou· a favõr deque se resolva isso, -pois tíiáTem:os um cóntenC:loso· adicional
a ser enfrentado mais na frente.
Não há como resolver certos pro_blemas no País -particularmente a inflação - se outros -_dívida interna, dívida
externa e todos os problemas ligados a investimentos, à política
monetária, à política de preços, a uma política de rendas
-não estiveram equacionãdos.
Todavia, creio que para Que o País possa, de-fOrma rà.zoável, sanar essas dificuldaes faz~se necessária a negociação.
E essa negociação - :pai'ccé--me· ~lévã a ·condições razoáVeiS.Não são as melhores que o País exigiria, mas negOciação é
o que diz: Negociação.
Negociação depende das duas partes, a contrário senso._
É imposição. A posição, que nós toriiamos, de dureza, foi
a do passado, quando em determinado instante dissemos-que
aquela dívida não estava correta.
Eu não tenho convicção para dizer, mas não há nada
que me impeça de especular a respeitO do fato de que foi
aquela posição que nos permitiu a boa negociação hoje. Não
sei se nós poderíamos tê-la feito nas· condições em que estamos
-fazendo hoje se não tivéssemos tomado aquela posição.
Sr. Presidente, eu abusei demais; eu até pretendia de"ixar
para diante, mas se V. Ex~ for tão aberto no dia da dicuss-ão,
~~p()~ __4~_
_y_i_~t3:L~9J~~~~ '!_ ~-1!_ª-@.<!!_Q ~g;_\!!}_tQ! _
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nece no inciso I a definição de "porto organizado" e se a

Emenda n9 14 fala em ..porto~·, poder-se-á entender que em
cada porto, até num porto rudimentar, teria que haver um
conselho de autoridade portuária.
·
Digó isso -só para insistir que seria mãis prátiCO, -mâis
objetivo, mais correto -e, aí, no caso, partiria, naturalmente,
daqueles que pediram destaque para as suas emendas - se
os Senadores que pediram destaque desistissem do destaque
e partíssemos para o plenário, quando poderia ser feito um
substitutivo arilplo.
Hoje temos duas propostas: a que veio da Câmara, que
é um modelo mais privatizante e que gera mais competição
na contratação de mão-de-obra, e uma proposta resultante
das emendas dos Senadores Mário Covas, Mansueto de Lavor
Nelson Wedekin e Eduardo Suplicy, que propõem um modele
menos privatizante, mantendo a situação anterior com relação
ao problema da mão-de-obra. Poder-se-ia num acordo feito
pelos Senadores que apresentaram essas emendas, fazer um
substitutiVo" riessa linha, e o Plenário votaria. _Se se quer fazer
uma evolução maior ou se considera isso uma involução, o
Plenário decidiria. ---É uma proposta que faço; não sei se seria viáVeL ou não,_
De qualquer forma, faÇo isso partindo do princípio de que
ninguém está querendo obstruir essa votação e que queremos
resolver o problema.
É a colocação que faço, na medida em que reafirmo
a posição da relataria pela rejeição das emendas, porque não
é contra um novo acordo, mas na forma que está, prefere
manter o acordo da Câmara.
o Sr. Mansueto-de Lavor-- Sr. PreSidente, peço a -palavra.
O SR •. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor.
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se leve, então, na terça-feira, viabilizarido·o portanto. HÓje
é quinta-feira; amanhã, há o problema do quorum, realmente
não será possível; segunda-feira é muito difícil. Então, terçafeira estaríamos aqui com esse trabalho.
Assim senâo, aceito inteiramente. Não teríamos de extrapolar o horário, como hoje, já quase 13h, quando teremos.
daqui a pouco, sessão ordinária do Senado. Teríamos, então,
o compromiss_o de levar a Plenário, na próxima terça-feira,
Um substitutivo.

Õ -SenadÕi Affori"so C3marg0-está admitindo a possibilidade de uma junção.
O SR. AFFONSO CAMARGO - Sempre admiti a possibilidade de um acordo. _Quis ultrapassar a fase da Comissão,
porque, evidentemente, se os destaques fossem retirados, partiría!TIOS para a fase do plenário, e'm que se poderia fazer
todo esse trabalho que V. Ex~ está propondo e com o qual
estou de pleno acordo. Pediríamos aos Senadores que propuseram emendas e que se encontram presente que tentem chegar a um acordo _do substitutivo para que seja apresentado
ao plenário. Porque o plenário pode retomar todas as emendas
nov~mente. Nós já estamos no dia 3; a semana que vem é
a última semana de trabalho, no período ordinário:
Esse é o problema. Isso é importante ou não é. Não
estou querendo apressar ninguém, atropelar ninguém. Então,
é importante que, ainda na sessão ordinária, se proceda à
\_'Otação da questão dos portos, no Senado. Esse é o meu
raciocíniO.
O Sr. Mário Covas- V. Ex~ piopõe que se tente, dentro
da Comissão, buscar um substitutivo? É isso? -·"
o·SR. ÀFFONSO CAMÁRG<Y- N~éi. A niinhá proposta
foi a de que aqueles que têm destaques retirasSem, porqUe
aí seria_ aprovado o parecer, e depois, para a fase do plenário,
partiríamos para tentar esse acordo.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Então, nesse caso,
V. E~ não foi bem claro na posição inicial. Entendi que,
sem retir:ar destaques, se tentasse antes um entendimento para
um substitutivo comum.
O SR. AFFONSO CAMARGO - Não sou contra isso,
Senador.
O SR. MANSUETO DE LAVOR -Ah; não é contra!
Então, eu sou a favor. Estou com V. Ex~.
O SR. AFFONSO CAMARGO - Fiz ·uma proposta só
para abreviar o processo. Sentar a fim de -discutir, para Chegarao substitutivo~..
-

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, eu queria louvar a posição do eminente Senador
AffOnsO Caniargo, Relator dessa mat~ria. _Ele faz uma ponderação da maior importância, até porque fónióS-tangidos a
este horário, ·t2h48min, com uma discussão também da mai01
iniportânCia; ninguém se pode queixar de que estávamos fa·
zendo obstrução à votação do projeto dos portos. Pode até
ser que saia nos jornais, publicados por um lobby que está
demonstrando a maior burrice - desculpe-me' a expressão
- porque não é forma de se fazer trabalho parlamentar.
A forma -de se fazer trabalho parlamentar é dialogar com
os parlamentares, com as representações legítimas dos empresários e dos trabalhadores, cada uma colocando os seus pontos
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Isso não leva à retirade vista, e o parlamentar votando de acordo com a sua consda dos destaques.
ciência e cõm- asua cOriVicção; isso é que é importante. Nossas
portas estão abertas para todos. _
_ __
O SR. MÁRIO COVAS - O proposto por V. Ex• s~ria
Mas _não se vá dizer amanhã que se está níais Uma Vez
superar a Comissão de Assuntos Económicos. Assim, _o que
protelando essa matéria da maior importância, que é a inoder·
se levaria da Comissão de Assuntos Económicos para plerlário
nização dos portos. Estou inteiramente de acordo com o Presiseria -seu parecer. É isso?
'dente. Mesmo tendo havido pedido de vista do relatório do
O SR. AFFONSO CAMARGO- Sim. V. Ex• sàbe que,
eminente Senador José Fogaça, sobre o acordo qa_dívida exterem plenário, todas as emendas_ poderão ser reapresentadas.
na, S. Ex~ deixou que o debate prosseguisse aqui, um debate
Então, simplesmente ganharíamos tempo. Só isso.
da maior importância.
Voltando à posição do Relator --devo parabenizá-lo
O SR. MÁRIO COVAS- Vou fazer uma outra propostO.
- , mas isso-levará mais algumas horas oou mais alguns dias.
Penso que não _conseguiremos atingir o objetivo qUe v.--Ex;
Se realmente_ há um acordo de que haja uma discussão parla~
persegue - eu persigo igual. _
_
mentar, a nível de Senadores, membros da Comissão, para- Esse Projeto chegoU aqui, ele-foi designado peta Pr!!~i:
um substitutivo que será levado de Senadores,a Plenário, que
dente para ir apenas a uma comissão. É um absurdo._ Om
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projeto que trata de um Problema- Ínfra-estrutural como este
foi designado apenas para ir à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
__
-_
__
Foi a pe-dido nosso, apiovado pelo -Plenário, que ele foi
à Comissão de Assuntos EconômicosA _
O SR. RELATOR ( Affonso Camargo) - No que estou
de acordo.
O SR. MÁRIO COVAS- Solicitei a qtie'üfliderava então,
o Senador Marco Maciel, o seguinte: não tenho netihum interesse -eu, pessoalmente -não estou aqui com _o objetivo
de obstruir essa coisa. O que acho é que um tema dessa
ordem, em relação ao qual tenho estudos diretos, deveria
ser discutido numa comissão de mérito. Gostaria de ver uma
comissão de mérito que convocasse os trabalhadores, empresários, Governo, e rta i:J.tial a pudéssemos discutir. Não acho
que a mecânica melhor seja a de superar etapas. Acho que
a mecânica melhor é a de se trabalhar mais int,ensamente
até votar. Podemos, por exemplo, ITiarcar a reuniã9 da comissão na segunda-feira. Como segundã-feíta· é úln dia de pouco
trabalho, podemos·passar o·dia inteiro discutindQ-isso. Chegamos aCI fim maiS depreSsa. -0 SR. MANSUETO DE LAVOR- Aprovado, perleita·
mente.
O SR. MÁRIO COVAS - Acho mais razoável do qÜe
queimarmos uma etapa. O que V. Ex• está colocando ~ que
devemos esquecer a Comissão de Assuntos Económicos, que
é de mérito, e trazer direto para ó Plenário, porque no Plenário
podemos fazer aquilo que estamos_ fazendo na Comissão de
- Mérito. COrretO? -
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anos- para votar isso. Para- niim é PéssimO pÕfque quanto
mais tempo levar mais "CaCetada" eu levo. De fO.~;:ma que
q-Uero ·votar o mais _rápido possível. Eu não tenho nenhum
interesse em protelar isso~ ·mas tenho interesse de discutir;
qual seja o problema agora há pouco apresentado em relação
à dívida externa. Penso que tenho bons argumentos e não
quero _vê-los destruídos. Se_ forem, não tenho nada a fazer.
Eu me rendo muito à vontade majoritária. Não abro mão,
isto simJ de defender o meu ponto de_vista.
Agora, vamos transferir isso para o plenário onde cada
um de nós tem 5 minutos para falar. Não sei se _é vantagenl;
não sei se isso é vantagem para o resultadO- dO trabalho.
__ 1)!Ilho tanto interesse quanto qualquer outro em que saiamQs com o melhor projeto possível. Varia, com relação a
cada um de nós, a visão do melhor projeto possível.
Estou falando porque nesta semana li um editorial dizendo que eu me escontlina última reunião, que eu preferi atuar
nos bastidores. De forma que estou colocando claramente
o que eu penso, como eu vejo, etc ..• nãó teilho nenhum problema em relação a isso; muito aberto·â discussão, a qualquer
coisa.
----O SR. AFFONSO CAMARGO --Não vi V. Ex·. escon·
dido em nenhum momento.

' O SR. MÁRIO COVAS - E~ até mosiro a cara demais,
o que não é muita vantagem. Li no _jornal qUe, na _últirf!a
rewiião, o ínclito-Senador Man&ueto de Lavor, que foi oresponsável por isso, eu preferi atuar nns bastidores de forma
insidiosa. Mas tudo bem! Isso é do jogo, não_ há nenhum
problema nisso.
_
_.___, ~ Que~.o.9iz~r que sempre desejei' desde o começo discutir
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) .:,.:Correto. ·
,o problema. Está suficientemente discutido, vamos votá-lo.
Vamos fazer isso" de enxurrada.
O SR. MÁRIO COVAS - Só que, nes!a hipótese, virá
Presidi certa vez a Comissão de Ciência e Tecnologiã,
ao Plenário como tendo passado na Com_issãci de Ass~ntos ~ re~n_iões eram_ realizadasàs segundas_ e terças-feiras, dias
Económicos, com -o-~parecer dõ- Seilador Affonso Cariuü·go em_ Que se trabalha sem ninguém lhe incomodar, não se_ é
a favor da manutenção do projeto que veio--da Cãmara. E .çharoado para votar em plenário, etc.
isso que V. EX' propõe?
· - ·
Marcamos uma reunião para uma segunda-feira, às ·wn·
O SR. RELATOR (Affónso Camargof-Slm~-E regis- dª_maohã, sem hora para acabar. Poderm'?s, então, disc~:~tir
exaustivamente a matéria até esgotá-la, parece mais razoável
trado que esse parecer passou...
--- - '
do que enviá-la ao plenário. É mínha opinião, não quer dizer,
O SR. MÁRIO COVAS...: Eritendo: P·ois
'Esse p~re·
também, que eu esteja com a verdade.
cer...
. - Afinal, é _aí que passa a s~r pouco lógico_ o período que
passou na CorriíSsãO:Ficari:tos com um_mês e meio na Comissão
OSR. RELATOR (AffõiisoCainargo)'_:N'ão estou que·
e, ao final de um mês e meio, chegainos à conclusão de que
rendo obrigar. Fazer a parte da negociação.
-O trabalho que a Comissão fez não valeu. DiscutimoS esse
O SR. MÁRIO COVAS- Eu sei, o pareceYnão passou
trabalho de afogadilho e o enviamos ao plenário sem termiexatamente assim.
ná-lo. Isso me parecer pouco lógico. Mas, enfim, tenho a
O SR. AFFONSO CAMARGO- Tanto qiÍe.jáT6ram
minha opinião. Se for posto a votos, voto, importa que seja
aprovadas, inclusive, cinco emendas.
·
equivalente.
Penso que a sugestão melhor seria fazermos aí um tour
O SR. MÁRIO COVAS-. O parecer foi aprovado ressai-.
de force; envolvermo-nos num período de dois dias consecuvados os destaques.
tivos até chegarmos a uma conclqsão. Nem sei se a ~arefa
O SR. AFFONSO CAMARGú:.... Sim, já foram aprova·
de fazer um substitutivo; hoje, pode apresentar como emenda,
das, inclusive, cinco emendas.
· quando chegar ao plenário.

r

O SR. MÁRIO COVAS - Não estou dizendo nem que
vai ser aprovado ou o que vai ser aprovado menos. Penso
que ou queremos discutir, e nesta hipótese não devemos jogar
para o plenário onde a discussão é mais complexa, o que
devemos resolver é na Comissão. Vamos trabalhar a semana
inteira em cima do projetO, mas nã6 vamcrs trabalhar das
onze e meia até uma hora da tarde, porque vamos levar 10

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Senador Mário
Covas, poderia sUgerir uma proposta mais ou menos que aperfeiçOa o pensamento do Relator, do Senador Mansueto de
Lavor e o que V. Ex~ expressou agora.
___ .
_ Regimentahtiente, o que já foi áprovado tem que ir para
o 'plenário.
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O SR. MÁRIO COVAS- Não. Desculpe-me, Sr. Presidente, não foi nada aprovado.
..
O processo de votação só termina quando ele se encerra.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Senador Mário
Covas, as emendas que foram aprovadas têm que ir ao plenário. En•.:ão, o processo de votação não pode ser interrompido,
a não ser que sejam retirados os destaques que faltam ser
votados. V. Ex~ concorda comigo?

1992

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Mas, não contra votação e discussão no plenário. Sou até a favor. Agora,
porque o Relator apresentOu uma··propôsta, o "Seriador Mansueto de Lavor, que está muito envolvido no projeto, apresentou um outro entendimento._ Então, eu quis transmiti_r a
média do pensamento de todos, para facilitar tima-·solução.
Vamos supor que não haja nenhum tipo de entendimento,
o que é que vai acontecer?_ Vão ser aprovadas emendas e
vão ser rejeitadas. O texto final pode ser um texto d_e_sarruDi<ido e que Vai ser totalmente refeito na Câmara-dÇ)s Dep_utados. Assim, seria melhor que saísse do Senado um texto
que eventualmente pudesse até ser modificado na Câmã.ra,
mas que fosse um texto considerado muito bom e muito bemfeífo. É neste sentido que faço esta nova proposta.
O Sr. Gerson Camata- _Sr. Presidente, peço a_ palavra
_para uma observação.

O SR. MÁRIO COVAS - Se forem retirados as destaques ...
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)---' Vamos supor,
na prática, que, eventualmente, os destaque:'!. sejam retirados.
Então a votação termina. Ficam as emendas_ que foram aprovadas mais_ o rcsto __do t~!tO que não foi emendado. Esse
é o texto que vai para o Plenário do Senado.
O SR. MÁRIO COVAS - O que V. EX' está dizendo
O SR. PRESIDENTE (RaimuildoLira)- Com a palavra
é que pára a votação porque a razão da votação deixou de
o Senador Gerson Camata.
existir. Então, se existem emendas para serem votadas, são
O SR. GERSON CAMATA- Das emendas do Senador
retiradas, e, aí, a votação se conclui. Do ponto de vista operaMansueto de Lavor, algumas que estão ainda por s_erem aprecional, está correto.
ciadas mas que estão destacadas .. na verdad-e e.lã.S .compleO SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Do ponto de. mentam o texto d~ acordo C:O:f!l <!S cinco -~m_ei]Ça_~ q~,e já foram
vista operacional e regimental. Então, da forma como se ·exaprovadas. Acredito que se inter-rciriiper a VótãÇão ·agora, sem
pressou o Senador Mansueto _de Lavor e a proposta feita
vOtar--pelo menOs essas emehdas que na verdade são complepelo Senador Affonso C~margo, eu faria !Jma terceirã sug-es- . -menta das mudanças que ocorreram através das emendas já
tão, qual seja, nesse interva_lo ou ness.e iriff:istício ênt.re··esta _aprOvadas, vai ficar um texto disforme, porque não vai se
reunião e a próxima que acertaríamos aqui, de comum acordo
completar. Seria iriteressante votar essas emendas essenc;iajs,
com a reunião, é a de um grupo de parlamentares que estão
em seguida se faria um relatório em cima çla aprovação dessas
diretamente envolvidos nesta matéria e que já Conhecem
emendas que são complementares. Senão vai ficar um bicho
plenamente o pensamento de todas__ as categorias envolvidas
meio disforme, igual à(}tiela história do arquiteto que foideseno projeto, tentariam:um ·noVo texto que nãõ fica~se_ deforphar um cavalo e_ ficou com cabeça d~ _cayalo, 0: ~arpo
mado em_ função d.e em_end_as_ que são aprovadas, que são
de elefante e rabO --de cachorro: Entãô, é preCisCi -COlocar a
rejeitadas e que deturpam o texto.
coisa bem-ajustada, para o texto sintoriizar_ ~s emençla~ aproEntão, esse grupo de parlamentares tentaria faZer Um
vadas coriú~.ssas cujos destaques estão pedidos e que deverão
texto que representasse mais ou menos; -ã-riledia do pensa- -~~~ v<?tadaS p3ra c_<?_~pletar e fec_?ar o te~to.
mento de todos aqueles, o que já é muitO claro:-SeTsS_o aOOD.teO SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Com a palavra
cesse, na reunião seguinte, os- destaques das emendas atualo Senador Beni V eras.
mente existentes seriam retiradas, se mandaria o texto do
Relator para o Plenário, com as emendas aprovadas, e no
O SR. BENI VERAS ~ Sr. Presidente, imagino que alplenário, de comum _a_cordo com as liderPnças, se apresentava
guns acham que o texto que veio da Câil'l;ara dos Qep_utados
um substitutivo, ·esse que foi óbjeto do ac_ordo desse grupo
representam o seu ponto de vista. Há uma camaQa forte,
de parlamentares.
aqui da Comissão, que a'Cha que poderia gerar um substitutivo
dlfúente que incorporasse alguns pontos de vista que -São
O SR. MÁRIO COVAS- Isso depende de qualquer
muito nítidos aqui.
·
providência da Comi:\;"São-.
Acho que se tivéssemos dÕis projetos,-sendo um -o oiigin3.l
Não há nada que impeça um grupo de parlamentares
que está aí, vindo da Câmara e o _outro_ urna proposta de
se reunir e fazer um ·substitUtivO e apresentá-lo em plenário.
substitutivo incorporando essas divergências, a vo~aç_ão dos
Não leva o do_Relator, porque ele já apresentou o seu parecer.
dois poderia ser fe1ta-·com mais facilidade ..
O Q\le isso permitífíã ei'á a:c_eitar a içléia· de- que tcido mundo
retirava as emendas, deixava para votar as_e_mendas e_m plenáO SR. RELATOR (Affonso Camargo)- V. Ex• entendeu
rio. E,_eventualmente, um grupo de pessoas que articulassem
perfeitamente, como imagíJlO que deva ser. Se tiver que ter
com o objetivo de apresentar uma emenda_su_bstitutiva,_ tamalguma votação em plenário, que a VOtação fosse entre 4ois
bém. Independe da Comissão. Se ainanhã a Comissão teriniterços homogéneos, o que está ocorrendo com essa votação
nar de votar, nada impede que um grupo faça isso.
de _emenda por emenda, o que ficOu claro na última sessão.
Estou de pleno acordo com a proposta do Senador .ManO SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Nada impede,
Slleto de Lavor. Desde o começo estou dizendo isso. Só estou
Senador. Mas, no momento em que seja feito na base de
com_ problema para segunda-feira·. Não vejo problema em
um entendimento, é diferente~
·-· - ·-trabalhar até hoje, e a partir de terça-feira pela manhã, porque
não sabia que poderíamos chegar a _eSSa decisão~ pois--segun0 SR. MÁRIO COVAS - Estamos nos entendendo em
relação a quê? Qual o entendimento quci está sendo felt01
aa-feira nunca foi um dia de se fazer reunião. Mas, podemos
trabalhar hoj.e de tarde ou a Partir de terça, para ver se"cheg-aDe que cinco ou seis pessoas- cheguem ~ conclusão_ que a
melhor maneira é essa? Não, a votação é ifm entendiinento.
mos a um texto _que seria o texto do Senado.
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O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr ..Presidente, só
para clarificar mais a questão da posição do Relator, Senador
Affonso Camargo. Desde já quero reiterar que ãCho extrema-

mente positiva sua posição, essa abertura ciue ele coloca aqui
para nós.
Mas, é preciso entender bem que eu concebo_a proposta
do Relator Affonso Camargo da seguinte manejra: ele _quer
que se faça uma pausa e que se discutam aquelas emendas
que estão ainda destacadas e que ainda não _(Qra_m __ y_otadas
aqui no plenário, e veremos quais delas de comum acordo
serão aproveitadas para embutir no relatóriO dele.
Então, é assim que a Comissão de Assuntos Econômicos,
se houver esse acordo, votará em caráter de urgência e remeterá a matéria para o plenário. Então, nesse caso. considero
extremamente positivo e me coloco â disposição para, na segunda-feira ou terça-feira, trabalhar o dia todo. Acho que,
realmente não temos mais que atrasar esse projeto. Agora,
queimar etapas. não. Não é o caso de queimar etapas. Porque
ele está propondo uma pausa, onde se pode avançar.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sim.
. O SR. RELATOR (Affonso Camargo) - b que propus
foi realmente superar essa etapa. Estou concotdand9 com
a proposta de V. EX' Não foi a minha proposta. A minha
proposta é que realmente superássemos a etapa da Comis~ão,
que é uma proposta que não foi 3.ceita porque ela não chega
nem a poder ir a voto. Porque, no caso, aqt.reles que apresentaram destaques têm absoluto poder para abrir mão ou não
do destaque. Então, se ele não abrir mão do destaque não
há como considerar que é insuperável. Então, se ele não abrir
mão do destaque não há como considerar que é insupúãVel.
Por exemplo, o Senador Mário Covas, que tem um número
de grande de emendas, achar que não deve ficar superada,
como V. E~ faz na Comissão, não vai sei' superada.
O SR. MÁRIO COVAS- V. Ex• já ccirisuliou o Senador
Albano Franco?
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) -Não consultei.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Se V. EX' c6nsidera
o seu relatório negociável, e esse é o ponto positivo que destaco aqui ...
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) -Sempre falei
que sempre estaria disposto a qualquer tipo de acordo que
fosse feito, desde o primeiro dia.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - O ponto positivo
que destaco aqui é V. EX' considerar o seu relatóriO negociável. Aí, sim. Realmente. é muito importante que essa negociação se faça em tomo dos destaques que ainda não foram
votados.
O que se vai aceitar ou não. Quem entra numa negociação
tem que renunciar a alguns pontos. Isso sempre -estivemos
dispostos a fazê-lo. Daí surge um substitutivo. V•.Ex• afirmou
que o substitutivo é o seu relatório, é isso que estou enteridendo.
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O SR. MANSUETO DE LAVOR - E não há nada de
mais que, após esse substitutiv-o n~gociado, se renuncie ao
restante das emendas que não forem aproveitadas, os destaques, e que se vote isso na Comissão. Não há razão de passarmos três meses numa Comissão sem que ela chegue â votação,
que é o ápice dos trabalhos, e se remeta em caráter de urgência
ao plenário do Senado.
. O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Só o que propus, Senador Mansueto de Lavor, foi que superássemos essa
etapa exclusivamente no sentido de ganharmos tempo. O esforço que seria feito já seria para apresentar o substitutivo
na fas'e do plenário, porque poderíamos votar, seguramente,
na semana que vem. Na medida em que vamos discutir o
substitutivo na Coinissã:o na próxima semana, na outra semana, os trabalhos do Senado já estarão encerrados e dificilmente
poderemos ...
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Se houver o acordo,
esse substitutivo sreá votado em 15 minutos na Comissão,
Senador.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Mas já aceitei
a sua proposta. Só estou dizendo aquilo que eu havia proposto.
EJ;tou apenas explicitando qual era a minha proposta. Mas
}á aceitei a sua proposta.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Tudo bem!
O SR. MÁRIO COVAS- A proposta do Senador Man- sueto de Lavor é que se apresente um substitutivO junto à
Comissão e, se ele for aprovado na Comissão, V. Exa o subscreverá como parecer. É isso?
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) -Certo.
O SR. MÁRIO COVAS- V. Ex• está de acordo?
O SR. RELATOR (Alfonso Camargo)- Claro. Desde
que se trate d~ um substitutivo de que eu participe e que
chegue à conclusão de que é bom, é evidente que estarei
de acordo.
O SR. MÁRIO COVAS- O que V. Ex• entende por
acordo? Como V. EX" se julgará satisfeito para apresentar
esse substitutivo? Em que condições?
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Nas condições
de reunirmos os Senadores interessados- ninguém está eliminado disso, mas, basicamente, os diretamente interessados
- e ficarmos, o tempo que for necessário, conversando, d~scu
tindo, já que conhecemos exatamente.a posição das partes
interessadas, que são aqueles que vão operar e trabalhar no
porto, com o objetivo de chegarmos a um texto homogéneo,
porque a minha preocupação é essa.

O SR. MÁRIO COVAS- Tudo bem, então o que V.
propõe é que, quem tiver interesse, se sente, tente fazer
um substitutivo e, se esse substitutivo for aprovado na Comissão, V. Ex• o incOrpora como seu parecer. É isso'?
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Perfeitamente.
Marcaremos uma reunião para terça-feira, às 10 horas da
manhã; e ficamos o dia inteiro para ver se é possível o substitutivo ou náo.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) ~Perfeitamente.
O SR. MÁRIO COVAS- Mas essa reunião é para tentar
Desde o primeiro dia falei que, se houvesse um entendimento,
formular
o substitutivo?
um acordo, deveria surgir un'i substitutivo. Desde o primeiro
momento em que assumi a Relataria.
·
O SR. RELATOR (Affonso Camargo).....: S"im.
Ex~
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O SR. MÁRIO COVAS- Tudo bem, eu estou de acordo
com isso.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) .-:- Entáo, terçafeira, às 10 horas, haverá essa reunião com o Relator, Senador
AffOnso C amargo, que não é uma re~nião formal da Comissão
de Assuntos Econôwjcos, e fica convocada a Comissão de
Assuntos Económicos para a próxima quarta~ feira, às 10 horas. para analisar o relatório da reestruturação da dívida extema.

Dezembro de 1992

O SR. EDUARDO SUPLICY- Na Comiss;io, Sr. Presi·
dente? Terça-feira, às 10 horas, reunião com_ o Relator. mas
em que local?
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Ele está sugerinQo que seja no gabinete dele. às 10 ~oras, terça-feirã.
· · · Agi'adeço a presença de todos os Srs. Senadores e a_ presença de tOdos aqueles que aqui assistiram a essa reunião.
Muito obrigado.
·
·
Está encerrada a- reunião.
(Levanta-se a reunião às 13 horas e 15 minutos.)

República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONAL

DIÁRIO

SEÇÃO 11
ANO XLVIT- N•220

QUINTA-FEIRA, 24 DE DEZEMBRO DE 1992

BRASÍLIA- DF -

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, nos termos
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 92, DE 1992

. Fixa, nos termos do disposto no art. 49, inciso VIII,
da Constituição Federal, para o exercício f"manceiro de
1993, a remuneração do Presidente e do Vice-Presidente
da República e dos Ministros de Estado.
O Congresso Nacional decreta:
Art. lo:> A remuneração dos Ministros de Estado, a que
se refere o art. 49, incisu VIII da Constituiçâo Federal, prevista
para o exercício financeíro de 1993, terá valor lllensal correspondente à remuneração percebida no mês de dezembro de
1992, reajustada nas mesmas datas e pelos mesmos índices
concedidos aos servidores públicos federais, a título de antecipação ou adiantamento salarial.
Art. 29 O valor da remuneração fixada de acordo com
o artigo anterior corresponderá, sempre, a noventa por cento

do valor da remuneração devida ao Presidente da República
e a cem por cento do valor da devida ao Vice-Presidente
da República.
Art. 3? - Da-rei:nuneração-devida ao Presidente dã-R.epública e ao Vice-Presidente da República, uma terça parte será
paga a título de_ ajuda de custo, em substituição ãs despesas
de alimentação nos Palácios Presidenciais, facUltado ao beneficiáriO o -direito de opção pela mesma vantagem.
Art. 49 Nas viagens oficiais ao exterior, o Presidente
da República, o Vice-Presidente da República e os Ministros
de Estado farão jus, optativamente, a diárias de valor correspondente a um trigésimo da reSpectiva remuneração, fixada
de acordo com os arts. 1" e 29 , ou ao pagamento das despesas
de hospedagem e alimentação.
Art. 59 Este Decreto Legislativo -entra em vigor na data
de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de J9 de
··
janeiro de 1993.
Senado Federal, 23 de dezembro de 1992. -Senador
Mauro Benevides, Presidente.

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, M3uro
Benevides, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 93, DE 1992
Autoriza a Prefeitura Municipal de Angelina SC a contratar operação de crédito juri"to ao Banco de
Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S/A BADESC e ao Banco Internacional para RecOnstrução
e Desenvolvimento - 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 Esta-.
do de Santa Catarina, autorizada _na forma da Resolução do
Senado Federal no 36, de 1992, a contratar operação de crédito
junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catafina- BADESC e ao BancO Inteinacional para Reconstrução
e Desenvolvimento - BfRD, no--Valor total deCr$569.541.000,00 (quinhentos e S<!ssenta e nove milhões, quinhentos e quarenta e um mil cruzeiros).
Parágrafo único. O empréstímo referido neste artigo
à implantação de obras de infra-estrutura no muniçlpio de angelina - se.
destina~se
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EXPEDIENTE
CI!NTRO GRÁPIOO DO SE."''ADO FEDERAL

MANOEL VILELA DE MAOALHÂES
Oiretor-Oera.J do Seudo Pederal
. AGACIEL !.lA SILVA MAlA
Diretor Ez:ecutivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Dirctor A.dmiailtntrvo
LVI :L: CARLOS 81\!1.'105

DIÁRIO DO OONGRI!SSO NACIONAL
Im.prCIIIO 1ob rCipouabilid&dc da Mc!Ja do Seudo Pedera.l

ASSINATURAS

Dirctot laciutrial
PLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA

Dirctor Adjuaro

Art. 2" As condições financeiras da operação de crédito
são as seguintes:
a) valor pretendido: Cr$569.541.000,00 (quinhentos e
sessenta e nove milhões, quinhentos e quarenta e urrcmil
c...ruzeiros), corrigidos monetariamente pela variação da Taxa
Referencial, a partir de 31 de agosto de 1992;
b) prazo para desembolso dos recursos: doze meses;
c) juros: 10,50% ao ano;
Taxa administrativa: 1,20% ao ano
d) índice de atualização Il).Onetária: variações da Taxa
Referencial;
e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutUra;
f) 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;
g) autorização legislativa: Lei Municipal n~ 627, de 13
de julho de 1992.
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.
Senado Federal, 23 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• 94, DE 1992
Proíbe o uso do fumo e seus derivados no recindo
do Plenário do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. único. O art. 184do Regimento Interno do Semldo
Federal, aprovado pela Resolução n~ 93, de 1970, com as
alterações posteriores, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo:
"Art. 184.
Parágrafo único. A qualquer pessoa é vedado
fumar no recinto do Plenário."
Senado Federal, 23 de dezembro de 1992. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.

Tiraaem 1.3l0 eu:mpllrea

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• 95, DE 1992
Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro
a elevar temporariamente, em caráter excepcional, o
limite definido pelo item II do art. 3' da Resolução n"'
36, de 1992, do Senado Federal, a fim de viabilizar
a emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado
do Rio de Janeiro - LFTRJ, destinadas ao giro de
oitenta' e três por cento de 1.108.388.791 (um bilhão,
cento e oito milhões, trezentos e oitenta e oito mil, setecentos e noventa e um) LF.TRJ, vencíveis no primeiro
semestre de 1993.
O Semido Federal resolve:
Art. 1~ É o Governo do Estado do Rio de Janeiro autorizado nos termos da Resolução n"' 36, de 1992, do Senado
Feder~l, a elevar temporariamente, em caráter excepecional,
_o limite estabelecido pelo item II do art. 39 da referida Resolução, a fim de viabilizar a emissão de Letras Financeiras do
Tesouro do Estado do Rio de Janeiro- LFTRJ.
Parágrafo único. A emissão das LFTRJ destiDa-se ao
grrode oitenta e três par cento dos 1.108.388.791 (um bilhão,
cento e oito milhões, trezentos e oitenta e oito mil, setecentos
e noventa e um) títulos, vencíveis no primeiro semestre de
1993.
Art. 29 As condições financeiras da emissão das LFTRJ
são as seguintes:
a) quantidade: a ser definida no dia do resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de dezessete por
cento, consoante pactuado no Memorando de Entendimentos
firmado em 19 de abril de 1991 pelo referido Estado com
o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e com
o Banco Central;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesou-ro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 1.826 (um mil, oitocentos e vinte e seis)
dias·
'e) valor nominal: Cr$1,00 (um cruzeiro);
O características dos títulos a serem substituídos:
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Quantidade

Vencimento
~

541081
541461
541081
541826
541081
541826
541081
541826
541081
541826
541081
541826

10:1-93
10·1-93
1°'2-93
10·2-93

172.049.444

12.957.000
171.774361 ~
12.957.00$
171.526.842
13.574.001
171.209.703
13574.001
170.947.608
13.574.001
170.670.829

1"3'93
~1°-3-93

1°-4-93
1°-4-93
1°-5-93
1°:5-93
~ 1°-6-93
1°-6-93

13SL4.000
1.108388.791

g) previsão de colocação e-vencimento dos títulos a serem
emitidos:

Colocaçao

Vencimento

4-1-93
10-2-93
10·3-93
10-4-93
3-5-93
1"-6-93

10·1-98
10-2-98
10-3-98
10-4-98
1"-5-98
1°-6-98

~

~

Tttulo

Data-Base

.541823
541826
541826
541826
541824
541826

4-1-93
1°-2-93
1°-3-93
1"-4-93
3--5-93
1°-6-93

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos
termos da Resolução n• 565, de 20 de setembro de 1979,
do Banco_ Central;
i) autorização legislativa: Lei no:> 1.389, de 28 de novembro
de 1988.

Art. 3"' A autorização de que trata esta Resolução será
exercida no prazo de cento e oitenta dias, a contar da data
de sua publicação.
Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
~
-~
Senado Federal, 23 de dezembro de 1992. -Senador
Mauro Benelides, Presidente.
Faço saber que o senaáo Federal apiOv-ou, e eu MaurO
Benevides, Presidente, nos termos _do art. 48,- iteril-28 do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
o

RESOLUÇÃO N' 96, DE 1992

--

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a rolar
em mercado 13.071.331.315 (treze bilhões, setenta e um
milhões, trezentos e trinta e um mil, trezentos e quinze)
Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia LFT-BA.
_
.
o Senado Federal resolve:
Art. l~' É autorizado o Governo do -Estado -da Bahia
a emitir, nos termos aa Resolução iio 36; de 1992, do Senado
Federal, Letras Financeiras do Tesouro· do Estado da Bahia:
- LFT~BA, necess-árías ~o giro de oiteitta e. oi~o por ceõ.to
de 13.071.331.315 (treze bilhões, setenta e um milhões, trezen·
tos e trinta e um mil, trezentos e quínze }""títülós da espécie
vencíveis no primeiro semestre de 199.3. -·
- - . . - · - _: :
Parágrafo único.· A Operação ·c-onsiste na· fecOlocação
em mercado dos papéis a serem resgatados no primeirosemes~
tre de 1993, com vistas ao ajuste do fh.lxo de caixa do TesOuro
Estadual,objetivando a viabilização do pro-grama de Governo
do Estado da Bahia.

Art. 2\' As condições financeiras da operação são as
seguintes:
·a) quantidade: a ser definida no dia do resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de doze por cento,
a título de juros;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Teseu~
ro NaCional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 1.096 (um mil e noventa e seis) dias;
· eJ-valor noniinal: Cr$1,00 (um cruZeiro);
f) características dos títulos a serem substituídos:

VencimentO
15-1-93
15-2-93
15-4-93
15-5-93
15-6-93

~~

Tipo

Quantidade

550731
550731
550730

1.736.665.077
2.055.300228
2.966.739.895
3.244.084.600
3.068.541.515

55073o
550730

Total

13.071.331.315

g) previsão de colocação e vencimento doS títulos a serem
emitidos:
Coloc~çao

15-1-93
15-2-93
15-4-93
17.5-93
15-6-93

Vencimento

Tftulo

15-1-96
15-2-96
15-4-96
15-5-96
15-6-96

551095
551095
551096
551094
551096

Data-Base
15-1-93
15-2-93
~~ 15-4-93
17-5-93
15-6-93

~~ forma de colocação: através de ofertas públicas, nos
termos da Resolução n• 565, de 20 de setembro de 1979
do Banco Central;
'
O autorização legislativa: Leis n""' 4.828, de 17 de feve~
reiro de 1989, e 6.445, de 7 de dezembro de 1992.
~t. _3" O prazo máxímo para O exercício da presente
autonzaçao é de duzentos e setenta dias, a contar da data
de sua publicação.

Ait. 4\' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
~
Senado_ Federal, 23 de dezembro de_l992. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.
-- Faço saber que o Senado Federal aPl-ovou, e eu, MauroBenevides, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do
Regimento Interno, promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO N• 97, DE 1992

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itajaí - SC,
a contratar operação de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S/A - BA~
DESC, no valor de Cr$860.050.400,ÓÓ (oitOceOios e ses~
senta milhões, cinqilenta mil e quatrocentos cruzeiros),
dentro do Proirb, para execução de projetos de infra~es
trutura urbana, na_quela _municipalidade.
O SenadO Federal resõiVe:
Art. l\' É a Prefeitura MUnicipal de Itajaí, no Estado
de Santa Catarina, autorizada na forma da Resolução n" 36,
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de 1992, a cOntrãtar operação -de crédito junto ao _Banco de

Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina- BADESC,
no valor total de Cr$860.050.400;oo (oitocentos ê sessentamilhões, cinqüenta mil e quatrocentos cruzeiros).
Parágrafo único. Os recursos referidos 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 execução de projetas de infra-estrutura urbana no município de Itajaí- SC.' __
Art. 2~- As condições financeiras da operação de crédito
_ __
,
são as seguintes:
_ ___
a) valor pretendido: Cr$860.050.400,00 (oitocentos e ses-"
senta milhões, cinqüenta mil e quatrocentos cruzeiros), apreços de 31 de maio de 1992, atualizados pelo índice de variação
da Taxa Referencial;
b) prazo para desembolso dos recursos: doze meses;
c) juros: 10,50% ao ano;
-

De;rembro de 1992

ta:x:a administrativa: 1,50% ao ano;

da Taxa
Referencial;
e) destinação dos recursos: execução-de obras de infra-estruturc_t dentro_ do Programa de Apoio ao Desenvolvime-nto
Urbano-dos Municfpios de Pequeno Porte do EstadO de S3.nta
Catarina- PROURB.
f) condições de pagamento: do principal - em noventa
e se~s p~rcel_as !11-e~sais, ve_ncendo a primeira doze meses após
a pnme1ra hberaçao; dos Juros- em parcelas mensais;
~- __39 _ O prazo máximo para o exercício da presente
autonzaçao é de duzentos e setenta dias, a contar de sua
publicação.
Art. 49 Esta resolução entra em vigoi:' na dat3-de sua
publicação.
Senado Federal, 23 de dezembro de 1992. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.
d) índice de atualização monetária: variações

SUMÁRIO
1- ATA DA 21• SESSÃO, EM 23 DE DEZEMBRO
DE 1992
1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2. I - Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Lei do Senado n' 322191, que altera a
hora legal no território nacional.
-Projeto de Lei do Senado n9 396/91, que estabelece
normas para vôo por instrumento na aviaÇão ciVil e dá
outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n' 213/91, que dispõe
sobre a utilização de bilhetes de passagem aérea.
1.2-2- Oficio do 1• Secrehlrio da Câmara dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos do se·
guinte projeto:
-Projeto de Lei da Câmara n' 149 de 1992-Complementar (n' 136/92-Complementar, na Casa de origem), que
prorroga a Lei que estabelece normas sobre o cálculo à
entrega e o controle das liberações dos recursos dos_F~ndos
de Participação e dá outras providências.
1.2.3 - Leitura de projeto
-Projeto de Lein' 183, de 1992, de autoria do Senador José Richa, que dispõe sobre o plebiscito que definirá
a forma e o sistema de governo e regulamenta o art. 2"'
do Ato das Disposições Constitucionais TransitóriaS; alterado pela Emenda Constitucional n"' 2.
1.2-4 - Oflclos
- N"' 1!92. do Presidente da ComiSsão de Infra-Estrutura, Senador Júlio Campos, comunicando à aprovação
do Projeto de Lei do Senado n' 396; de 1991, de autoria
do Senador Pedro Simon, que esfaOelece normas para vóo
por instrumento na aviação civil e dá outras providências.
- N' 2192, do Presidente da Comissão de Infra-Estrutura, Senador Júlio Campos, comuriicando a rejeição
do Projeto de Lei do Senado n' 213, de 1991, de autoria
do Senador Odacir Soares que dispõe so_bre a utilização
de bilhetes de passagem aérea.

- N"' 5/92, do Presidente da Comissão de Infra-Estrutura, senador Júlio Campos, coinuriícarido a rejeição
do Projeto de Lei do Senado n~ 322, -de 1991, de autoria
do Senador Júlio Campos, que altera a hora legal no território naciOnal.
1.2.5 - Comunicação da Presidência
-Abertura de prazo para interposição de recursos
aos Projetos de Lei do Senado n'' 213, 322 e 396, de 1991,
a fim de que sejam apreciados pelo Plenário.
1.2._6 - Co~~nicações
-Do Senador Luíz Alberto, comUnicando que se- ã:Usentará do País no período de 30-12-92 a 11-1-93.
-:-::Do Senador Irapuan Costa Júnior, comunicando
que se ausentará do País no perlodo de 5_ a 10 de janeiro
de 1993.
1;2.7- Discursos do Expediente
-SENADOR NABOR JÚNIOR - Situação aflitiva
dos produtores de borracha da Amazónia e, em especial,
no Estado do Acre.
SENADOR MARCO MACIEL -Balanço das atividadeslegislativasdoano_del992. _ _ _ _ ·
_
PRESIDENTE - Agradecimento às rêtcrências elogiosas à sua atuação, contidas no dis_curso do Sr. Marco
Maciel.
1.2.8 ,;;, Leitura de Projeto
-Projeto de Lei n' 184/92, de autoria do Senador
Mauro Benevides, que dispõe sobre a aplicação de multas
pela Justiça Eleitoral, dando nova redação ao art. 286,
da Lei n' 4. 737, de 15-7-65.
1.3-0RDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n' 11, de 1991-Complementar (n"' 69/89, na Casa de origem), de iniciativa do
Ministério Público d~ União, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público
da União. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto d_e Lei do Senado n"' 243, de 1991, de autoria
da Senadora Marluce Pinto, que altera dispositivos da Lei
n' 5.682, de 21 de junho de 1971 - Lei Orgânica· dos
Partidos Políticos. Retirado da pauta.
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Projeto de Lei da Câmara n' 26, de 1992 (n' 815/92,
na Casa de origem), que autoriza o Instituto Nacional da
Seguridade Social- INSS, a doar à Coóperátiva Habita,:,
clonai dos Servidores do Ministério da Previdêncía e Assistência Social, no Estado da Bahia, o terreno que menciona.
Apreciação sobrestada, em virtude da falta de quorum para
votação do Requerimento no 1.003, de extinção de urgência.
Ofício Sm/92, através do qual o Governo do Estado
de Goiás solicita autorização p<ira contratar ópefaçãO de
crédito externo, no valor de dezoito milhões, setecentos
e oitenta e dois mil e quinhentos dólares, destinada a financiar projetas de Desenvolvimento Tecnológico para Pequeno Produtor, em área de cerrado. Retirado da pauta.
Proposta de Enienda à ConStittiiÇãó n9 -·9', -âe 1992,
de autoria do Senador José Eduardo e outros Senadores,
que dá nova redação ao art. 39 do Ato- das Disposições
Constitucionais Transitórias. Em discussão (4• seSsão).
1.3.3- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR CHAGAS RODRIGUES -Ausência
do Presidente Fernando_Collor e de seus advogados na
sessão do Senado de ontem e marcação de nova data para
o seu julgamento. Agradecimentos e votos de feliz n~tal
aos servidores da Casa pela colaboração prestada na p-i-esente sessão.

SENADOR NELSON CARNEIRO -Apelo ao Sr.
Presidente do Senado, Senador Mauro Benevides, no sentido de que sejam destinadas melhores condições ao Museu
do Senado objetivando a sua transformação em espaço
cultural, a exemplo do que foi criado na Câmara dos Deputados. Considerações .sobre a forma de governo.
SR. PRESIDENTE- Providências a Serem adotadas
para o atendimento do apelo do Sr. Nelson Carneiro.
SENADOR .PEDRO SIMON- E_ncômi.os â atuação
do Sr. Mauro Benevides pela sua atuação na Presidência
do Senado e do CQDgresso Nacional. Apreciação de entrevista do Presidente Collor à imprensa, na data de hoje.
Reparos a expressões usadas pelos advogados de defesa
do Presidente Collor, consideradas como ofensivas ao Senado por S. Ex•
SENADOR AUREO MELO- Planos e resultaôos
do Governo Coilor. DefeSà do Presidente afastado, Fernando Collor de Mello, dos crimes que lhe são imputados.
Poemas do livro Frauta de Barro e Quartõ Movimento
do poeta Bacelar.
SENADOR MARCO MACIEL - Ordem do Dia,
do Ministérío da Aeronáutica, alusiva à ativação do III
Cindacta.
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SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Necessidade premente da aprovação do novo Código Nacional de
Trânsito.
- - SENADOR JUT AHY MAGALHÃES- Análise da
3tual conjuntura e as perspectivas da economia brasileira.
SENADOR NELSON WEDEKIN- Encerramento
do I Congresso_ de Marketing do Cone Sul.
1.3.2- ApreCiação de matéria.
-Ofício n9 2.608/92, do Banco Ceritfal, solicitarido
3Iterações rio textO da Resolução Õ9 87/92, do Governador
de Minas Gerais solicitando autorização para contratar
operação de crédito junto ao- Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor de
US$145,000,000.00 (cento e q·uarenta e cinco milhões de
dólares norte-americanos), para: ser inVestido no Programa
de Saneamento das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça.
A(?rovado, após parec-er de plenário, tendo usado da palavra os Srs. Alfredo Campos e Ronan Tito. À promulgação.
1.3.3- Comunicações da Presidência
--:.....__Término de prazo para apresentaçâo ·de emendas
aos Projetes de Resolução no;t; 103, 105 e 108, sendo que
ao Projeto de Resolução n9 103 foi oferecida uma emenda.
-Convocação de sessão extraordinária a realizar~se
amanhã, às 10 horas, ·com Ordeni do Dia que designa.
1.4- ENCERRAMENTO
2- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS
-Pareceres do Balancete Patrimonial e Demonstrativo das Receitas e Despesas do IPC nOs meses de julho
e agosto.
-Ata da 11~ Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada em I• de julho de 1992.
-Programação Administrativa-Fin-anceira para o
exercício de 1993.
· "'-'-Ata da 12• Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 19 de novembro de 1992.
- Pareceres do Balancete Patrimonial e Demonstrativo das Receitas e Despesas do IPC dos meses de maio,
junho e outubro
3- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
-Portaria n9 1
4- COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
-Atas da 32• a 34~ Reunião
5- MESA DIRETORA
6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANEN-

TES
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Ata da 21a Sessão, em 23 de dezembro de 1992
s~

Sessão Legislativa Extraordinária, da 49~ Legislatura

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Nabor Júnior e César Dias
de sua superfície à luz solar. Enquanto outros fenómenos
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENda na~ureza têm çaráter restrito e, assím. influenciani partes
TES OS SRS. SENADORES:
limitadas do planeta como terremotos, maremotos, vulcões
Alfredo Campos - Aluizio Bezerra - Álvaro Pach~co
- Amir Lando - Carlos De'Carli - Carlos Patrocínio -- _· etc. ,·o movimento da terra sobre o próprio eixo atinge indistintamente todas as suas partes. É natural, portanto, a busca
É/cio Álvares - Humberto Lucena- Jarbas Passarinho de Ufi! padrão de orientação que defina e regule essa condição
João França - João Rocha - Josaphat Marinho - José
de tempo para todas as áreas habitadas, de maneira a atender,
Paulo Biso/- José Richa -· Juvêncio Dias- Lourival Bap·
simultaneamente, tanto a necessidade de organização das atitista - Luiz Alberto -- Mansueto de Lavor- Marco Macie/
vidades humanas de fonna agradável, como o indispensável
-Mauro Benevides- Meira Filho- Moisés Abrão- Nabor
relacionamento e integração entre os povos.
Júnior- Nelson CarneirO- Nelson Wedekin- Odacir Soares
Foi a consciência desse problema comum que pennitiu
-Onofre Quinan----Pedro Teixeira- Rofialdo Aragão Roo éstabelecimento de um sistema internacional de fusos horá~
nan Tito.
rios, em conferência =realizada em Washington, no ano de
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -~A lista de
1884. As 24 horas do dia serviram de base à diviSão -do globo
presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Sendores. Haven~
em 24 fusos, os quais correspondem a 24 meridianos, espaçado número regimental, declaro aberta a sessão ..
dos de 15<? em 15<?, a partir de um meridiano de origem, acorSob a proteção de Deus, iniCiamos nossos trabalhos.
dado internacionalmente. Foi convencionado como ÜU o meriO Sr. 1~ Secretário procederá à leitura do Expediente.
diano que passa na cidade de Greenhich, próximo a Londres,
É lido o seguinte
na Inglaterra, e a partir dele, os fusos foram numerados de
O a23.
EXPEDIENTE
A clareza que se depreende do princípiõ básico do fuso
horário reside na divisãO nah~ral da atividade humana que
PARECERES
se ptocessã'éni-fun-ção da iluminação sOlar: durante o perfodo
de maior incidência concentram:..s_e as atividades de trabalho,
PARECER N• 507, DE 1992
que são substituídas pelo repouso quando se instala a ausência
de luz natural. O fuso, portanto, permite que em· qualquer
Da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, sobre
parte do planeta seja feita a organização da vida humana
o Projeto de Lei do Senado n~ 322, de 1991, que "altera
da forma m::ris natural, ainda que, por força do movimento
a hora legal no território nacional".
de translaçã-o~ algumas distorções ocorram nos meses de verão
Relator: Senador Pedro Teixeira
e inverno- respectivamente maior e menor-exposiÇão diária
Vem a esta CoinisSão~de Serviços de Infra-Estrutura,
ao sol- nas regiões mais setentrionais e meridionais da terra.
para exame e decisão em caráter terminativO, o Projeto de
Por outro lado, é forçoso reconhecer, a existência dos
Lei do Senado, de autoria do ilustre Senador Júlio Campos,
fuso~ horários provoca alguns inconvenientes quando atividã~
destinado a alterar a hora legal brasileira com a unificit.ÇáO
des semelhantes e interligadas se realizam em lugares diferendos três fusos horários em vigor para a parte continetttikl do
tes em um mesmo período. Registram~se casos de distúrbios
País. De acordo com a proposta, o Brasil teria conio hora
em atividades financeiras, económicas e políticas, que no en~
legal para toda a porção continental a hora de Brasília, a
tanto nunca chegaram a ser de tal monta que justifiCassem
qual mantém três horas de atraso em relação a GreenhiCh.
a revisão dos princípios da conferência de 1884~- Pelo contrário,
As ilhas de Fernando de Noronha, Martim Vaz e Trindade
a certeza de que as modificações que eventualmente apoStasmanteriam a atual diferença de duas horas em relação ao
sem para a unifiCaÇãO de fusos horários- iinplicariani aj>enar
meridiano de origem, ou seja, uma hora a menos que Brasília.
o relacionamento e a economia de largos setores do planeta,
Fundamenta-se a propositura em ailálise na necessidade
tem levado a solução do problema sempre pela via do avanço
de melhor integrar as regiões maiS ocidentais do País, que
nas comunicações e no entendimento mundial. Isto porque
se beneficiariam com o fato de desenvolver suas atividades
a unificação da hora supõe a dominação de parte dos países
económicas no mesmo horário que a região centro~sul. Seria
por aqueles que detêm o maior volume de atividades firiaD.-uma forma de promover urna maior participação das regiões
ceiras e económicas, normalmente realizadas durante o dia, ·
menos desenvolvidas na vida econômica, política e -cultura sobre o- conjunto dos países que se lhe opõem geograficado País.
mente, com evidente prejuízo destes últimos ·e da integração
mundial.
PARECER
Em princípio, cada país adota como hora legal a hora
A relação do homem com as forças do universo tem,
ao_logo do tempo, sofrido processo de contínuo aperfeiçoa~
do fuso horário a que pertence, definída pelos meridianos
que passam por seu território. Assim, os países de maior
mento tendo em vista o bem-estar da humanidade. Enquadra-se neste caso, entre tantos outros, a sucessão do dia . extensão territorial costumam instituir vários fusos em sua
área: os Estados Unidos tem 8 fusos horários (quatro dos
e da noite provocada pelo movimento de rotação da terra,
quais no Estado do Alasca); a União dos Estados Soberanos
quando esta expõe - e equivalentemente subtrai -porções
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(ex-URSS) tem 3_ fusos em sua parte européia e mais 9 em
sua porção asiática; o Canadá tem 6 fusos horários.
No caso do Brasil, os fusos horários foram estabe_lecidos
na Lei n' 2.784, de 18 de junho de 1913, que firmou a hora
legal no País. O Primeiro fuso corresponde à hO-ra-legal de
Greenwich menos duas horas, e compreende a "Ilfi3. de Trindade e ·o Arquipélago de Fernando de Noronha. O" segundo
fuso abrange todos_ os Estados litorâneos até o Amapá e a
parte leste do Pará inclusive, e os ínteriores de Minas Gerais,
Goiás, Tocantins e Distrito Federal, a três- horas menos que
a do meridiano de origem. O_tCrcciro fuso iriclui a pa-rte oeste
do Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia e a porção do Estado do Amazonas que fica- a leste de
uma linha que parte de Tabatinga até Porto Acre, com quatro
horas menos que Greenwich. O últímo fuso, enfiiTl, a cinco
horas menos que Greertwích, abrange o Estado_ do Acre e
o extremo oeste do Amazonas.
A proposta do ilustre Senador Júlio Campos no sentido
de unificar a hora continental brasileira, certamente contornaria problemas de caráter mais local, quais sejam os dos
Estados do Amazonas e do Pará que, em função de sua extensão, têm mais de um fuso horário em seu território:-No entanto acreditamos que a propositura, em caso de
aprovação, acarretaria em sério prCjuízo para as populações
locais e para a economia da região mais ocidental do Brasil.
Senão vejamos: a hora legal a ser adotada, segundo o próprio
projeto, seria a atual de BraS11ia, que corresponde à das áreas
mais desenvolvidas do País e que, naturalmente, se coaduna
com a vida das populações aí resídente_s, as quais não sofreriam
qualquer modificação em seus hábitos. As mudanças assim
incidiriam sobre as populações dos Estados de Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, parte do Pará, Amazonas, Rondônia,
Roraima e Acre, que teriam suas atividades antecipadas cada
dia. Isto equivale dizer que a desconsideração da necessária
coerência entre período de incidência solar nessas regiões e
as atividades laboriaís, faria com que a )Ornada de trabalho
da população local se iniciasse antes do nascer do sol, e terminasse antes de se_ iniciar a noite. Isto _é_ ainda mais grave
no caso de atividades agrícolas, que não têm condições de
se realizar no-período noturno, e que podem e devem aproveitar toda a luz disponível. Por outro lado, há que se considerar o problema energético, já Crítico na regiãO Norte, e
que poderia resultar cm colapso pela exigência extraordinária
de energia elétrica, conseqüência da antecipação das atividades. Embora se considere que a condição equatorial da região,
privilegiada em termos de uma maior duração de_ incidência
da luz solar, é fatal reconhecer que tal não é o_ sufiCiente
para compensar os problemas levantados acima.
Em outros países cuja Vida econômica mais OOmj)Iexa
e integrada po-deria indicar vantagens no uso de um único
fuso horário, a exiStência de diferentes fusos não chega a
constituir entrave para o desenvolvimento. São, ao c_ontrário,
exemplos de que o avanço das comunicações c do transporte
fará mais pela integração das regiões mais ocidentais do Braisl,
sem sacrifício do ciclo normal das atividades de s_ua população,
que a unificação do fuso horário no continente brasileiro.
Resta lembrar, ainda, que em 1977 e 1982, o Senador
Italívio Coelho, apresentou Projeto de Lei com fmalidade
de reduzir para 3 fusos horários_ a hora legal no Brasil. O
projeto foi arquivado definitivamente em 27-6-1984.
Acreditamos, enfim, que o desenvolvimento homogéneo
do território nacional e a integração de suas regiões deverão
se fazer seguindo as características próprias de cada uma delas,
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e com o aproveitamento de suas vantagens Iocacionais. A
unificação do fuso horário de restritos ·e diminutos benefícios
obrigaria as populações do extremo noroeste brasileiro a adpa~
tar seus organismos e atividades a uma jornada diária, que
desconheria a posição relativa de seu território em face de
uma condição que- não é só brasileira, mas de todo o planeta,
porque conseqüente do movimento de rotação que este realiza
em torno de seu eixo.
Diante do exposto somos pela RejeiÇão do Projeto -de
Lei do Senado n• 322, de 1991.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1992. - Júlio
Campos, Presidente - Pedro Teixeira, Relator César Dias
- Ronan Tito- Lev:y Dias- Gerson Camata- João Fr~ça
- Dario Pereira - Aureo Mello - Wilson Martins - Elcio
Ávares - Marluce PiO.to - Rui Bacelar.
PARECER N• 508, DE 1992

Da Comissã~ de Serviços de InfraMEstrutura, sobre
o Projeto de Lei do Senado n~ 396, de 1991, que "estabelece normas para vôo por instrumento na aviação
civil e dá outras providências."
-Relator: Senador Mário Covas
O presente Projeto de Lei n9 396, de 1991 ~ de autoria
do Senador Pedro Simon, 'tem por objetívo estabelecer normas
para vóo por instrumento na aviação civil e dá outras providências. Para tanto, fixa em seú artigo -primêiro·-que sófnente
aeronaves multi motoras poderão realizar vôo por instrumento
(IFR) e noturno.
Estabelece o mesmo Projeto· de Lei do Senado que as
tripulações das aeronaves da Aviação Geral certificadas para
vôos por instrumentos e noturnos serão, basicamente. constituídas de dois 2 (dois) pilotos: comandante e co~piloto.
Passemos, então, a analisar, preliminarmente, a situaçãO
a que a proposta pretende dar solução, seus antecedentes
históriCos, a opinião de especialistas do setor, das Federações
de Trabalhadores e as implicações possíveis do projeto, caso
se efetive como lei.
O impressionante cresciMento da -aviação civil internacional nas últimas décadas tem vindo acompanhado de uma
preocupação cada vez maior pela segurança da viagem aérea.
O _número de acidentes de aviação e o resultante número_
absoluto de mortes são elevados, apesar do número de acidentes ter-se reduzido substancialmente. Assim, é fniportarite e_xaminar todos os aspectos de interesse que envolvem a questão
de modo a reduzir o número de mortes.
A segurança dos vôos é tema de permanente preocupação
de todo os setores da sociedade e sobre ele o Congresso Nacional, a Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes
Aéreos, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Transportes Marítimos, Aéreos e Fluviais, têm sido chamados
a pronunciar-se com freqüência, com viStas ao seu aperfeiçoamento.
No ano de 1985. por ocasião da "Semana da Asa'\ a
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes
Marítimos, Aéreos e Fluviais, apresentou um documento em
que, a par da enumeração de falhas que têm ocasionado os
acidentes, aponta medidas da mais variada natureza. para
redução dos seus riscos. As p'ropostas abrangiam desde as
ações de caráter imediato, providências administrativaS e de
fisCalização, até as de competência do Poder Legislativo.
Dentre os aspectos relacionados à segurança de vôo e
ao bom desempenho das aeronaves, destacam-se a permissi-.
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bilidade para que aeronaves monomotoras-voem sob condições meteorológicas adversas ou em vóo noturno; a não obrigatoriedade de tripulação completa (de dois pilotos), e o risco
de incapacitação do piloto por problema de saúde.
Em documento da Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aéreos, é apresentada uma abordagem
minuciosa e convincente -dos fatores que determinam a incapacitação do piloto diante de inúmeras tarefas sa serem executadas por uma única pessoa. _
_
__ .
Durante uma aproximação por instrumentos, um úmco
piloto terá além de voar a aeronave, de fazer as comunicações
bilaterais, navegar, dar as diversas posições exigidas, calcular
os estimados destas posições, manter a separação do solo,
excecutar corretamente os procedimentos de descida, e tam~
bém cumprir as instruções do órgão de tráfego aéreo. __ Eie
tem ainda que mudar a configuração da aeronave para as
diversas altitudes, velocidade e posição do trem de pouso
e dos uflapes". Além de tudo isso, ele tem que levar em
consideração os limites operacionais da aeronave, as condições
metereológicas, em rota, do destino e da alternativa, bem
com manter~se alerta para qualquer falha dos motores, dos
diversos sistemas da aeronave e das facilidades~rádio em uso.
Assim, diversos são os acidentes de aeronaves com um
só piloto, ao passo que a presença de um segundo piloto
tem levado a um registro de casos com êxito, sem qualquer
tipo de dano.
No transporte aéreo regular, ou seja, nas linhas aéreas
internacionais, domésticas e regionaís, as tripulações são constituídas por, pelo menos, dois pilotos. O mesmo acontece
com as aeronaves multimotoras que operam no transporte
não regular (táxi~aéreo), conforme exigência do Departamento de Aviação CiviJ~ -através da norma interna IAC-3.237,
de março de 1978, ora substituída pela 1AC-3.206, de 29 de
fevereiro de 1985.
O que o projeto em questãô propõe -é qúe·os mesmos
critérios, sejam estendidos às aeronaves da denominada Aviação Geral (de Serviços Aéreos Especializados; Serviços Admi~
nistrativos, Serviços para Indústria e o Comércio etc.), com
a presença de dois pilotos, independente de tais aeronaves
disporem ou não de piloto automático.
_
Adicionalmente, o presente projeto dá um caráter mais
permanente acerca da segurança dos vôos, na medid~ em
que eleva à categoria de lei a regulamentaçã<;> hoje feita por
portaria, instrumento, a nOSso ver, inadequado para a regula~
mentação da questão.

Consideramos o presente projeto de lei oportuno, e o
seu grande mérito reside no fato de que a discussão em torno
do tema está ampliada e transpõe a comunidade dos transportes aéreos._ É praticamente impossível mensurar quanti~
qualificar as repercuSsões advindas da transformação -dest~.
projeto em lei, pois, se, por um lado, é subjetiva a determinação de aumento do nível de emprego, por outro, é complexa
a avaliação do aumento dos custos operacionais resultantes
da inclusão de mais um piloto na aeronave::
Com relação_ à Emenda do Senador Gérson Camata PPDC/ES, consideramo-la restritiva, por reduzir o alcance
que o projeto original busca atingir. Somos, portanto, pela
sua rejeição.
No momento em que o Governo persegue a reabilização
do setor de transportes como suporte necessário ao sucesso
do programa de modernização económica, fundamento da
retomada do desenvolvimento e da progressiva inserção competitiva do Brasil na economia mundial, manifestamo~nos fa-
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voravelmente à medida proposta, conscientes de estarmos
contribuindo para uma solução adequada à realidade dos
transportes aéreos do País.
Nosso voto é, portanto, pela aprovação do Projeto de
Lei do Senado n• 396/91.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1992. -Louremberg Nunes Rocha - Wilson Martins (contra) - Marluce
Pinto - César Dias - Elcio Alvares - Júlio Campos, Presidente -Dario Pereira- Gérson Camata, Relator- Teotonio
Vilela Filho _:, Rui Bacelar (abstenção) - Mário Covas Anreo Mello (abstenção).
PARECER N• 509, DE 1992
Da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, sobre
õ Projeto de Lei do Senado n• 213, de 1991, que ''dispõe
sobre a utilização de bilhetes de passagem aérea".

Relatora: Senadora Marluce Pinto
O ilustre Senador Odacir Soares ofereceu a esta Casa
o Projeto de Lei do Senado n• 213, de 1991, que "dispõe
sobre a utilização de bilhetes de passagem aérea".
Em seu art. 1~, o projeto determina que o bilhete de
passagem emitido -por uma empresa de transporte aéreo, será
válido para utilização nas congéneres.
O parágrafo úniCo do art. }9 proíbe uma empresa aérea
de tornar onerosa a utilização do bilhete emitido por outra.
Em outros termos, objetiva o projeto impedir que uma empre~
sa área cobre qualquer valor adiciOiial simplesmente pelo fato
de estar o passageiro utilizando bilhete emitido, originalmente, por outra empresa aérea. _
__ ___
_
O art. 22, inciso X, da Constituição atribui à Uniâo a
c~mpetência privativa para legislar sobre transporte aéreo.
Ao Congresso Nacional, nos termos do art. 48 da Constituição, cabe dispor, com a sanção do Presidente da República,
soPre todas as matérias de competência da União.
Acrescente-se que o art. 61, também da Carta Magna,
determina que a qualquer membro do Congresso Nacional
cabe a iniciativa das leis ordinárias.
Por seu turno, o transporte aéreo não se encontra entre
as matérias mencionadas no art. 61, § 19 , incisos I e II, da
Constituição, cuja iniciativa é privativa do Presidente da República. Não há, portanto, óbices no tocante à constitucionalidade da proposição.
A juridicidade da proposta suscita dúyidas, uma -vez que
''fere'' prindpios adotados pelo ordenamento jurídico de nosso País.
O nobre autor do Projeto, em sua justificação, st;stenta
que ocorre a cobrança injustificada de até 5.0% de acréscimo
sobre o valor da passagem, ·quando a utilização se dá em
companhia distinta daquela que emitir o bilhete.
Ora, ocorre que nos dias atuais, quando uma série de
promoções são realizadas pelas empresas áreas, promoções
essas que se restringem a determinadas condições, vóos e
horários, não seria juSto, para com uina compáilhia que tenha
vendido um bilhete com desconto, ter que ress~rcir, pelo valor
integral, outra empresa em virtude do passageiro nela ter
utilizado a passagem, em vóo, horário ou condição que não
ensejem descontos_.
- - Afinai, o bilhete de passagem área é um contrato juridica~
mente perfeito, conforme se depreende do Título VII, Capí~
tuJo I, da 1-l:í n' 7.565, de 19 de dezembro de 1986, Código
Brasileiro de Aeronáutica, e comO tal as obrigações dele resultantes, dever-se-ão reger pelo acordo e vontade entre as par~
tes.
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Ressalte-se que, no prazo regimental, foi oferecida uma
emenda, de autoria do nobre Senador Gerson Camata-. Pr_opós
S. Ex• que fosse acrescentado artigo ao projeto, para fixar
em cinco anos o prazo _de validade do bilhete de passagem
aérea.
Entendemos que a emenda não deve ser acolhida, porque
introduziria fator de incerteza de enorme vulto nas previsões
de receita e dispêndio das empresas áreas. É inequívoco que
a permanência do fenômeno iilflacionário no País faz com
que, em nenhum momento, possa qualquer agente económico
projetar receitas e despesas com cinco anos de antecedência.
Vender um bilhete de passagem, para transportar o passageiro
com data inteiramente indefinida, no espaço de cinco anos,
representaria a exposição ·das empresas aéreas, que a sociedade quer financeira e tecnicamente saudáveis, a injustificáveis riscos~
Diante do exposto, opinamos pela não-aprovação do Projeto de Lei do Senado n•213, de 1991, e prejudicada a Emenda
oferecida pelo ilustre Senador Gérson Camata,
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1992. - Jólio
CaJnpos, Presidente - Marluce Pinto, Relator - César Dias
- Louremberg Nunes Rocha- Teotonio Vilela Filho- Aureo
Melo- João França - GérSõD Camata- PedrO Teixeira
- Wilson Martins- Elcio Alvares- Rui Bacelar.

OFÍCIO
DO SR. i' SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos do seguinte
projeto:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 149, DE 1992-COMPLEMENTAR
(N• 136!92-Complementar, na Casa de origem)
Prorroga a lei que estabelece nonnas sobre o cálculo
à entrega e o controle das liberações dos recursos dos
Fundos de Participação e dá outras providências.
O Congresso-Nacional decreta:
Art. 1Ç> Ficam prorrogados os efeitos da Lei Complementar n• 71, de 3 de setembro de 1992 por 120 (cento e
vinte) dias.
Art. 2Ç> Esta lei complementar entra em vigor n·a data
de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1~' de janeiro
de 1993.
Art. 39 Revogam-se as disposições em ct:mtrárió.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR N' 71
DE 3 DE SETEMBRO DE 1992
Dá nova redação ao art. 3~ da Lei Complementar
n~ 62, de 28 de dezembro de 1989, que estabelece normas
sobre o cálculo, a entrega e o controle das liberações
dos recursos dos Fundos de Participação e dá outras
providências.
O Presidente da RepúbiiCa, faço saber que O Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar:
Art. 1• O art. 3• da Lei Complementar-n' 62, de 28
de dezembro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3~> Ficam mantidos os atuais criféfió~f de
dis!ribuição dos recursos do Fundo de Participação dos
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Municípios até que lei específica sobre eles disponha,
com base no resultado do Censo de 1991, realizado
pela Fundação IBGE."
Art. 2<;> Esta lei complementar entra em vigor na data
de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1Ç> de janeiro
de 1992.
Art. 3..., Revogam-se as disposições em contrário.
Fernando Collor - Presidente da República.
Marcílio Marques Moreira.
LEI COMPLEMENTAR N• 62,
DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989
Estabelece normas sobre o cálculo, a entrega e o
controle das liberações dos recursos dos Fundos de Participação e dá outras providênciai.
O Presidente da Repd.blica, f3ÇO saber que o Con~esso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar:
Art. 1~" O cálculo, a entrega e o controle das liberações
dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE e _do Fundo de Participação dos -Municípios - FPM, de que tratam as alíneas a e b do inciso I
do art. 159 da Constituição, far-Se-ão nos termos desta lei
complementar, consoante o disposto nos incisos II e III do
art. 161 da ConstituiÇão.
__ Paqigrafo único. Para firtsdo disposto neste artigo, ii'itegri:lião a base de cálculo das transferências, além do montante
dos impostos nele referidos, inclusive os extintos por compensação ou dação, os respectivos adicionais, juros e multa moratória, cobrados administrativa oti judicialmente, com a correspondente atualização monetária paga.
Art. 2Ç> Os recUrsos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal- FPE, serão distribuídos da seguinte forma:
I - 85% (oitenta e cinco por cento) às Unidades da Federação integrantes das regiões Norte, Nordeste e CentrO~Oeste;
II -15% (quinze por cento) às Vnfclades da Federação
integrantes das regiões Sul e Sudeste.
§ 19 Os coeficientes individuais de participação dosEstados e do Distrito Federal no Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal- ~PE. a serem _aplicados até
o eXercício de 1991, inclusive. são os constantes do Anexo
Único, que é parte integrante desta lei complementar.
-g 2Ç> Os critérios- de rateio do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal, a vigorarem a partir de
1992, serão fixados em lei específica, com base na apuração
do censo de 1990.
§ 3Q Até que sejam defmidos os critérios a que se refere
o parágrafo anterior, continuarão em vigor os coeficientes
estabelecidos nesta lei complementar.
Art. 39 Ficam mantidos, até o exercício de 1991, inclusive, os atuais critérios de distribuição dos recursos do Fundo
de Participação dos Municípios - FPM.
Parágrafo único. A lei estabelecerá os critérios de rateio
do Fundo de :participação dos Municípios- FPM, a vigorarem
a partir de 1992, com base na apuração do Censo de 1990.
Art. 4Ç> A União observará, a partir de março de 1990,
os seguintes prazos máximos na entrega, através de créditos
em contas individuais dos Estados e Municípios, dos recursos
do Fundo de Participação:
I - recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de
cada mês: até o vigésimo dia;
II- recursos arrecadados do décilJIO_ primeiro- ao vigésimo dia de cada mês: até o trigésimo dia;
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UI -recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao
final de cada mês: até o décimo dia do mês subseqüente. .
§ 1<.> Até a data prevista no caput deste artigo, a União
observará os seguintes prazos máximos:
I - recursos arrecadados do_ primeiro ao vigésimo dia
de cada mês: até o décimo quinto dia do mês subseqüente;
II -recursos- arrecadados do vigésimo primeiro aia aO
final de cada mês: até o vigésimo dia do mês subseqüente.
§ 29 Ficam sujeitos à correção monetária, com base na
variação do Bónus do Tesouro Nacional Fiscal, Os recursos
não liberados nos praz-os-previstos neste artigo.
Art. so O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das quotas referentes aos Fundos de Participação e acompanhará, junto aos órgãos competentes da União, a classificação
das receitas que lhes dão origem.
Parágrafo único. No caso de criação e instalação de
Município, o Tribunal de Contas da União fará revisão dos
coeficientes individuais de participação dos demais MunicípiOs
do Estado a que pertence, reduzindo proporcionalmente as
parcelas que a estes couberem, de modo a lhe assegurar recursos do Fundo de Participação dos MunicípioS - FPM-.
Art. 69 A União divulgará mensalmente os inontantes
dos impostos arrecadados e classificados para efeitos de distribuição através dos Fundos de Particípação e os valores das
liberações por Estado e Município, além da previsão do comportamento dessas variáveis nos 3 (três) meses seguintes ao
da divulgação.
Art. 7? A União, através do Mínistéiio da Fazenda,
e o Tribunal de Contas da União baixarão, nas suas respectivas
áreas de competência, as nonnas e instruçãO'<:om:plementanis
necessáriaS ao-pleno cumprimento do disposto nesta lei complementar.
Art. 8"' Esta lei complementar entra em _v_ig_or a partir
do primeiro mês subseqüente ao de sua publicação.
Art. 9? Revogam-se as disposições em contrário. _
Brasi1ia, 28 de dezembro de 1989; 168 9da Independência
e 101' da República.
JOSÉ SARNEY - Maílson Ferreira da Nóbrega - João
Batista de Abreu.
ANEXO ÚNICO À LEI COMPLEMENTAR N" 62,
DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989
Acre ·····················································----···~
Amapá ......................................................... __
Amazonas ··········•M••u•••········-····~···•••u•u•••········
Pará ..............................................................
Rondônia ................. ······-···········"·········-········
Roraima ..................................................m•····
Tocantins ............................•....•.•...• :-... :.;.."...;_
Alagoas .........................c_········--·-···--~--······'""
Bahia ···············~···~'"···························-··----

3,4210 ·
3,4120
2,7904
6,1i2(f
2,8156
2,4807
4,3400
4,1601
9,3962

Ceará ·························-·--"················--········::_. 7,3369
MaraiThão ........................... ~·················"·'"···;. 7,2182
Paraíba ..... "··············-····-···-············-· .. ··--·-··--- 4, 7889
Pernambuco ············~· ................. : ............... ~ .. 6,9002Piauí ..............................: ....... : •.•...... --·-·········· 4,3214
Rio Grande do Norte ........................................• -4,1779
Sergipe ······························--···-·······-···········--- 4,1553
Distrito Federal ................................................ 0,6902
Goiás ..........................•. __ ;: ..........•.•. w •••••• ~.·-· 2,8431
MatoGrosso ..............•....•......•........... : ............. 2,3079
Mato Grosso do Sul ·····························-··········~ 1,3320
. Espírito Santo ........................................ -.•.••. ~~~ -1~5000
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~in~s Ger~is ························~~ .............•.......... ~ 4,4545
o eJane1ro ························~--··········-~·-······~·-15277
São Paulo ················-·---·-"···-~····-··--·······~-~·-····· 1:0000
Paraná .... ·········-·············-···•·•················•·•--··-· 2,8832
~io Grande do Sul . ·········-·-··-·-····················-······ 2,3548
anta Catarma ··········~·-······················-·········•···· 1,2798

rA Comissão- de Assuntos Económicos- decisão
terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1~' Secretário.
É lído o Seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 183, DE 1992
"Dispõe sobre o plebiscito que definirá a forma
e o sistema de governo e regulamenta o art. 2• do Ato
das Disposições ConstituciOnais Transitórias, alterado
pela Emenda Constitucional o~ 2.''

O Congresso N aciónal decreta:
Art. 19 O plebiscito sobre a forma e o sistema de governo, previsto no art. 29do Ato das Dísposiçôes·-constitucionais
Transitórias, alterado pela Emenda Constitucional n9 2, será
realizado, em todo o território nacional, no dia 21 de abril
de 1993, obedecidãs as normas estabelecidas nesta lei.
Parágrafo único~- SOme-nte pOderão participar da consulta popular de que trata este artigo, os eleitores ínscritos
até 100 (cem) dias antes do plebiscito.
Art. 2o A votação far-se-á por meio de cédula oficial
única, impressa e distribuída exclusivamente pela Justiça Eleitoral, conforme ~odeio an·exo, dobrável ao meio, para resguardar o sigilo. A ordem dos dizeres de cédula será objeto
de sorteio.
_§ 19 Na apuração de cada voto, serão computadas as
duas opções contidas na escolha do eleitor.
§ 29 Serão considerados vencedores a forma e o sistema
de governo que obtiverem a ma:iOriã:-dos votos válidos, excluídos os em branco.
Art. 39 O voto no plebiscito é Obrigatório para maíores
de 18 (dezoito) anos e facultativo para analfabetos, maiores_
de 7o (setenta) anos e maiores de 16 (dezessejs), menores
de 18 (dezoito) anos.
Parágrafo únicO. Ao eleitor em trânsito ou residente
no exterior, fica assegurado o direito de votar.
Art. 49 Para representar as diferentes correntes de pensamento sobre fonpa e_ sistenia de governo, serão organizadas três frentes parlamentares, às quais se vincularão entidades
·representativas da sociedade civil.
§ 19 As frentes, que representam respectivamente, o
Parlamentarismo com República, o Presidencialismo com República e o Parlamentarismo com Monarquia, organízadas
sob.a forma de sociedade civil, devem ter estatuto e programa
d_efinindo as características básicas da forma e do sistema de
governo, que cada ·qual defenderá.
§ 2~' As frentes devem registrar-se perante a Mesa do
Congresso Nacional, que baixará -normas para tal fim.
§- 3\> Em caso de disputa, cabe à Mesa do Congresso
Nacional defí_nír e iridicar a frente que representará a respectivã".Cortente de pensamento.
§ 4~ Da decisão da Mesa do Congresso Nacional, mediante apoíamento de 10% (dez por cento) de Congr~sistas_, .
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cabe recurso, sem efeito suspensivo, ao Plenário do Congresso
Nacional.
Art. 5"' Durante os 60 (sessenta) dias que antecederem
a véspera da realização do plebiscito~ as emissoras de rádio
reservarão, diariamente, 30 (trinta) minutos de sua prOg-ramação, de 7:00 às 7:30 horaS,- e outros 30 (trinta) minutos,
de 18:00 às 18:30 horas; e as emissoras de televisão reservarão,
diariamente, 30 (trinta) minUtOs de sua progfamação, de 13:00
às 13:30 horas, e outros 30 (trinta) minutos, de 20:30 às 21:00
horas, para divulgar, em rede nacional, a propaganda relativa
ao plebiscito.
§ I' O espaço destinado à propaganda do plebiscito só
pode ser utilizado pelas frentes nacionais constituídas na forma
do art. 49 desta lei, sendo que, em cada período, cada uma
delas disporá de 10 (dez) minutos;- obedecido o rodízio na
ordem da apresentação.
§ 2' A utilização do espaço e do tempo, a que se refere
o caput deste artigo, respeitará posições dife[f:iiciâdas, na
proporção de sua representação partidária na feSJ)ediva frente.
§ 39 As transmissões e a geração de imagem e som serão
feitas, gratuitamente, péla Radiobrás, podendo 3:s frentes na-

cionais, de comum acordo com as emissoras de rádio ou televisão, dispor, de modo diverso, do respectivo espaço de tempo,
utilizá-lo contínua ou fraciomldamente e, ainda, alterar o horário ou optar pnr divulgações regionais.
§ 49 As emissoras de rádio e televisão podem abater
de sua renda bruta, para efeitos do imposto de renda, como
despesa, o valor correspondente ao espaço utilizado na campanha do plebiscito, nos termos desta lei.
Art. 69 Até a realização do plebiscito, as frentes nadoriais podem levantar recursos para suas campanhas, recebendo
contribuiÇôes e doações de pessoas fí_sicas e jUrídicas; estabelecido que podem ser deduzidos, como despesa, para efeitos
do imposto de renda, valores até o limite de 45.000 (quarenta
e cinco mil) UF!Rs.
ParágrafO único. A prestação de contas pelas frerites
nacionais, perante o Tribunal Superior Eleitoral, deve ser
apresentada dentro do prazo de 90 (noventa) dias, após a
realização do plebiscito, revertendo eventuais sobras de recursos, obrigatoriamente, ao fundo partidário.
Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das S~ões, 23 de dezembro de 1992. - Seilador
José Richa.
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úteiS Pãra inteiposição de recurso, por um décimo da camPo-- sição da Casa.
Esgotado esse prazo sem interposição de recurso, as proDispõe sobre o plebiscito previsto no art. 2j> do Ato
posições serão remetidas à Câmara ·dos Deputados.
_
das Disposições Constitucionais Transitórias. ·
So_bre a mesa, comunicações_ que serão lidas pelo Sr.
19 Secretário.

LEGISLAÇÃO CITADA
EMENDA CONSTITUCIONAL N' 2, DE 1992

Sãó I_id~s as
OF. GAB/N'44/92

se~~intes:

Brasília, 22de dezembro de 1992

Art. 2' No dia 7 de setembro de 1993 o eleitorado definirá, atraVés de plebiscito;·a forma (repúÓiica ou niOmirquia

constitucional) e o sistema de governo (parlamentarismo ou
presidencialis"ri1o) qúe devem vigorar no Paí~. _

(A Comissão de Constituição~ Justiça e Cidad"ania
- decisão terminativa.)
O SR, PRESIDENTE (Mauro 'Benevides) - O projeto
lido será publicado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Si. r'' Secretário.
São lidos os seguirites:
OF/Cl/001/92
Brasfiia, 10 de dezembro de 1992
Senhor Presidente,
Nos termos do § 29 do art. 91 do Regimento Interno,
comunico a V. Ex~ que esta. comissão aprOvofi~o PLS o? 396,
de 199l, de autoria do Senador Pedro Simon, Qüe "estabelece
normas para vôo por instrumento na aviação civil e dá o_utras
providências", em reunião realizada em 9-12-92.
Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus protestos de elevada estima e consideração. - Senador Júlio Campos, Presidente.
OF/Cl/002/92
Brast1iã, 10 de dezembro de 1992
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2" do art. 91 do Regimento Interno,
comunico a V. Ex• que esta comissão rejeitou- O PLS n<~ 213,
de 1991, de autoria do Senador Odacir Soares que "dispõe
sobre a utilização de bilhetes de passagem aérea", em reunião
realizada em 9-12-92.
-Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus protestOs_de elevada estima e consideração. - Senador Júlio Campos, Presidente.
OF/Cl/005/92
Brasl1ia, 10 de dezembro de 1992
Senhor Presidente,
Nos termos do_ § 2"' do art. 91 do Regimento Interno,
comunico a V. Ex~ que esta comissão rejeitou o PLS n~ 322,
de 1991, de autoria do Senador Júlio Campos que "altera
a hora legal no território nacion~l", em reunião realizada
em 9-12-92.
.
Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus protestos de elevada estima e consideração. - Senador Júlio Campos, Presidente.
O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Com referência aos expedientes que acabam de ser lidos, a Presidência
comunica ao Plenário que se abrirá o prazo de cinco- dias
o·

.

-

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, nos teimas do art. 39,
alínea a do Regimento Interno, que me ausentarei do País
no período de 30-12-92 ã 11-1-93, quando farei uma viagem
aos E§tados~lilli4os da América_,_ para tratar de assuntos de
interesse particular.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência os
meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Senador Luiz Alberto Martins de Oliveira.
OF. n'89/92
Brasi1ia, 22 de dezembro de 1992
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, na forma do dispositivo
regimental desta Casa, que estarei auSente do País em viagem
para os Estados Unidos da América do Norte no período
de 5 a 10 de janeiro de 1993, atendendo delegação de Vossa
Excelência para integrar a comitiva na solenidade de lançamento do satélite SCD-1 naquele país.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência protestos
de elevada estima e respeitO. - Senador Irapuan Costa Júnior.
- O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O expediente lido vai à publicação.
Há oradores inscritos_.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior.
O SR, NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia o
seguinte_discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a aflitiva
situação por que passam os produtores de borracha vegetal
da Região _At:n:ªzónica .é uma das preocupações mais freqüenteS em minha atuação parlamentar, denunciando e propondo
alternativas para minorá-la, notadamente no Estado do Acre,
o miD_::i prejudicado pela crise.
- . -Atl o rúomento, entretanto, nenhuma solução plausível
foi apontada pelas autoridades e o quadro calamitoso continua
forçando os seringueiros amazónicc}s a deixarem suas colocações em busca das miragens urbanas, onde, na realidade,
só os- aguardam a miséria, o abandono, a marginalidade e
a desagregação familiar.
__ Uma nova palavra - corajosa, digna, respaldada em
experiência~( de toda a vida- vem revigorar minha disposição
para eSi:a lUta: estou recebendo, hoje, correspondência subscrita pelo padre Paulino Baldassari, Vigário da Paróquia de
Sena Madureira, no Acre, na qual o santo missionário chama
a··atençãõ -de todo o País para a urgência no socorro dos
que dependem da heveicultura
A carta é ~ seguinte:
'Sena Madureira, 12 dezembro 1992.
Grito de Alerta: Agonia do Seringueiro!
Atravessei ultimamente, enfrentando a lama e as
chuvas, os grandes seringai~ do Amapá, Tabatinga e Boa
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Esperança no Rio Yaco floresta a dentro para fazer o
meu trabalho de evangelização d_estcs povos.
Além de apanhar mais uma malária, agora já são
84 nos meus quarenta anás de trabalho na floresta amazõnica, trouxe também uma bronquite e uma imagem
daquilo que vi, da vida que está levando o nosso seringueiro.
Há muitas familias vivendo e trabalhando na extração do látex para a produção da borracha. Muitos estão
vivendo em terras próprias, porque fazem parte da 'Reserva Chico Mendes'. Vi os heróicos seringueiros levantarem-se à meia-noite para percorrer as estradas da seringa
para recolher o látex, iluminando o caminho com a poronga, muitas vezes assustados pelos urros das onças que
percorrem o mesmo caminho à noite, como aconteceu
na Colocação Penedo no Seringal Boa E?perança.
Vi o seringueiro cansado de defumar o látex fruto
de tanto sacrifício, mas ... de volta. às margens do rio
fiquei apavorado em saber que ninguém mais quer saber
de comprar a borracha do Acre. O governo que no
final do século passado e no início deste século incentivou
e fez promessas a tantas famílias para virem para cá produzir borracha, hoje não garante a compra do produto _e
não responde do que vai viver os nossos seringueiros
que têm direito a urna vida digna. Por que quem quer
trabalhar não tem direito- a trabalhar? Querem acaso que
todas as faml1ias venham marginalizar-se na cidade? S~
falamos de Ecologia, respeitO -pela riaflifeia, devemos
dizer que o único que respeita a- floresta é o seringueiro
que ama a selva c adora a seringa que lhe dá o pão
de cada dia.
Peço gritando e angustiado que Salvem o Seringueiro! A nossa sociedade acreana e brasileira deve levantar-se para defender esse homem sofrido que quer continuar a trabalhar.
Se tem tanto dinheiro para gastar em prdjeto_s_ de
interesse- de uns poucos, por que não, em momentos difíceis como este, ·aplicar um capital afé mesmo a fundo
perdido, para salvar o seringueiro- guardião das nossas
florestas? É preciso que seja criada uma alternativa para
que o seringueiro tenha tempo para substituir aos poucos
a produção de borracha, pelas pequenas plantações, cultivo de cercais, colheita da castanha e outras frentes, para
que ele c a sua família não tenha que abandonar a floresta
e vir passar fome na cidade.
Queria gritar e que este gritO de angústia chegasse
longe, penetrasse nas Secretarias, Ministérios Públicos
e sacudisse a indiferença de tantos que têm a responsabilidade e podem resolver o problema para que quanto
antes sejam tomadas providêncías.
Se fala que a floresta amazónica é o 'pulmão' da
terra e no entanto nada se faz para conservar este pulmão.
Espero que este grito de dor que se levanta na selva,
toque a sensibilidade de muitos de boa vontade e se encaminhe soluções. Tenho certeza que este meu lamento
não cairá em terra desértica mas no coração de homens
que não deixarão o seringueiro--e sua ágáiiia caíre~ no
esquecimento. Pe. Paolino M. Baldassari - Vigário de
Sena Madureira.'

A comovedora preocupação do Padre Paulino·Baldassari
deveria acordar a nacionalidade para a graVidade do problema, que soma a baixa produtividade à total falta de incentivos
financeiios, políticos e sociais para melhorar a situação.
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O pior, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é que existem
soluções já praticadas em passado recente, cuja adoção, em
bases mais objetivas, seria decisiva para minorar as dificuldades da heviecultura extrativista. Ao contrário da omissão
atual, o Governo deve reassumir suas responsabilidades, como
no período em que exercia o rnonopól_io d~ comercialização
da borracha, através do antigo Banco de Crédito da Borracha,
ou, mais recénterrfente, no sistérria de quotas e de compensações de preços sobre a goma gerada no Brasil e aquela
importada.
.
O que não se admite é a permanência da fórmula atual,
voltada apenas para beneficiar os interesses e os lucros dos
grandes industriais multinacionais e dos produtores asiáticos
--um mercado flutuante e iricerto para os brasileiros que
dele dependem, que, até mesmo,-chega a ameaçar a integridade territorial da Pátria.
No ano de 1967, prenunciando a calamidade que se abate~
ria sobre heveicaltura amazónica. desloquei-me de Rio Branco
para Manaus, Belém e Rio de Janeiro, em companhia de
outro então colega da Assembléia Legislativa do Acre e do
presidente da Associação Comercial do Estado. Postulamos
o apoio dos governadores do Amazonas e do Pará,_ respectivamente Arthur César Ferreira Reis e o_ nosso hoje compa~
nheiro de Senado, Jarbas Passarinho.
No Rio, recebeu-nos o todo-poderoso da época, o Ministro do Planejamento, atual Deputado Roberto Campos; de
lá, viemos a Brasília, para audiência com o então Presidente
Humberto Castello Branco, numa exaustiva peregrinação que,
apesar do nosso esforço,_acabou frustrada. Recebemos solida- _
riedades e apoios políticos, mas não conseguimos evitar a
consumação daquele golpe, trágico, para a economia da Região Norte.
Eram os primeiros tempos dessa falsa 'modernização' administrativa e económica, que tanto mal tem feito à sociedade
brasileira!
Ao invés de pensar primeiro nos trabalhadores e na importância estratégica da heveicultura extrativista, aquele Governo deu curso às propostas do Sr. Roberto Campos e pós
termo à política de amparo à produção de borracha, desamparando os seringalistas e tornando inevitável a venda de suas
propriedades a investidores do Sul do País, para poderem
honrar suas dívidas com os bancos oficiais e privados.
O -que temíamos, tornou-se inevitável: a maioria dos seringais do Acre foi transformada em fazendas para criação
de gado- e a pata do boi, mais urna vez, provou ser incompatível com a permanência dos pequenos agricultores e parceleiros rurais. Conseqüências? Não poderia ser outra, porque
as favelas cresceram desmesuradamente em torno das comunidades urbanas, que mal conseguiam sobreviver a seus próprios
problemas tradicionaiS.
Em duas décadas, inverteu-se o panorama populacional
no Estado__do Acre: dois ·terços de seus habitantes moravam
na zona rural ou extrativista e apenas um terço· nas cidades;
hoje, é jUStamente o contrário.
A cidade de Rio Branco; de 1962 até hoje, quintuplicou
sua população, de 60 mil para 300 mil habitantes, sem que
os investimentos de infra-estrutura sequer acompanhassem
à distância essa explosão demográfica, de_corrente, sem dúvidas, do êxodo rural que se seguiu â criminosa aniquilação
da economia gornífera. Parece incrível, mas é inevitável, a
conclusão: se houvesse intenção deliberada de esvaziar e expor
à cobiça estrangeira aquela riquíssima porção do território
brasileiro, outra não teria sido a conduta. senão a de e~vaziá-la
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pela inanição, pClo desestímulo, pelo cruel extermínio dos
requisitos mínimos para sua sobrevivência!
A produção interna de borracha, hoje, mal passa de 25%
da contrapartida que se importa e, agora, perdeu sua capaciR
dade competitiva, pela alteração da política de sobretaxas
ao produto adquirido no Exterior. Esta é, aliás, outra das
"'heranças colloridas": a extinção da taxa de regulamentação
que equalizava, no mercado interno, os preços das borrachas,
importadas e produzidas aqui.
A carta do Padre Paulino retrata com fidelidade e pungência o drama que castiga ambos os trabalhadores da borracha,
o empregado e o empresário. Suas palavras trazem a seiva
de Cristo e a experiência humana de quem, mesmo nascido
longe, na Itália, já desempenha há 40 anos uma apostólica
atividade sacerdotal no Município de Sena Madureira.
Padre Paulino acompanhou quase todas as histórias de
formação, desagregação, miséria e d~sespero das famílias daquela Região. Seu depoimento é um grito de revolta, que,
modesta e humildemente, como membro de seu rebanho,
trago ao conhecimento da Casa e da Nação, cobrando ao
Presidente Itamar Franco as indispensáveis providências imediatas. através dãs autoridades competentes. Os Ministros da
área econômica; o Ministro Coutinho Jorge, do Meio Ambiente; todos os homens públicos que tenham jurisdição e
sensibilidade quanto ao problema. agora, estão advertidos
formalmente para sua gravidade.
_
É fundamental que não se percam as questões levantadas
há poucos dias, em uma reunião no IBAMA, entre industriais,
setores governamentais e produtores de borracha da Amazônia e de outras Regiões. Durante mais de oito ho_r:_as, d~scu
tiu-se a colocação dos gigantescos estoques amontoados _nos
armazéns, à espera de compradores, mas não se chegou a
resultados concretos, embora a consciência quanto ao caso
tenha sido levantada.
Hoje apenas um terço dos acreanos permanecem nas
imensas e distantes colocações rurais ou nas trilhas das florestas- mas, perpetuando-se a tendência atual, os fluxos migratórios crescerão, até transforniar em unl deserto abandonado
pelo homem a portentosa área__de mais de 150 mil quilómetros
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seqüências catastróficas. Catastróficas porque essa pOpulação
q~e trabalhava na produção _de borrach~ há muito_ tempo_,
ocupando todo o interior do Estado, fica totalmente desempregada e na mais profunda miséria. Sem nenhuma atividade
económica, verri para a cidade, onde as filhas se prostituem
e os filhos se tornam marginais. não tendo como manter,
de maneira nenhuma, a sua família. Então, é tão cruel a
falta de preço e de compradores para a borracha, que considero uma espécie de genocídio, pela maneira como está sendo
conduzida a questão da borracha, que padece pela falta de
preço e pela falta de compradores. V. Ex• tem toda a razão,
e, por isso mesmo, apoiãmoS Tirrtterhimte o seu prOnunciamento nesta Casa, no sentido de que os órgãos do Governo,
no caso o Ministérío do Meio Ambiente, a que está vinculado
a política da borracha - e com a mudança que possa haver
para qualquer Ministério, toda a indústria e o comércio -,
resolvam imediatamente esse problema, dêem uma solução
para a compra da borracha, para que essa situação de calami·
dade não continue a massacrar uma pOpulação das mais humildes. que é a classe trabalhadora produtora de borracha do
nosso Estado e dos outros Estados da Região Amazónica.

O SR- NABOR JÚNIOR - Agradeço o aparte de V.
Ex\ que vem reafirmar e corroborar a argumentação por mim
expendída, em defesa de uma atividade económica que, ainda
hoje, representa um suporte indispensável à consolidação de
-nosso Estado e à dignidade do povo acreano.
V. Exa sabe que o Acre é um Estado eminentemente
agrícola, desproVido de indústrias expressivas, e cUjOs prod-utos de exportaç_ão continuam sendo a castanha e a borracha.
ambos sem gar3.ntia de preço -nem de mercado - o que.
sem apelação, afasta e desestimula quem neles procura traba·lhar.
Ninguém cobra favorecimentos espúrios para ninguém;
os PCs Farias estão longe do Acre, pois Já é lugar para gente
trabalhadora e séria. Exige-se, isto sim, é uma política realista,
cuja necessidade avultou após a extinção da TORMB, a taxa
de regulamentação entre o preço da borracha importada e
a nacional. Que volte a TORMB; que Os tecnocratas inventem
_novas siglas, mais sonoras ou mais esotérias; que algo seja
quadrado~
feito~ e com urgência, em suma, pois o Brasil jamais perdoaria
As regiões urbanas, por seu turno, transformar-se-ão em
explosivos amontoados de famintos e desempregados, por cul- quem propiciasse o esvaziamento de seu solo, exposto à ganân·
pa dessa política malsã e que o reverendo Padre Paulino conde- da de interesses estrangeiros-.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
na com tanta firmeza. O Brasil estará trocando trabalhadores
dignos, dedicados e estrategicament e vit~is para sua sobera:..
O SR. PRESIDENTE (Mimro Senevides) - Concedo
nia, por favelados sem emprego e sem qualquer perspectiva a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
de assistência inédica, social ou educacional para suas famílias.
O SR. MARCO. MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o ~e
O Sr. Aluízio Bezerra -Permíte-me V. Ex• um-aparte'? guinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos
O SR. NABO R JÚNIOR - Com muito prazer, concedo às vésperas de concluir mais uma -sessão legislativa e acho
que é ocasjão para fazer, ainda que de forma muito bre_ve,
o aparte a V, Ex~.
um balanço do que foi o ano de 1992.
O Sr. Aluizio Bezerra- Senador Nabor Júnior, sem
Diria, Sr. Presidente, que em termos nacionais, em que
dúvida alguma, V. Ex~ levanta um problema da mais alta
importância na RegíãO Amazônica, especialmente no nosso pesem as dificuldades em que vive o País, de modo especial,
Estado. que já" vem se arrastando há bastante tempo. Antes, no campo económico, cOm desdobramentos indizíveis no plaera o preço da borracha; hoje, nem mais preço ela tem. no social, foi um ano positivo. Tivemos oportunidade de verifiA produção de borracha é uma atividade que envolve cerca car que as instituiçõeS PolíticaS bi'3:sileiras gozam de enorme
de um milhão de pessoas na Região Amazónica e gr~nde maturidade e, de alguma forma, o povo ~stá cada vez _mais
confiante na prática do processo democrático.
parte da população do nosso Estado, e a maneira como vem
sendo tratada pelo IBAMA e pelo Governo Federal é uma
Diria, então, que em que pesem, infelizmente, mais uma
razão importante para apoiar o apelo que V. Ex~ faz neste vez, as dificuldades económico-sociais que o País atravessou
instante, na busca de uma resposta para o preço da borracha, este ano, e continua a atravessar, foi poSitivo, SobretUão_;_
que desemprega uma quantidade imensa de pessoas, com con- se considerarmos os ganhos que conseguimos no plano político
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com as instituiçõeS demonstrando muita vitalidade e o povo
enorme maturidade para a prática e vivência da democracia.
No plano legislativo, de modo mais específico, Sr. Presidente, não gostaria de deiXar de salientar que o Congresso_
se houve muito bem. Foi um ano durante o qual muitas
deliberações foram adotadas e a Casà conseguiu exercitar tríplice papel, que já foi, certa feita, assinalado pelo ex-Presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson: cumprir a sua
tarefa no campo da legislação, do controle e da fiscalização,
e o do debate dos grandes problemas do País.
Evidentemente que não seria este o momento para fazer
uma listagem das proposições que foram aprovadas. Mas,
certamente, que o Congresso conseguiu _este ano aproVar
proposições muito importantes: emenda constitucional, algumas de ordem complementar à Constituição, dando, assim,
plena eficácia -à Carta aprovada em 1988, muitas e mUitas_
leis ordinárias, Sein contar matérias no Cã.mpo da economia
interna, ou seja, resoluções, decretos legislativos, etc.
No campo da fiscalização, não podemos deixar de dizer
que o Congresso cumpriu bem o seu mister. A fiscalização
se exerce sobre múltiplos aspectos. Eu diria que, através
dos pedidos de informação, a fiscalização se exerceu também
através da convocação de Ministros de Estado que aqui compareceram prestando esclarecimentos sobre assuntos de suas respectivas Pastas. A fiscalização se cumpre também através
do funcionamentO das CPis; quer as do Senado Federal,
quer as da Câmara dos Deputados, quer as do Congresso
Nacional: as chamadas Comissões Parlamentares de Inquérito
Mistas.
Todas elas, de alguma forma, representam o exercício,
por parte do Congresso, daquilo que reputamos muito importante, que é, convém salientar, o exFrcicio da função de controle. Não estaria exagerando, Sr. Ptesidente, se dissesse que
a função fiscalizadora avulta de significação. E isso não é
apenas no Congresso Brasileiro, mas nos Congressos do mundo todo. Cada vez mais o CongreSso é órgão fiscal, de controle
e acompanhamento da administração pública, fiC:arido a função legiferente em segundo plano. Mais importante que legiSlar é fi"sCalizar e talvez nisto esteja a atribuição nova que
cabe ao Congresso desenvolver.
Uma terceira e última função do Congresso, que ninguém
pode deixar de assinalar, diz respeito à função de foro dos
debates, enquanto Casa que recebe as diferentes demandas
da sociedade, que as discute, encaminha aos Poderes competentes e que, através da discussão, decanta propostas, depura
sugestões e, ao final, só converte em medidas legislativas ou
são encaminhadas a outros órgãos e poderes da Repú~~c_a.
Daí por que não gostaria de menosprezar o papel do
Congresso, enquanto grande centro de discussão dos problemas do País, dos problemas na sua ótica mais am-pla possível,
desde os problemas internacionais ou nacionais, até mesmo aqueles que chamaríamos de estaduais ou municij)ãisL Sr. Presidente, de modo específico, com relação ao Congresso Nacional, algo merece ser salientado, que é o seu fortalecimento, enquanto instituição, voltada para as grandes
questões da política externa.
Certa feita, Pimenta Bueno-; nOs seus abalizados "Estudos
de Direit() Público", disse que ao Senado, no Império, caberia
conservar o princípio da nacionalidade, ou seja, manter a
unidade nacional.
Na República·, caberia ao Senado_ zelar pela Federação.
Certamente se Pimenta Buen_o fosse vivo, éu diria que, nos
çlias de hoje, o grande papel do Senado, além de ser a Casa
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da Federação, será a Casa da política externa. Cada vez mais
caberá ao Senado cumprir o papel de ser o grande órgão
de formulação e discussão da política externa brasileira, ajudando, assim, ao Poder Executivo. de modo especial ao Chefe
de Estado, a bem se desincumbir de seus misteres.
O Mundo de nossos dias é cada vez mais interdependente.
Nós nos aproximamos daquilo que McLuhan chamou de ''aldeia global".
Se isso é verdade - e certamente o é - é possível que
cai~a ao Senado um papel mais saliente nas questões externas
brasileiras.
Sabemos_ que o Brasil assume agora um papel de maior
importância na sociedade internacional, pois já se cogita aié
de, no próprio Conselho de Segurança da Organização das
Nações Unidas, se ~~cluir o Br~sil entre os seus membros
permanentes.
E como o Senado é a Casa à qual cabe um papel nas
questões da política externa brasileira, conforme assinala a
Constituição Federal, é de se esperar que o Senado desincumba um papel destacado na formulação da política externa.
Isso ficou muito visíVel quando discutimos os_ acordos da dívida
externa, encerrando o nosso contencioso financeiro com muitas nações.
O Senado come_ça a se especializar nas questões de política externa e, de modo especial, nas questões de política
externa ligadas às questões económicas e financeiras, obviamente aquelas decisivas para o nosso desenvolvimento.
Sr. Presidente, desejo chamar a atenção para o fato de
que, em que pesem ás dificuldades que o País atravessou,
que nãq podemos ser pessimistas com relação ao ano de 1992.
Ele, de alguma forma, representou algumas conquistas que
estão aí a demonstrar; a importância das institu-ições-democráticas e;de modo especial, o que cabe ao Congresso brasileiro
desenvolver num instante difícil da vida nacional.
Quero ap-roveitar a ocasião para, no momento em que.
pra_ticamente, encerramos a Sessão Legislativa, cumprimentar
_a Mesa pelo trabalho que realizou e, de modo especial, o
trabalho de V. Ex~. Sr. Presidente, que soube presidir esta
Casa com zelo, eficiência e espírito público. colaborando para
que os nossos trabalhos se desenvolv~ssem sem interrupção
e sem traumas.
D_evo dizer que a cordura com que V. Ex~ a presidiu,
em momentos até tensos e difíceis, contribuiu para que os
trabalhos transcorressem sem maiores problemas. O fato é
que, ao final do ano, podemos celebrar, como extremamente
positivo, sob o ponto de vista congressual e, de modo especial,
sob o ponto de vista do Senado, os trabalhos que aqui desenvolvemos.
Por isso eu não poderia deixar de aproveitar a oportun!dade para cumprimentar V. Ex~ e a Mesa, pelos trabalhos
que ~oram desenvolvidos este ano, sob a sua lúcida e operosa
Presidência.
Eu gostaria de estender os meus cumprimentos aos Líderes partidários, com os quais tive a oportunidade de uma
convivência mais próxima, tornando poSsível dirimir dúV.idas,
esclarecer pontos obscuros das matérias em votação, pefmi.:.
tindo fazer com que, ao final do ano, pudéssemoS apresentar
um bom núiriefó de proposições aprovadas.
· ·
Desejo, também, Sr. Presidente, por oportuno~ cumprimentar os funcionários da Casa, no momento da conclusão
dos nossos trabalhos. pela colaboração que emprestaram e,
de modo especial, aqueles serviços que trabalham mais direta-.
mente ligados à atividade parlamentar; os serviços taquigrá-
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ficas, os serviços de informação, graças ao PRODASEN, aos
serviços gráficos, através do CEGRAF, e, pór que não dizer,
aqueles serviços de apoio. corno a- Biblioteca, Arquivos e
outros tantos que participam da atividade congressual. E não
poderia deixar de mencionar a colaboração que· a imprensa
emprestou, cobrindo todas as atívidades do Congresso. criticando e reconhecendo o trabalho que a instituição congressual
desempenhou. Pelas pesquisas de opinião pública, o papel
do Congresso hoje já é olhado de forma mais positiva pela
sociedade brasileira. Quem compulsa as pesquisas de institutos
idóneos vai verificar que a sociedade brasileira já vê de forma

'mais positiva o papel do CongressO, ou "eja, que os níveis
de credibilidade da instituição congressual subiram muito, con~
correndo também para que melhor sejam observadas as ativi~
dades dos políticos, de modo especial daqueles que são deten~
tores de mandato popular.
Por isso. o ano de 1992, apesar de ter sido um ano tenso,
um ano difícil, termina scrido u"m ano em que podemos exibir
fatos positivOs-:- Oxalá que 1993 -represente o cOrOamento desse
trabalho, oxalá que 1993 represente, sobretudo, o enfrenta~
mento 1a crise económica em que vive nosso País. Na proporção em que conseguirmos resolver as questões econômicãs
que nos desafiam há décadas, certamente criaremos condições
para enfrentar a questão social. Ninguém pode desconhecer
que o País convive, há vários anos, com perdas significativas
do seu Produto Interno Bruto. É possível que o ano de 1992
se encerre, segundo expectativas do IPEA, com taxas negativas de crescimento;- é possível até que o nosso PIB, em
31 de dezembro de 1992 seja menor do que o PIB correspon~
dente a dezembro de 1991. Tudo isso representa o empobrecimento da sociedade, uma perda de poder aquisitivo -do nosso
povo e o crescimento dos bolsões de pobreza absoluta; e isso
está a exigir de todos nós um esforço articulado, determinado,
para que possamos reverter esse quadro.
Daí por que, nunca é de mais le!nbrar, a meu ver, a
solução desses problemas está, de alguma forma, ligada a
nossa atividade parlamentar. Ê o momento de lembrar a necessidade de tentarmos forjar um grande acordo político que
torne possível obviar a crise económica. Tenho defendido iterativamente que é poSsível realizarmos, se não um pacto social, mas, certamente, um-pili::fo pOlítico, desde que os partidos politicas representados no Congresso
em articulação com o Poder Executivo, o Presidente da República, se entendam sobre alguns pontos básicos; será possível,
certamente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, avança_rmos nu~
ma pauta de interesse económico e sodil. Há muitas questões
a respeito das quais já, podemos dizer, um certo consenso.
Por que não nos entendermos naqueles peritOs- em qUe já
há acordos? Por que não nos entendermos sobre pontos a
respeito dos quais a sociedade brasileira até já apontou os
seus caminhos?
Ent~o, os meus votos para 1993 são para que consigamos,
tão logo se iniciem as atívidades do Congresso para o próximo
ano- que certamente se iniciarão i:Om a convocaçã<re:Xtraordinária -promover-um amplo acordo político, envolvendo
os partidos representados no Congresso Naciorial e a Presidência da República-. O País tem enormes potencialidades.
Eu poderia 'dizer, com relação ao Brasil, aquilo que disse,
certa feita, o Presidente Juscelino Kubitschek: "Com relação
ao nosso País, o otimista pode errar, mas o pessimista já
começa errandot"
Ora. o nossO Pã:íS- é lntiítêi iit3í6r; -mUito inaiór-meSmo,.do que os seus problemas. Então, por que não estãrliOs-ainda
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numa posição mais vantajosa? Certamente, por falta de um
entendimento político. Eu diria. convicto de estar certo, que
a crise brasileira é em sua raiz uma crise política. Na hora
em que nos entendermos e que os partidos se derem as mãos
sobre algumas questões que são consensuais, na hora em que
esses partidos se entenderem certamente os nossos problemas
começarão a diminuir e certamente a crise económica, que
remanesce com enormes reverberações no campo social, começará a se reduzir.
Concluindo as minhas palavras, Sr. Presidente, eu diria
que 1992 foi um ano difícil; mas, paradoxalmente foi um ano
em ·que -demos demonstração de que o Pais fez sua opção,
de forma sólida e consistente, pela democracia; foi um ano
durante o qual o Congresso se afirmou na sociedade brasileira,
ajudando, assim, a melhorar a imagem e o próprio conceito
do político; foi um ano em que, podemos dizer, concluímos,
exitosamente, muitas propostas importantes para o País e as
suas instituições.
- se não foí um ano totalmente pOsitivo foi por causa da
crise económica e a crise socíal que daí decorre. Mas acreditamos que, na proporção em que os problemas políticos estão
sehdo encaminhados e resolvidos, isso forja, naturalmente,
as condições indispenSáveis para que a crise económica e social
sejam enfrentadas e resolvidas.
Concluo minhas palavras dizendo, mais uma- vez, que
encerramos o ano legislati~o de forma positiva, cumprindo
bem a tríplice função que cabe ao Congresso Nacional: a
função legiferante, a funçãô fiscalizadora e a função de fórum
de debates. Concluímos também, de modo especial aqui no
Senado, discutindo e votando leis importantes, desde emendas
constitucionais até decretos legislativos e resoluções, apetre~
chando institucionalmente o País para a democracia e para
o desenvolvimento.
Concluímos, Sr. Presidente, o ano 1992 certos de que
estão criados os pressupostos para que o País enfrente a crise
social e económica.
Desejo, ao encerrar as minhas palavras, renovar mais
uma vez os cumprimentos a V. Ex& pelo excelente trabalho
que realiza há praticamente·-ctois anos no Senado Federal,
presidindo com proficiência, probidade, espírito público, competé!ncia ·e grande capacidade de trabalho os destinos desta
Casa. E, de alguma forma, gostaria de estender .estes meus
cumprimentos, como já o fiz. a toda a Mesa.
Encerro, portanto, Sr. Presidente, as minhas palavras,
dizendo deste nosso reconhecimento, interpretando o sentimento da in_inha Bancada, o PFL, mas creio também representando o sentimento de outras as bancadas que têm assento
aqui neste Plenário.
O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Ex~ um aparte,
Seit3dor?
O SR. MARCO MACIEL - Pois não, nobre Senador
Humberto Lucena, Líder do PMDB.
O Sr. Humberto Lucena - Embora V. Ex~ esteja concluindo, desejo dizer que subscrevo as suas palavras, quando
V. Ex• não só cumprimenta o Sr. Presidente e demais membros
da Mesa pelo trabalho que vêm realizando, de maneira competente e proba, à frente do Senado Federal, mas também cum~
primenta os funcionáriOs da Taquigrafia e dos demais setores
do Senado, a imprensa, todos os demais Senadores que, no
momento, devem estar se deslocan9o para os seus Estados,
a fiin de passar o Natal com suas famílias, -embora devendo
estar de volta no próximo -dia 25, para teiriiós o núme[o'índis-
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pensável à instalação da nova convocação extraordinária do
Congresso-; destinada, sobretudo, a concluir o julgamento,
por crime de responsabilida de, do Presidente afastado Ferw
nando Collor. Afiimo a V. Ex• que, da mesma maneira que
V. Ex•, também estou pensando sobre o Congresso. Acho
que este ano foi um ano mUitO positivo para a nossa instituição,
porque o Congresso, que vinha perdendo a sua credibilidade,
a partir do momento em que se deu conta de que a sua tarefa
não era apenas de elaboração legislativa- e, neste particular,
até produziu bastante, embora alguns projetos relevantes ainda não tenham conseguido concluir a sua tramitação - mas
também de fiscalização dos atas do Poder Execu_ti_vo. Aliás,
essa ação fiscalizadora foi o ponto alto da atuação do Congresso este ano, porque através dela consegu,mos instalar várias CP Is destinadas a apurar denúncias_ de corrupção passiva
e ativa na adrninistraç~o pública, corno foi o caso da CPI
para apurar denúncias contra o ex-Ministro Rogério Magri,
a CPI para apurar denúncias sobre as atividades do Sr. Paulo
César Farias, que terminou envolvendo a pessoa do próprio
Presidente; a CPI para apurar as denúncias do esquema Paulo
Leoni, que ainda está em andamento. Tudo isso levou-nos
a uma posição muito mais confortável na opinião pública,
tanto assim que o resultado das últimas pesquisas revela que
o conceito do Congresso Nacional subiu muito no meio do
povo. Por conseqüência, acredito que o mesmo ocorre com
relação aos Parlamentares, muito embora estejamos em meio
a uma crise que atinge sobretudo a imensa maióda do povo,
que é pobre, para não dizer miserável. Somos um país onde
a renda é perversa e injustamente distribuída. Por isso mesmo
fomos transformados em bodes expiatórios dessa crise. Mas
temos a consciência de _que o-Congresso Naciog.al, em virtude
sobretudo da ação fiscalizadora que exerceu, conquistou o
respeito desta Nação. Foi o Congresso Nacional que levou
a sociedade civil, que se está organizando cada vez mais,
a fazer a grande mobilização popular pela ética na política,
fato muito importante porcjue; de um lado, deu sustentação
a nossa ação fiscalizadora, e, de outro, serviu também para
inibir outras pessoas, sobretudo na adminiStração pública, que
pretendessem se enriquecer ilicitameritc através do tráfico de
influência ou de outro_tipo de corrupção. Essa mobilização,
portanto, foi salutar. Hoje tenho ouvido, com muita alegria,
muitas pessoas que lidam com a administração pública diZerem
que, a partir do momento em que o Congresso assumiu essa
posição, com a instalação dessas CPis todas com resultados
positivos, no sentido de acabar com a impunidade -já não
há quem tenha mais coragem de fazer qualquer proposta indecorosa a quem quer que seja. Quero, ainda, parabenizar V.
Ex~ por seu pronunciamento e Cumprimentar V. Ex• e os
demais Líderes. Sabe V. Ex• do nosso convívio durante esses
últimos dois ailos, que correspondem ao período da atual
Mesa. Sempre colocamos acima dos nossos interesses partidários, e até de nossas posições ideológicas, os anseios maiores
desta Nação.
O SR. MARCO MACIEL- Nobre Líder Humberto Lucena, agradeço a manifestação de V. Ex•, apoiando as palavras
que aqui proferi alusivas aos trabalhos que a Mesa c a Casa
realizaram.
Aproveito a ocasião para: dizer que concordo integralmente com as observações que V. Ex~ faz quando alerta para
o fato de que o Congresso está, graças ao trabalho que desenvolve, tendo um crescente reconhecimento da sociédade brasileira expresso, como já tive oportunidade de salientar, em
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pesquisas de opinião pública e em manifestações que podemos
todos os dias verificar nos veículos de comunicação social.
Devo dizer também que, no de_correr de sua atuação
em diferentes atribuições, tem razão V. Ex• quando salienta
o cumprimento da função fiscalizadora, que é _um novo e
importante mister que ão Congresso c3be cu-mprir.Não estaria exagerando se dissesse que. cada vez mais,
somos poder fiscal em detrimento, quem sabe, da própria
função legislativa.
Desejo também, antes de concluir os comentários ao
apãYf<.!-do Senador Humberto Lucena, Líder do PMDB, dizer
a S. Ex~ que não é menos importante tambt:!m uma tarefa
que vem sendo cumprida de modo específico pelo Senado
Federal, que é o acompanhamento da política externa, de
modO-especial, das questões econômico-finãi1ceiras. SíritO cada vez mais o Senado Federal habilitado a bem desincumbir-se
des.sas tarefas que, a meu ver, tendem a crescer na proporção
em que cresce o papel do País no exterior.
O Sr. Nelson Carneiro-- Permite-me V. Ex" um aparte,
nobre Senador Marco Maciel?
O SR. MARCO MACIEL- Ouço, com prazer, o aparte
do nobre Senador Nelson Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex"' acentuou o papel do
Congresso Nacional que, hoje, em todo o mundo, se preocupa
muito em fiscalizar o acompanhamento dos atos do POder
Executivo. QUerO-recordar que, entre 1967 e 1968, eu era
o Presidente da Comissão de Justiça da Câmara, e o Presidente
da Comissão de Justiça do Senado era o grande Milton Cam~
pos. Peregrinamos por vários países e Concluímos no estudo
que oferecemos ao Congresso sustentando exatamente_ isso
com opinião de abalizados parlamentares presentes àqueles
encontros de que a função fiscalizadora estava se sobrepondo
até à função legislativa.
O SR. MARCO MACIEL- Se V. Ex' me permitir interrompê-lo, tive a oportunidade de ler o trabalho de V. Ex•
sobre as novas atribuições do Congresso Nacional, um trabalho editado há cerca_ de dez anos, penso.
O Sr. Nelson Carneiro- Exatamente. Concluo dizendo
que também, durante muitos anos, nesta Casa lutou-se muito
para qu~ se regulamentasse o art: 45 da Constituição. Será
justiça lembrar que isso resultou do esforço pessoal do atual
Presidente desta Casa, Senador Mauro Benevides. Não fo&Se
a sua tenacidade, não se teriam sido criados os mecanismos
para essa fiscalização. São duas referências que queria que
constasse do discurso de V. Ex;, quando recorda essa necessidade de a ação fiscalizadora estar ao lado da ação legislativa
e, às vezes até, adiantando-se à função legislativa.
O SR. MARCO MACIEL- Nobre Senador Nelson Carneiro, acolho com muita satisfação o aparte de V. EX\ que
é um parlamentar que tem uma vida dedicada. não somente
ao desempenho do seu mandato, mas tambt!m à produção
de importantes textos sobre a vida do parlamento, sobretudo
de rumos com relação a seu futuro. O depoimento de V.
Exa é tanto mais válido sobretudo quando sabemos que tem
trabalhos publicados sobre a matéria.
Concordo com V. Ex' quando alerta para o trabalho que
desenvolve o Presidente da Casa, Senador Mauro Benevides,
co-m relação ao exercício da função fiscalizadora. Acompanhei
a sua luta para regulamentar o art 45 da COnStituição de
1967 como acompanho agora também uma iniciativa do Presi-
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dente desta Casa, voltada para a criação de uma novacomi~ão
permanente, a Comissão de Planos e PrograJil3S, que reprew
sentará certamente uma forma de melhor aj>etrechar esta Casa
ao bom cumprimento do exercício da função fiscal, que não
deve ser entendida como a posteriori, depois do fato ocorrido,
mas que deve ser feita ex ante e_, quem. sabe, no próprio
desenvolvimento da ação pública, isto é, fiscalização que se
realize como acompanhamento dos programas de governo.
Por isso, quero agi"adecer o seu aparte que citou muito
bem a questão relativa ao exercício da função fiscaf dO Congresso. Aproveito a ocasião para dizer a V. E~, nobre Senador
Nelson Carneiro, que precisamos batalhar muito para que
essa função fiscal seja cumprida em toda a sua extensão, em
toda a sua integralidade, em toda a sua inteireza.
Sr. Presidente, ao final do meu discurso. cumprimento,
mais uma vez, a Mesa, os Líderes, os funcionários, estendendo~ naturalmente, o meu reconhecimento à imprensa somos iqnáos xifópagos, Imprensa e Congresso exerçem
atividades irmãs.
Estendo, portanto, meus cumprimentos a todos aqueles
que participam dos diferentes órgãos de comunicação social
e expresso, mais uma vez, a certeza de que o ano de 1993
possa significar o iilício do enfrentamento da crise económica
que produz enormes e desfavoráveis efeitos sobre a questão
social.
Espero que çonsigamos, em 1993, realizar, não digo um
pacto social, mas, certamente, o que é possível; um pacto
político que crie condições para que o País se instrumentalize
a fim de enfrentar a crise sócio-económica, estãóelecendo,
assim, os parâmetros mínimos para a retomada do desenvolvimento do nosso País.
Era o que tinha dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência deseja agradecer ao nobre Senador Marco MacieJ as
referências encomiásticas que fez à atuaçãó da Mesa Diretora,
na sessão legislativa que, pratic-amente, se· exaure já numa
convocação extraordinária.
Não há dúvida de que, se êxito possa vir a ser consignado
à Mesa, ele é devido, sobretudo, à colaboração inestimável
com que contamos, eu e os meus Colegas da Comissão Dire·
tora, por parte não apenas das lideranças partidárias, mas
também de todos os Senadores que apoiaram as nossas inicia~
tivas e facilitaram, em muito, a condução dos trabalhos no
âmbito do Senado Federal e no do Congresso Nacional.
Agradeço aos eminentes Senadores Humberto _Lucena
e Nelson Cameíro pelos apartes solidários, enaltecendo a con~
duta que vimos adotando ao longo de nossa vida pública,
quer como Senador, na apresentação de proposições de repercussão, como a aludida pelo nobre Senador Nelson Carneiro
que regulamentou o art. 45 da Carta de 1967. Enfim, tudo
aquilo que póde ser feito pela Mesa Diretora, não há dúvida
de que contei eu com o apoio de meus Pares e, sobretudo,
com a mdispensável ajuda e solidariedade de todos os Senadores.
Tivemos um ano, indiscutivelmente, difícil pelos fatos
políticos que se registraram no País, mas o Senado Federal
assumiu, realmente, uma postura da maior dignidade, daí
por que suponho que esta Casa e o Congresso Nacional alcançaram hoje estimulantes índices de credibilidade junto à opinião pública brasileira.
Muito obrigado, nobre Líder Marco Maciel. Muito obrigado, Srs. Senadores Humberto Lucena e Nelson Carneiro.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1"' Secretário.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 184, DE 1992
Dispõe sobre a aplicação de multas pela Justiça
Eleitoral, dando nova redação ao art. 286, da Lei fi9
4.737, de 15·7-65.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O art. 286 da Lei n• 4.737, de 15-7·65 (Código
Eleitoral), passa a ter a -seguinte redação:
"Art. 286. A pena de multa consiste no pagamento ao Tesouro Nacional de uma soma de dinheiro
fixada em dias-multa. Seu montante é, no mínimo,
de um dia~multa e, no máximo, de trezentos dias~multa.
§ 19 O montante do dia-multa corresponde a
uma Unidade Fiscal de Referência (UFIR) mensal ou
a unidade monetária padrão que a venha substituir.
§ 2~> A multa pode ser aumentada até o triplo,
embora não possa exceder o máximo genérico (caput),
se o juiz considerar que, em virtude da situação económica do condenado, é ineficaz· a cominada, ainda que
no máximo, ao crime de que se trate.
§ 39 Fica institufda como base de cálculo para
cobrança de multas aplicadas pela Justiça Eleitoral,
- previstas ou não neste código, a Unidade Fiscal de
Referência (UFIR) mensal, ou a unidade monetária
padrão que a venha substituir. extinta qualquer outra.
§ 49 Ao aplicar a penalidade a autoridade judiciária deverá considerar o mínimo de uma UFIR e
o máximo de trezentas UFIR. segundo o seu prudente
arbítrio, tendo sempre em conta as condições pessoais
e económicas do condenado."
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 23 de dezembro de 1992. - Senador
Mã:uro Benevides.
Justificação
O presente projeto, que ofereço à consideraçãO dos meus
Pares, atende à sugestão do Pr~sidente do Tribunal Superior
Eleitoral, Ministro Paulo Bross~rd, justificada por Sua Excelência nos termos seguintes:
"Tem sido freqüentes as indagações trazidas à este tribunal sobre os exatos e atuais valores das multas a serem aplicadas pela Justiça Eleitoral, especialmente em razão da proibição
constitucional de vinculação do salário mínimo para qualquer
fim (inciso IV art. 79 da Constituição Federal), uma ve:i que
as multas a serem aplicadas pela Justiça Eleitoral. estipuladas
pelo Código Eleitoral vigente (Lei n• 4.737, de 15-7·65), em
sua maioria, têm como base de cálculo o salário mínimO.
Observa-se que a Constituição de 1988 veda, no inciso
IV do art. 7"'. a vinculação do salário mfnimo para qualquer
fim:
"IV -salário mínimo, fiXado em lei, nacionalmente unificaçlo, capaz de atender as suas necessidades
vitais básicas e às de sua fa_mHia com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos
que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada
s_ua vinculação para qualquer fim;" (O grifo é nosso.)
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Art. 164.
(Omissis)
"§ 1" Aos membros, escrutinadores e auxiliares
das Juntas que infringirem o disposto neste artigo será
aplicada a multa de I (um) a 2 (dois) salários mínimos
vigentes na Zona Eleitoraf, cobrados através de execuM
tivo físcal ou da inutilização de selos federais no proM
cesso em que for arbitrada a multa." (O grifo é nosso.)
Art. 184.
(Omissis)
"§ z~ Se a remessa dos papéis eleitorais de que
trata este artigo não se verificar no prazo nele estabeleM
cido, os membros da Junta serão sujeitos à multa corresM
pondente à metade do salário mínimo regional por dia
de retardamento." (0 grifo é nosso.)
Art. 198.
(Omissis)
.. § 2~ Se o Tribunal não terminar a apuração no
prazo legal,_ seus membros estarão sujeitos à multa corM
respondente à metade de salário mfnimo regional por
dia de retardamento." (O grifo é nossO.)
Art. 279.
(Omissis)
"§ 6~ Se o agravo de instrumento não for ConheM
cido, porque interposto fora do prazo legal, o Tribunal
Superior imporá ao recorrente multa correspondente
ao valor do maior salário minimo vigente no pais, multa
essa que será inscrita e_ çõbrada na fon11ª _prevista no
art. 367." (O grifo é nosso.)
A Medida Provisória n...-294,-de 31-1-91, e, posteriormente,
a Lei n\' 8.177, 19-3M91,que cuidaram da desindexação da economia, extinguiram, a partir de 1°-2-91, o BTN Fiséal (Lei
n° 7.799, de 10-7-89), o BTN (art. 5' da Lei no 7.777, de
19-6-89) e "o Maior Valor de Referência(MVR) e as demais
unidades de COnta assemelhadas" ... "utilizadas direta ou indiretamente, por índice de preços".

~·Art. 286.
A pena de multa consiste no pagamento ao Tesouro Nacional, de uma sonla de dinheiro,
que é fixada em dias-multa. Seu montante é, no mínimo, de 1 (um) dia-multa e, no máximo, 300 (trezentos)
dias-multa. (Os grifos são no-ssos.)
§ 1o O montante do dia-multa é fixado segundo
o prudente arbítrio do juiz, devendo este ter em conta
as condições pessoais e económkãs do condenado, mas
não pode ser inferior ao saldrio mínimO diário da região,
nem superior ao valor de um salário minimo mensal.
§ 29 --A multa pode ser aumentada até o triplo,
embora não possa exceder o máximo genérico (caput),
se o juiz considerar que, em virtude da situação econóM
mica do condenado, é ineficaz a cominada, ainda que
no máxiri:J.o, ao crime de que se trate."
A aplicação de multas previstas no Código Eleitoral vigente tem por base de cálculo o saláiiO ffiínimo e, algumas
vezes, o salário mínimo regional (este, já extinto), como se
pode constatar dos artigos a seguir tranScritos:
"Art. 7o O eleitor que deixar de votar C: não se
justificar perante o Juiz Eleitoral, á.té. sessenta 'dias após
a realização da eleição, incorrerá na multa de três a
dez por cento_sobre o salário mfnlmo da região, imposta
pelo Juiz Eleitoral c cobrada na forma prevista no art.
367 da Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965."
.. Art. 89 O brasileiro natO que mlo se alístar até
os dezcnovc anos ou o-naturalizado que não se alistar
até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasiM
leira incorrerá na mUlta de três a dez por cento sobre
o valor do salário mfnimo da região, imposta.pelo Juiz
e cobrada no ato ·da inscrição eleitoral através do selo
federal inutilizado no próprio recJ.uei-iniento."
"Art. 9" Os responsáveis péla inobseivância do
disposto nos arts. 79 e 89 incorrerão na multa de 1 (um)
Com a simultânea edição da Lei n~ 8.178, foram fixadas
a 3 (três) salários mfnimos vigentes na Zona Eleitoral
novas regras Sbbre preços e salários e definidos, no artigo
ou
"Art. 124. O__membro da Mesa Receptora que 21, inciso II, os valores em vigor expressos ou referenciados,
do MVR, por regiões e sub-rcgiões, tais como estabelecidos
não comparecer no local em dia e hora determinados
pelo Decreto n° 75.679, de 29-4-75.
para realização de eleição, sem justa causa apresentada
ao Juiz Eleitoral, até 30 (trinta) dias após, incorrerá
Por último, _a Lei n" 8.218, de 29-8-91, que dispõe s~bre
na multa de 50% (cinqüenttiporcento) de I (um) salário impostos e contribuições federais e, entre outras, disciplina
mfnimo vigente ni:i Zona Eleitoral, cobrada mediante _a utilização dos cruzados novos, em seu artigo 10, eleva, em
selo federal inutiHzado no requerimento em que for
s~~~n_ta PO! cento,_ os valores relativo~_ a penalidades, const<~:nsolicitado o arbitramento ou através de executivo fisM .. tes da legislação.em vigor~.~_onv~rtidos em cruzeiros, nos terM
cal." (O grifo é nosso.)
mos do mencionado art. 21, da citada Lei n~ 8.178/91.
Art. 146.
(Omissis)
Recentemente, a Lei n" 8.383, de 30-12.:-91, em seu art.
"Inciso VIII- Verificada a ocorréncia de que traM 1~ instituiu a UFIR - Unidade Fiscal de Referência, coino
ta o número anterior. a Junta Eleitor-al ãpurará a causa medida de valor c parâmetro de atualização monetária de
da omissão. Se tiver havido culpa ou dolo, será apicada tributos e de valores expressos em cruzeiros na legislação
ao responsável, na primeira hipótese; a multa de até tributária federal, bem como os relativos a multas e penali2 (dois) salários minimos, e, na segunda, ade suspensão dades de_ qualquer-natureza, que possui expressão reajustável
_diariamente ou ftxa em cada mês-calendário.
até 30 (trinta) dias;" (O grifo é nosso.)
Art. 159.
(Omissis)
A UFIR mensal de junho/92 corresponde a Cr$1.707,05.
Estando a questão a exigir imediata providência, configu"§ 5" Os membros da Junta Eleitoral responsáveis pela inobservância injUstifiCada dos prazos fixados rada na edição de lei que disponha a respeito, por oportuna,
neste artigo estarão sujeitOs à multa de dois a di!z salá- aconselhável e inadiável, entende-se que deve ser substituída
a atual base de cálculo (salário mínimo por UFIR- Unidade
rios mínimos, aplicada pelo Tribunal RegionaL" (O
'Fiscal de Referência mensal) para aplicação de m1:1ltas pela
grifo é nosso.)
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Justiça Eleitoral, consubstanciada na simples alteração do artigo 286 do_ Código Eleitoral vigente."
Sala das Sessões, 23 de dezembro de 1992. --Senador
Mauro Benevides

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
-- decisão terminatú•a.)
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) _:_ O projeto
lido será publicado e remetido às comissões competentes.
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 11, DE 1991
COMPLEMENTAR
(EITI regime de llrgéncia, nos termos do art. _336, C, do
RegimentO Interno.)

-

-

-

-- - _ - -

~

Continuáção dã. votação, em turnO úiiicõ, do Projeto de
Lei da Cámara n9 11, de 1991-Complementar (n' 69/89, na
Casa de origem), de iniciativa do Ministéfíó Público da União,
que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto
do MinistériO PúbficO áa- Uri130-;-tendo
Parecer sob n~ 412, de 1992, da Comissão
-de ConstituiçàO e-Justiça e Cidadania, faVorável, nos
termos do SubstitutiVO -que Oferece.
Como é evidente a falta de quorum e em se tratando,
realmente, de Projeto de Lei Complementar, fica adiada a
apreciaçáo do Projeto de Lei da Câmara n' 11, de 1991-Complementar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 2:
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 243, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
c) do Regimento Interno.)
Continuação da discussão, em turno suPlementar, do Projeto de Lei do Senado n~ 243, de 1991, de autoria da Senadora
Marlt~ce Pinto, que altera dispositivos da Lei n~ 5.682, de
21 de junho de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos Políticos,
tendo
Parecer, sob n~ 503, de 1992, da Comissão
-Diretora~-OferecCndo a Redação do Vencido.
(Dependendo de Parecer sobre as Emendas de Plenário.)
A Presidência, com base no art. 175, alínea e, do Regimento Interno-, retira a Proposição da Ordem do Dia para
~-- ------=-'
posterior apreciação~.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 3:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 26, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
·
Discussão, em turno úniCo~ do Projeto de Resolução n"
26, de 1992 (n' 815192, na Casa de origem), que autoriza
o Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, a doar
à Cooperativa Habitacional-dos Servidores do Ministério da
Previdência e AssistênCia Social, no Estado da Sabia, o terreno que menciona, tendo
-Parecer, sob n~ 483, de 1992, da Comissão
-de Constituição, Justiça e Cidadania, -favofàvel, com
Quas Emendas de Redação que apresenta.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
s_ecretário.
É lido o seguinte

~r. 1~

REQUERIMENTO N• 1.003, DE 1992
Nos termos do art. 352, inciso II, do Regimento Interno,
requeremos a extinção da urgência concedida para o Projeto
de Lei da Câmara n' 26, de 1992.
·- · Sala das Seções, 23 de dezembro de 1992. -Humberto
Lucena - Chagas Rodrigues - Jonas Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A votação
do regu~_rimepto fica adiada por falta de quorum e a discussão
da matéria sobrestada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 4:
OFÍCIO N• sm, DE 1992
regime de urgência, nos termos do art. 336,
~-~'do Re&ime~~o Interno.)
Ofício n" sn7, de 1992, através do qual o Governo do
"Estado de GoiáS -solicíta autorízação para contratar operação
de crédito externo, no valor deUS_$ 18.782.000.550 (dezoito
milhões, setecentos e oitenta e_ dois mil e quinhentos e cinquenM
ta dólares), destinada a financiar o- Projeto de DesenvolviM
menta Tecnológico para Pequeno Produtor em Área de Cerrado (dependendo de parecer).
Nos termos do art. 175, alínea e, do Regimento Interno,
a Presidência retira esta- maté'"ria da páuta de lioje. - _

(~:m

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 5:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N 9 9, DE 1992
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do art.
358, § 29 , do Regimento Interno.)
Discussão,_ em primeiro turno,_ da Proposta de Emenda
à ConstitUição n~ 9, de 1992, de -autoria do Senador José
Eduardo e outros Senadores, que dá nova redação ao Art.
39 do Ato-das Disposições ConstitucionaiS Transitórias. (4•
-sessão de discussão).
-Em discussão a proposta de Emenda à Constituição n9
9, em primeiro turno. (Pausa)
·
Não havendo que_!n peça a palavra, a discussão terá prosM ·seguimento na próxima sessãO~-·
O SR. PRESIDENTE (Mauro _Benevides) - Esgotada
a matéria constante da Ordem do_ Pia. _
O SR. CHAGAS RODRIGUES - Sr. Presidente, peço
a palavra, como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a pa!avra ao nobre Líder ~bagas Rodrigues.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB - PI. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Ses.
Seiladores; devíamoS" estar encerrando, hoje, nossas atividades
deste ano, ou seja, esta sessão legislativa. No entanto, como
é do conhecimento de todos, não se realizou, ontem, a sessão
de julgamento do Presidente da República afastado Fernando
Collor. Por isso, Sr. Presidente, por imperativo legal, ocorreu
nova convocação extraordinária que deverá se realizar a partir
do dia 25, quando o Congresso Nacional estará sendo instalado, mais uma vez, num período extraordinário.
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Diante desses fatos, Sr. Presidente, ocupo esta tribuna
Portanto, os meus agradecimentos ao nobre Líder Chagas
para dirigir um apelo veemente a todos_ os Sr. Senadores e
Rodrigues.
Deputados, para que, na medida do possível, compar~çarnos
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra
todos no próximo dia 25, às 18 horas, quando ocorrerá a
pela ordem.
instalação do Congresso Nacional nesse novo período extraordinário.
-----O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
Lamentavelmente, não se deu o julgamento na sessão
de ontem, porque o· Presidente da República afaStado não
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pela ordem.
compareceu e ainda impediu que os sêiis-~efensores aqui viesSem revisão do orador.) -Sr. Presidente, os nobres Senasem, já que seus advogados foram desconstituídos, ou seja,
dores Pedro Simon e Aureo Mello tiveram a gentileza de
tiveram o mandato revogado.
me ceder a vez, porque a minha intervenção será breve.
O que nos resta, Sr. Presidente, para cumpri~mos a_lei
Sr. Presidente, inicialmente quero recordar que há poucos
e a Constituição é a(}Ui estarmos,· atendendo à conyoCação
dias
a Câmara dos Deputados inaugurou, com êxitO, O seu
de V. E~ e a do Presidente da Câmara dos Deputados. Que
espaço cultural. Fazia falta àquela Casa dos representantes
o maio·r número possível compãreça no p'róXimo- dia 25, às
do povo um espaço onde se exaltasse a cultura e se recolhesse
18 horas, para o início-de_sse novo período de sessões extraoros
testemunhos dos que nos antecederam na vida parlamentar.
dinárias.
Por isso mesmo, Sr. Pr~sidente, quando _se recorda o
Todavia, Sr. Presidente, não basta o comParecimento
para a instalação do Congresso Nacional. Mais importante --_é:idto da adminiStraçãO de y_. Ex\ quero referir amiriha confiãnÇ3. de que V. Ex~ nã-o encerrará os trabalhos do seu manainda é estarmos todos aqui no próximo dia 29, para particidato sem devolver as instalações pleiteadas pelo Museu do
parmos do julgamento do Presidente afastado, Fer;nando CoSenado, que hoje estão ocupadas pela Assessoria~ E o Museu
llor. Nesse dia, a sociedade brasileira espera que todos os
foi preencher o Vazio do Salão Nobre.
Srs. Senadores aqui estejam para q~e_c~_da Uin.aSsuma,perante
a Nação e a história, -a responsãbilidade dos~~:!_ vot_9.
V. Ex~ conhece, porque acompanhou de perto, o esforço
Eu aqui estarei, Sr. Pfesidente; a Ba!lcada do meu Partirealizado nesse sentido. Tivemos que 'recompor todo o mobido, o PSDB, aqui estará, e acredito que todos os Srs. Senadoliário do antigo Senado._ E recolhemos peças importantes,
res, de todos os Estados e de todas as Bancadas, aqui estarão. _que integrariam o nosso espaço- cUlturaL SentimoS-, Sr. -PresiJá que esta não é a última sessão deste ano, mas é a
dente, ver cheg3:r o fim do mitndato de V. Ex~ e esse espaço
última que antecede o Natal, eu quero aproveitar o ensejo
cultural, que o Senado criou antes da Câmara, não estar respata congratular-me com a Mesa pela maneira como vem
taurado.
dirigindo os nossos trabalhos, agradecer a todos os servidores
É o apelo que inicialmente faço a V. Ex•, confiando que
pela dedicação no exercíciO de suas funções_ e desejar a todos,
será um marco_ a mais na administração tão bem presidida
aos Srs. Senadores, aos servidores do Senado, 9.o CEGRAF,
por V. Ex•.
_
..
_
.
do PRODASEN, àqueles que servel:n no Comitê de Imprensa,
Sr._-Presidente, d.esejo falãr rapidamente de um assunto
aos funcionários da agência do Bancó -do Brasil e da Caixa
urgente.
Económica Federal, um Natal alegre, um Natal de paz, um
· O nobre Senador José Richa apresentou um projeto
Natal feliz.
-regulamentando p plebiscito. Como Presidente da Comissão
E aproveito também a oportunidade para deseJar a todos destinada ao exame dessa matéria, eu queria advertif.S". -Er
um ano novo bem melhor do que este,_ aliás, as _últimas
e os S""is.-Sell3.dores, que não é possível a redação dada, não
inform:içóes referenteS à administ_raç-ão dO País são altame-nte
é admissível fazer-se três perguntas, porque a ConstitUição
positivas. A Previdência Social está numa situação bem me- fala em apenas duas opções, dois momentoS diferentes. A
lhor; os indicadores económicos são também positivos; temos Constituiçá-o,zrló art. 29 dCi_Ato das DisposiçõeS ConstituciOnais
uma nova lei salarial como nunca tivemos neste País; a arreca- Transitóri3s, d~ e_~preSSamente: · __
dação esteve bem acima do previsto; a luta ~ntra a sonega-ção
"No dia 7 de setembro o eleitorado definirá, atraVés- âe
continua. De modo que o Presidente Itamar Franco está de plebiscito, a forma (rep_ública ou monarquia constitucional)
parabéns, pelos indicadores que aí estão, mostrando que a e -o sistema de governo (parlamentarismo ou presidencialismo)
situação do País, hoje, é bem melhor do que a do ano passado que devem vigorar no País."
e a do primeiro semestre deste ano:
São, portanto, duas perguntas que devem ser endereçadas
Sr. Presidente, encerro aqui estas palavras de agradecí- ao eleitorado: República ou monarquia constitucional? Parlamento, desejando, repito, um alegre Nat~l a todos aqu~!es _mentarismo ou presidencialismo?
que servem no edifício do Congresso Nacional, especialmente
O projeto re-pete o erro ein qUe eStá inddindo a Câmara
no Senado Federal.
_dos Deputados, que em vez de duas perguntas cria três hipóteO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi- ses: a monarquia constitucional, o parlamentarismo e o presi__
dência agradece ao nobre Líder Çhagas Ro_4rigues ªs_ referên- dencialismo.
cias feitas à atuaçãO da Mesa Diretora _n~ sessão)_e.j_i~~<;atjva . . Ora, Sr. Presidente, a solução se,ria outra. Como a Constique praticamente já se encerrou. não fora a convoçação ex- tuição fala em monarquia con~tituc!_o_n~l, fácil seria dize_r num
traordinária em que nos encontramos aiO:da para a:preciáÇão parág"r:ifo do art. 2~ que a opção pela monarquia importa
da pauta que constou do edital de CO!lVot:ação. Foi, r~almente, em opção pelo parlamentarismo. E assim nós teríamos cumum esforço ingente dos meUs- Colegas de Mesa, que tentei prido a ConstitUição s~m prejudicar o pens~mentç__ Qo:s qu~
estimular, com o apoio dos Senadores de todas as Bancadas, redigiram-a Constituição de 1988. Em vez de três perguntas:
que em nenhum momento se recusara-m a oferecer, a mim parlamentarismo com república ou presidencialismo com ree aos demais integrantes da _Mesa, aquela _colaboração que pública e parlamentarismo com monarquia, nós farfamos duas
---reputo valiosa e decisÍ'Va.
perguntas:· República ou monarquia? Parlamentarismo ou pre-
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sidencialismo? Essa é a letra do art. 2~ do Ato das Disposições ~.!.Ü!.~ f.9JÇ3 porque ele resistia no sentido de buscar a retornada
Constitucíonaís· Transitórias, que não pode sef- mõdíficada.
da democracia; com a nova Constituição o parlamento readFaço, portanto, um apelo ao nobre autor do projeto,
quiriu a plenitude de suas prerrogativas, deveres e responsao nobre Senador José Richa, que atenda a essa solicitação,
bilidades.
que é aquela que se compadece com· os termos exatos- da
Vejo,_ e mUitas vezes toclos vem_os, _que os corredores
Constituição da República.
desta Casa, ao contrário, ínclusive, nunca tinha visto, porque
Era o que eu tinha a dizer, agradecendo a V. Ex•, Sr.
n_o regime militar o parlamento nada decidia, praticamente
Presidente, a tolerância desta intervenção.
nada votava, eram as antecâmaras que tinham as pessoas,
que tinham os lobbies, que tinham as solicitações. Agora,
O SR. PRESII>ENTE (Mauro Benevides) - A Presié no Congresso Nacional, nos gabinetes dos deputados, dos
dência, em relação ao apelo inicial do nobre Senador Nelson
senadores, nos corredores. no plenário, que os lobbies com
Carneiro~ comunica a S.- Ex~ e à Casa que deiermillará- as
as manifestações ou as pressões, muitas vezes legítimas, são
providências indispensáveis, a fim de que se assegure ao Mufeitas. É claro que temos que aprender a conviver com issO.
seu do Senado Federal, uma das grandes iniciativas da admiNós. que defendemos o parlamentarismo, acreditamos
nistração Nelson Carneiro, um espaço garantidO-e comPatível
que é impor_tãnte essa predominância do parlamento, mas
com a sua relevância, a exemplo do_ que fez a Câmara dos
procurando uma real afirmativa na busca de uma nova socieDeputados. Ainda mais porque o Museu do Senado é iniciativa
dade brasileira diferente, bem diferente dessa que aí está.
anterior à da Cãiriara dos Deputados. Se, numa solução de
Por isso, neSte final de ano, em que estamos a Caminho
emergência, o Museu se instalou no Salão Nobre, em razão
de um plebiscito- que vai decidir se o parlamento viverá a
de alterações-que· se procederam no espaço que artteriorm-ei:tte - sua grande fase no parlamentarismo. é com alegri3 que chegalhe era destinado, a Presidência assegura a S. Ex• qUe ·aaOtará
-_ ~os ao final~ reco11hecendo _que o esforço do _ilustre Presiprovidências junto à 1~ Secretaria, à Dire_t0ii3- _Geral e ao
dente, dos Srs. Senadores, de todos os integrantes desta Casa~
Setor de Engenharia da Casà, no sentido de que até o término
da Câmara dos Oeputados, tendo à frente o ilustre Presidente,
desta gestão se recomponha o espaço indispensável ao funcionosso conterrâneo, Deputado lbsen Pinheiro, desenvolveram
namento do Museu, que tem recebido todos os dias dezenas
atividades dignas de respeito e dignas, não digo de aplausos,
de visitantes, numa demonstração inequívoca da sua relevânnão estamos aqui nem para fícar na vitrine neni pá.ra buscar
cia na estrutura do Senado Federal.
~agradecimentos, estamos cumprindo a nossa parte. Se aceitaPortanto, como Presidente da Casa, asseguro_ac:;" nobre
mos o voto popular. se vamos às ruas. se estamos aqui, temos
Senador Nelson Carneiro que adótarei as providências saneaum mandato que devemos desempenhar com consciência e
doras indispensáveiS para-que o ·Museu teriha realmen-te -um
com a credibilidade necessária. Penso que este ano cada um
local adequado, a fim de que atenda de fato aos seus nobres fez a sua parte.
_
objetivos.
- - --- - É_ um final de ano, e foi muito bem dito pelo ilustre
Concedo a palavra: aO--DObre Senador Pedi-o SimõO..
Líder do PSDB, que deveria ser, e não será, o fim das atividaO SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pronuncia o sedes desta Casa. Normalmente esta Casa encerra suas atividaguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, des em 15 de dezembro. Já tinha haviQo _uma- prorrogação
até o dia 24 e houve outra convocação extraordinária._Dizia
Srs~ Senadores; antes de entrar nas razões que ln.e trazem
o Seriador Nelson Carneiro· - e se S~ Ex~ diSse _é poique.
aqui, associo-me aos pronunciarilentõS -qll:e fOram dirigidos
a V. Ex~. Sr. Presidente-, -pela maneira ínteg"ra~ Correta, Cqmpena verdad~. não existiu - que vai ser a primei rã Vez- na súa
vida político-parlamentar que vai estar neste CongreSSO no
tente e digna com a qual vem dirigindo não apenas esta Casa,
- mas o CongreSso NacionaL
dia 25, dia de Natal. Porque a convocação extraordinária começa exatamente no dia 25, às 18 horas, no dia do Natal.
A Mesa que V. Ex~ com tanta grandeza e espírito público
preside, os funcionáriOs desta Casa desde os mais humildes
Estaremos aqui, vindos do exterior, de vários Estado~,
até os mais importantes. a imprenSa aqui representi:tda e. os
de várias regiões, atendendo à convocação extraordinária feita
nossos Colegas Senadores, sob a Presidência, coordenação,
por V. Ex\ Sr. Presidente, por determinação do Presidente
estímulo e orientação de V. -Ex•, vêm desenvolVendo uma
do Supremo Tribunal Federal que decidiu marcar exatamente
para o dia 29 a sessão de julgamento do Presidente Collor.
atividade que este ano foi profícua, difícil, mas altamente
responsável e séria.
É e~atamente isso que_ me traz a esta trjbuna, ma_gmldo
Creio que V. Ex\ Sr. Presidente, deve estar tran(iUilo
porque, a rigor, tOdos estamos sentindo e vivendo os prelúdios
de uma mensagem_ de natal que, diga-se de passagem, indepenao chegar, praticamente. ao final de sua gestão e verificar
que este ano foi de profunda convicção e que ficará marcado
dente de sermos cristãos ou não, independent.e de fé ou não,
na história do Parlamento brasileiro pelo que se fez, pelo
é uma hora, um momento - na ocasião do Natal e Ano
que se·lutou, pelo que se esforçou e que marcou uma presença
Novo - em que paramos, meditamos, refletimos e esquereal, concreta daquilo em que se quer transformar o Parlacemos os dissabores e nos abraçamos, lembrando que somos
mento brasileiro. Parlamento brasileiro sobre o qual se de_bate .irmãos, numa mensagem de paz, amor e fraternidade.
tanto, Sr. Presidente, desde a época da monarquia onde numa
O fim de ano, às vésperas do Natal, às vésperas de um
espécie de parlamentarismo com os dois partidos que se identiano novo, é exatamente o período em que buscamos esquecer
ficavam em praticamente tudo, vem vivendo e vem avançando
as COisas tristeS, amoarg3;s) e q1,1em não as teve, quem olhando
Pira trás, quer a nível de família, pessoal, amigos, sociedade.
nesta República em que se vão mais de ido anOs, elii.-qlle
não tem o que lamentar, sofrer, meditar, procurando o esquemomentos de plenitude e momentos de regressão, inclusive,
cimento e a acomodação entre a dor e a vida que continua.
momentos em que ele esteve fechado; vive, neste instante,
o Parlamento brasileiro, uma hora de afirmação. Depois de
Màs, se estou aqui nesta tribuna, Sr. Presidente. é porque
um longo período do_chamado "movimento revolucionário",
3cho que tenho obrigação de vir aqui, magoado, triste. Mas
onde o parlamento tinha força pelo que ele evitava fazer,
acredito que se faz necessário, porque hoje Suã. Excelência
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o Senhor Presidente da República afastado, Fernando Collor
de Mello, reuniu a ·:mprenSa, na Casa da Dinda, para dar
uma ampla e longa entrevista coletiva.
Mais uma vez tivemos a demonstração bem diferente
do que diz Sua Excelência, seus advogados e seus seguidores,

de que aqui temos um tribunal de exceção, muito diferente
do que Sua Excelência falou na própria entreVIsta quando
rádios, jornais e televisões de todo o Brasil transmitíiãiif 3.
palavra do Presidente da República; muito diferente do que
Sua Excelência disse foi o próprio ato, presenciado e levado
a todos _os recantos do Brasil em que o Sr. Collor de Mello
falou manifestando o seu pensamento.
Chama a atenção o procedimento dos dois Presidentes.
O Vice-Presidente da República, no exercíciO da Presidência da República, não aceitando a suge.3tão feita por seus
auxiliares diretos, não fez o que é tradicional, quando o Presidente da República, nas vésperas de Natal e de Ano Novo,
abre as portas do palácio, recebe o abraço, as felicitações
natalinas e de fim de ano - de certa forma, interpretando
o povo, a sociedade e o Governo brasileiro.
O Presidente Itamar Franco achou que, nesta hora, neste
momento, nestas circunstâncias e nesta ocasião, era melhor
não fazer isso. Era melhor passar despercebido, para que
também, nesta situação, atendendo o que tem sido a tradição
da sua forma de agir, Vice-Presidente da República, no exercício da Presidência da República, não tivesse qualquer tipo
de manifestação que pudesse ou parecesse. de alguma maneira, influenciar a decisão do Senado Federal.
Exatamente nesta hora, Sr. Presidente, sob a sua Presidência, o Congresso Nacional reunir-se-ia para que o VicePresidente da República, no exercício da Presidência da República, Dr. Itamar Franco, falasse, pela primeira vez, à Nação
e dissesse dos seus propósitos, das suas intenções, das suas
idéias, do seu pensamento para este País. Não seria a voz
do trono, não seria_o seu pensamento.Imaginando que falaria
hoje, marcando esta data, antes disso, reuniu o seu Ministério
e, durante dois dias, ouviu departamento por departamento,
Ministério por Ministério, setor por setor. para que cada um
falasse, analisasse. interpretasse, desse o seu pensamento e,
depois, num amplo debate conjunto. se tirou a média do
pensamento do conjunto que ali estava. conjunto que, diga-se
de passagem, é interessante ser analisado, Acho que é inédito
na História deste País, porque ali está não um partido político,
ali estava não um agrupamento, não um conjunto_ de f9rças,
não uma aliança de esquerda, ou de direita, de grupos mais
ou menos afins ideologicamente, ou seja o que for. Ali estavam, reunidos pelo Sr. Itamar Franco, as pessoas que compõem o seu Governo, que são representativas ·da vontade
do Congresso, Congresso esse que foi representativo da vontade do povo brasileiro. Do povo brasileiro que foi às ruas
pedir o afastamento do Sr. Collor de Mello, as "caras-pintadas••, que não tinham ideologia, mas era um movimento
social, ético, movimento moral no sentido de que aquilo não
devia continuar, as coisas precisavam mudar e buscaram mudar.
E o Congresso ouviu esSe pOVO! A Càmara dos Deputados, por 441 votos ouviu, e o Senado Federal, por sessenta
e poucos contra três ou quatro, aceitou o processo que está
em andamento e já chegando ao seu final.
O Vice-Presidente Itamar Franco, na hora _de compor
o Governo o fez com essas forças, com essa representatividade
que têm desde o Deputado ou o Senador tido ~ havido como
ideologicamente de esquerda, como outros tidos e marcados
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ideologicamente de direita. Não é o momento, não é o governo
da afirmação. O Senhor Itamar Franco é conhecido desta
Casa- as suas idéias, o seu pensamento, a sua filosofia há mais de dezesseis anos. O que Sua Excelência é e perisa,
todos sabemos. O seu Governo busca a representação do
momento que estamos vivendo que é, quase que eu diria,
um verdadeiro pacto de entendimento da governabilidade.
O s·erihor Itamar Frã.nco ia falar hoje. Com a decisão de
ontem, Sua Excelência suspendeu a sua fala. Falou o Presidente Collor. Reuniu a imprensa- rádio, jorriã.l e televisão
- e falou. Debateu, discutiu, expôs o seu pensamento. Volto
a dizer: mais uma oportunidade que o Presidente Collor
teve para defender a sua dignidade e mostrar seriedade. Mais
uma oportunidade teve o Presidente Collor de dizer qu~ aquelas provas não são reais, não são Verdadeiras, não são justas,
são falsas e que aqueles cheques apresentados pelas comissões
d<.? inq~érito eram irreais, não lhe diziam respeito e que
nada tem a ver com aquilo que foi apresentado. Mais uma
oportunidade que Sua Excelência, seus advogados e sua equipe tinham para entrar na análise, no mérito da prova, tentar
destruir as provas, apresentando os argumentos a favor da
sua defesa. Mas, não. Em vez disso, parte para o ataque:
ataque ao Senado, ataque ao Presidente do Supremo Tribunal
Federal, ataque ao Senhor Itamar Franco, ataque a tudo e
a·todos, mas sem conseguir convencer que é inocente. E vejo,
aqui, o Senador,,o-Desembargador José Paulo Bisol, que
é mestre nisso, porque antes de ser Desembargador, antes
de ser Senador é um juiz dos mais dignoS, dos mais renomados
e dos mais ilustres deste País. E sabe melhor do que eu,
o Senhor Collor de Mello, que foi decretada a sua revelia,
ontem, aqui, porque Sua Excelência não veio e, ostensivamente, fez com _·gue seus advogados viessem aqui entregar
a sua destituição.
O Senhor Presidente esperou para o Ultimo momento,
para o último instante ti'"azer _a petição dos dois advogados,
cOmunicando ao Presidente do Supremo Tribunal Federal,
que é o Presidente do processo, que os dois advogados tiveram
sua procuração revogada e, assim, não f?S _representava mais
e que aqui não estariam presentes. Poderia invocar mil raZões.
mil ~gumentos. Diga-se de passagem, estranho muito o que
ocorreu com os dois advogados. Penso que eles têm o direito
de debater, de discutir, de analisar, de t::riticar. Entendo que
o_ Senhor Collor e seus advogados queiram ganhar tempo.
O que não entendo é, para fazer isso, atacar como estão
atacando a dignidade do País. E nos parece que a esta altura
- e trago, aqui, uma ampla documentação - está praticamente claro que o Senhor Collor não está preocupado com
a sua defesa, mas apenas em criar uma manchete internacional, no sentido de que o que está acontecendo aqui não
é um Presidente da República que foi afastado e que tem
todo o direito de se defender, mas não o faz. Quer mostrar
ao _País e ao mundo que se trata de uma perseguição política,
de uma inquisição e que Sua Excelência está sendo perseguido,
injustiçado; não lhe estão dando o direito de fal~r, de se
defender e que, politicamente, as Instítuições brasileiras Câmara, Senado, Supremo Tribunal Federal -estão violentando os direitos de um sagrado e sacrossanto Presidente da
República.
É essa a imagem que está querendo vender ao exterior.
Mais uma vez, neste momento, nesta tribuna digo que não
estou abrindo meu voto. Não digo aqui como é que vou votar.
porque não sei como vou votar . .Tenho a obrigação. Hindt~
que Senador, ainda que não seja juiz, nunca o fui, já fuí,
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E somente com a figura do Senador e ex-Desembargador
José Paulo Bisol, representando o PDS, é que a oposicão
ficou com maioria. Mas, mesmo assim, durante longo período,
_era enorme o número de membros desta Casa totalmente
a favor do Senhor Presidente da República. Lembro-me que
quando começaram a aparecer as provas contra o Sr. Paulo
César Farias, reconhecendo-se ter o Sr. PC realmente cometido ilícitos gravíssirrios, faziam questãO de dizer: "Mas, o
Presidente n3o tem nada com isso! Oh! Pedro, tu foste governador e quanta coisa deve ter acontecido durante a sua gestão
e tu só ficaste sabendo depois? Então, serei obrigado a dizet
que és o responsável pelas irregularidades ocorridas no seu
governo? ... Assim, também é com o Presidente Fernando
Collor. Muitas vezes, são esses amigos que acabam fazendo
essas coisas."
·Há um exemplo clássicO: o Senador Marco Maciel, Líder
do Governo, e que o apoiava, esperou-todo o tempo as provas
para poder defendê-lo. Lembro-me, ao final, das palavras
do Senador Marco Maciel: "Manifestei-me quando cansei de
e mais triste ainda o papel dos seus advogados nesta caminhada
esperar as provas que pedia ao Governo para que pudesse
defendê-lo. E as provas não vieram. •• Por isso, ele mudou
de humilhar e desmoralizar o Senado e o Presidente do Supreo seu voto, como muitos outros parlamentares, porque conmo Tribunal Federal, principalmente através da imprensa internacional.
venceram-se, primeiro, que exiStiam fatos graves, segundo
- o que era pior - que o Governo não se defendia, nem
Uma democracia, Sr. Presidente, tem muita força nO tritentava se defender, E, na única áportunidade em que tentou
bunal do júri. Vejo na defesa um grande advogado do júri,
apresentar alguma pi-ova a seu favor-a ''Operação Uruguai'•
que fez toda sua brilhante carreira no tribunal do júri. Isso
-foi pior-do que se não tivesse se defendido, foi mais grave.
é da essência da democracia. E vejo com estrailheza esse
Se considerássemos a "OperaçãO Uruguai" 'e tudo o cJ.ue o
mesmo advogado dizer na televisão que o Presidente da RepúPresidente Fernando Collor e seus advogados dizem como
blica não pode ser julgado pelo Senado porque o Senado
não é uma Casa isenta, é uma Casa política, que -toffia decisões
verdadeiro, seria miJítíssimo grave! Porque, em primeiro lupolíticas. Acho fantástico.
gar, ele foi um candidato à Presidência da República ostentzmdo a bandeira da moralidade e da dignidade e saiu em
O Sr. Collor poderá, em Paris ou nà Suíça, viver o tempo
busca de dólar no exterior, numa operação de cinco milhões
que achar por bem, mas os seus advogados, ao que sei, ficarão
aqui e vão ter que responder não à causa, acho absolutamente
de dólares e, depois, contrabandeou esses dólares para o país
através de um "doleiro", um vigarista internacional, que negonormal que a aceitem e recebam o que tiverem que receber
e façam a defesa, mas entre fazer a defesa e partir para a
ciou os dólares e o ouro do, já eleito, Presidente da República!
A ser verdade, a "Operação Uruguai" é tão gra-ve como
desmoralização das nossas instituições, desta Casa, humilhando o Presidente do Senado, há uma diferença muito grande.
outros atos anteriores. Por isso, as pessOas ritudaram. Podemos até mesmo perguntar, nesta Casa, a ex-MiniStros do próIr à televisão, como têm feitO os advogados da defesa e dizerem
prio Governo Collór porque rriudaram de opinião. Será que
que esta CaSa é uma Casa política, que já eSfã marcada, fazer
o Presidente Itamar Franco, ou algum Senador, ou algum
o que eles fizeram ... Nego autoridade aos advogados da defesa
Deputado. ou alguma força oculta agiu na consciência dessas
para declararem, como fizeram no documento enviado a esta
pessoas?
Casa, que o nosso comportamento aqui é igual ao da RevoQual a autoridade que têm os advogados de defesa para
lução Francesa: denunciamos de manhã, julgamos à tarde
dizer que os Senadores não estão agindo com consciência
e matamos à noite. Isso consta no documento com a assinatura
e dignidade? Que autoridade têm eles para assacar contra
dos dois advogados de defesa. Eles não têm autoridade para
a dignidade e a seriedade desta Casa?
dizer isso_ desta Casa, mesmo na defesa de seu réu. Podem
Tenho-me emocionado muito ao analisar este caso pela
fazer a defesa. mas que não percam o respeíto que devem
enorme diferença em relação aos casos anteriores. Eu estava
a esta Casa, corno tentamos não perder o respeito que devemos
com o Presidente João Gou,l_art, naquela madrugada em Porto
a eles.
Alegre, quando o Congresso Nacional decretou a vacância
Dizer que esta -casa não tem isenção ... É claro que não
somos membros do Supremo Tribunal mas é claro que somos- da Presidência da República e ele teve que ir para o exterior,
onde permaneceu até morrer. Só morto, então, voltou ao
Senadores. Acho até que o que estamos conseguindo aqui
Brasil, para aqui ser sepultado.
merece uma análise. Foi constituída a CPI com a participação
Aconteceu também com Getúlio Vargas, que se suicidou,
minoritária da Oposição, que, depois, acabou ficando com
porque já estava deposto, já tinha sido obrigado a sair e prefeum voto a mais no momento qU~f-ó PDS, em vez de indicar
riu a morte à derrubada. Nos dois acontecimentos, o debate
um Senador do seu Partido, indicou o Senador José Paulo
era no Congresso Nacional. As forças de oposição - o Sr.
Bisol, do Partido Socialista Brasileiro. Não fosse isso, o- GoCarlos Lacerda, a UDN da época -iam à tribuna, abriam
verno teria maioria. Ou alguém está esquecidO disso? O Senaas baterias e faziam milhões de acusações contra Getúlio Vardor Esperidião Amin, do PDS, houve por bem indicar o Senagas ou contra João Goulart.
.
dor José Paulo Bisai, e quando lhe perguntaram porque, ele
Naquela época, não houve nenhuma CPI que concluísse
respondeu: ·"Porque ele é um desembargador e sei que va"ipelo impeachment de João Goulart ou de Getúlio Varga~.
, julgar com consciência e dignidade."
j
jurado em muitos júris populares, mas tenho a obrigação de
ouvir os últimos argumentos da. defesa; e depois disso dou
meu voto, contra ou a. favor, sim ou não, com relação ao
Sr. Collor.
·
Mas o_ que posso dizer aqui, sem abrir mão, é o que
estou sentindo. Sinto, cada dia que passa, que o Sr. Collor
e os seus advogados não têm nenhuma preocupação em apresentar defesa. Não seria grattiitó desmoralizar o Senado, humilhar o Supremo Tribunal Federal e seu Presidente, não seria
gratuito se não existisse uma intenção. E hoje percebo qual
é a intenção: o Sr. Collor, que sabe que está sob julgamento
por crime de responsabilidade e sabe que tem no Supremo
um julgamento por crime comum. E parece que não há argumento em sua defesa, ele quer ver o ambiente dramático
e doloroso para encontrar abrigo em algum país lá de fora,
como perseguido político, corno homem que não teve, em
seu país, condições de se defendere, por isso, terá que gozar"'
de um asilo político no exteriOr.
Não vai ser fácil. É triste o papel do Sr. Fernando Collor,
H
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Os grandes debates, as grandes discussões, os grandes protestos, a campanha de demolição da imagem pública de Getúlio
Vargas e de Jango era feita no Congresso Nac;ional, por gran-

des políticos da época, por seus adversários.
Que me tragam um discurso feito na Câmara ou no Sena-

do de demolição da imagem do Presidente Femançlo Collor.
Que me digam qual o discurso, qual o debate, quais as informa-

ções, qual o Deputado ou Senador que fez campanha contra
o Sr. Fernando Collor de MeUO? Pelo contrário, o Presidente
da República, através de cadeias de rádio e televisão, falou

em sindicato do golpe, disse horrores da CPI e do Congresso
Nacional. E nós não demos nenhuma resposta. Que autoridade têm o Sr. Fernando Collor e seus advogados para ffiexer
na dignidade desta Casa e de dizer que não somos isentOs?
Venho aqui, Sr. Presidente - juro pela minha honra,
pela minha família, pelo meu passado -para dizer que darei
o meu voto a favor do Sr. Fernando Collor de Mello se ele
fizer a sUa defesa, comprovando a sua inocência; se ele não
fizer o que vem fazendo até agora, atacando o senado Federal,
o Sr. Itamar Franco, O Presidente do Supremo Tribunal Federal e a sociedade; sem dizer uma palavra com relação à sua
pessoa e ao que fez.
O Sr~ JRi-bas Ptisarinho- Permite-me V. E~ uffi iparte?
O SR. PEDRO SIMON- Com todo o prazer, ouço V.
Ex\ nobre Senador Jarbas Passarinho.
O Sr. Jarbas Passarinho- Nobre Senador Pedro Simon,
quando aqui cheguei, V. Ex• já havia iniciado O disctirso 1
mas ouvi a parte que me parece extremamente importante
para que eu me permita pedir-lhe um aparte. Li, como os
Senadores todos devem tei lido, porque receberam na antevéspera do prazo marcado para o julgamento, o documento que
se pode considerar como razões finais de defesa. Recebi-o
com uma dedicatória do Presidente afastado, Fernando Collor
de Mello. Detive-me na análise do dõcumento para preparar-me, aqui, para o· mesmo momento e do mesmo modo
com que V. Ex• formará o seu julgameritO flnal: depoís~ de
ouvir e comparar as razões fin3is de defesa e de acusação.
Como V. Ex~, repilo õ que se contém no dOCumentO em
relação ao Senado Federal. Essa tentativa que os advogados
fazem, de transformar-nos em um instrumento do terror de
Robespierre, no pe-ríodo da Revolução Francesa, podent alguns admitir - como juristas, advogados, V. Ex~ mesmo,
como advogado notável que já participou de tantos júris que pode ser uma retórica de advogado. A mim me ataca,
a mim me insulta, porque é, desde logo, uma tent~tiva de
inviabilizar a decisão que este "Seriado_ da República tomaiá,
sob a prévia suspeiçãO de que não tenha a isenç-ão necessária
de juiz para julgar. V. Ex' falava também, ainda há pouco,
na Sucessão desses fatos. Deixei o Governo, ·ou o Govelno
me deixou, antes desses fatos serem conhecidos.
O SR. PEDRO SIMON- V. EX' deixou o Governo!
V. Ex• estava ali naquela tribuna quando recebeu apartes
de 50 Senadores, inclusive meu, que estavam aqui. V. Ex'
vinha do Governo do Sr. Fernando Collor de Mello; saía
do__ Govemo do Dr. Collor, e veio aqui. Podemos dizer que
V. Ex~ entrou e sãiu do Governo do Sr. Fernando___Collor
de Mello com dignidade e continua sendo uma pessoa da
qual se pode discordar. mas que se tem de respeitar, porque
V. Ex~ é um homem de bem, ninguém pode dizer o contrário.
O Sr. Jarbas Passarinho - Muito obrigado a V. Ex•.
Mas, às vezes, é preciso salientar que deixei o Governo antes
I
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disso, porque há pessoas também que dizem: '"'Até tu, Brutus?". já que, tendo participado do Governo, eu teria uma
posição, até agora, de não defendê-lo. O detonador desse
processo, todos sabemos, foi a entrevista do Sr: Pedro Collor
publicada na Revista Veja. Até notei, nesta Casa e_, mai;
clo_que nesta, na Câmara dos Deputados, onde a juventude,
portanto, torna mais agressivos certos atas, qUe houve uffia
preocupação i:Jo Sentido de não quererem, inicialmente, fazer
a CP I. Houve até essa preocupação dos políticos.
· OSR. PEDRO SIMON -=·E que~·aliás, não fizeram contra
o Senhor Presidente da República.

O Sr. Jarbas PasSarinho - Era uma posição cautelar
que, depois, se transformou na necessidade de fazer a CPI
a partir de depoimentos que foram tão chocantes, tão flagrantes, que exigiam Uma investigação em profundidade. V. E~
citou dois fatos, e eu pediria para acrescentar um terceiro:
a posição do meu nobre amigo, Líder do PFL, o Senador
Marco Antônio Maciel. Realmente S. Ex~ esperou, até ao
final, a possibilidade de ter argumentos para, como Líder
d~ G~verno, vir a essa tribuna- de um modo geral, quando
fu1_ L1der do Governo era essa a tribuna, da esquerda de
quem olha e à direita de quem está, da Oposição, e é sempre
essa que V. Ex•, no momento, ocupa como Líder do Governo.
S. Ex~ me disse: "Tentei~ inclusive, conversar com o próprio
Presidente, em últi~a oportunidade, para saber se eu teria
como defendê-lo". V. Ex• citou o fato. Mas Dão citou e acredito que podemos assimilar ao seu exemplo anterior
-o caso do Ministro Jorge Bornhausen.
O SR. PEDRO SIMON - É verdade.
O Sr. Jarbas Passarinho- O MiniStro Jorge Bornhausen,
ao que eu sei - e nunca mais tiv6' contaio com S. E~ esperou um momento em que pudesse ter também a condição
de poder defender o Governo, como coordenador polítieç>
notável que foi. Então, surgiu o caso da ''Operação Uruguai".
Ao que estou informado, foi dito a ele: "Não, pode ficar
absolutamente tranqüilo porque vai ser provado, através do
seu Secretário, Cláudio Vieira, que as ações não atingem o
Presidente da República." Já nesta altura admitia-se que o
Sr. Paulo César Farias era um delinqüente. Por que o Ministro
Jorge Bomhausen deixou o Governo? A impressão qUe nos
ficou, da leitura de sua carta de nove páginas, é a de um
terrível constrangimento, quarido os jornais publicaram o que
ele disse ao Presidente da República: "O Senhor não precisa
mais de um coordenador político, o Senhor precisa é de um
guerreiro". E aí apareceram os guerre"irOs: os_ Deputados Roberto Jefferson, Gastone Righi e outros da maior qualificação,
notáveis juristas, sem dúvida, que tratam, nas duas Casas,
~om--o- poder de persuasão, que até agora, infelizmente, não
se comprovou. Fiquei calado até aqui, ilustre Líder do Governo, Senador Pedro Simon. Ontem, nesta Casa, fiz o meu
primeiro pronunciam-ento, quando, inclusive, critiquei a linguagem extremamente agressiva do patrocinador das acusações, o ilustre Ministro Evandro Lfn-S e Silva. Cheguei até
a argumentar com aquele exemplo tão bonito do Senador
Ronan Tito, quando S. E~ se desculpou por algumas palavras
que não foram intencionalmente agressivas, mas que, como
tal, foram tomadas. Dispõe o Regimento Interno da Casa,
em seu art. 19, que toma defeso ao Senador utilizar palavras
insultuosas. Ora, este é o Senado Federal. Se o Presidente
do Supremo Tri_bunal Federal preside, hoje, a nós, ele o faz
sob o Regimento do Senado. Se ao Senador não é permitida
!
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a linguagem grosseira,- não deve ser permitida a ninguém dentro do Senado Federal, que é o julgador. Mas, ao mesmo

tempo, não era possível calar diante da agressão que o Presidente fez ao Dr. Inocêncio Mártires Coelho, que não tinha
a menor razão de ser. Aqui, o próprio Senador Aureo Mello,
essa bela figura de poeta, de companheiro, que temos aqui,
e representante do Amazonas, ao se pronunciar, fez um elogio
ao Dr. Inocêncio. E por que o Dr. Inocêncio não teria defendido o- Presidente afastado, Fernando Collor de Mel! o, no
insultuosas, foram ditas por parte do Dr. Evandro Lins e
Silva? Ora, o Dr. InoCêncio estava sentado à mesa, tinha
acabado de ser chamado pelo Presidente Sydney Sanches para
ser investido na condição de advogado dativo. Essa defesa
caberia muito mais aos que partiCipam das reuniões da Casa
da Dinda. No próprio dia, assisti pela televisão o Dr. Evaristo
de Moraes Filho, em entrevista, dizer: "Esta não foi uma
decisão jurídica, não foi dos advogados, foi uma decisão política". Então, o fato de chegarem aqui, no dia 21, e fazerem
o que fizeram, foi exatamente o resultado de um aconselhamento que o Presidente recebeu de políticos, ora da Câmara,
ora do Senado. Então, V. EX' nos preserva no -m-omento em
que nos defende. E ninguém põderia defender melhor. Poderíamos ter igual defensor, melhor não. A resposta que pretendo dar é esta que V. Ex• antecipou corno sua. Um grande
jornal do País, O Estado de S.. Paulo, colocou-me entre os
indecisos._ E nunca fui indeciso! Felizmente, considero-me um
juiz, e como juiz espero o moinento de ter o meu julgamento
final. Só posso ter o julgamento final quando ouvir_ e fizer
um conceíto definitivo a respeito-- das razões da defesa e das
razões da acusação:-- Agora, infelizmente, o que eu verifico,
por parte dos advogados, é essa linguagem que, indiscutivelmente, tem que ser repelida por nós. Não podemos. como
Corte que vai julgar o Presidente, -já agora à revelia - ,
aceitá-la. E mais ainda- e já vi V. Ex~, em outros discursos,
chamar a atenção para isso-, em vez de se entrar no mérito
do problema, tenta-se sempre provar que o que-está havendo
é um complô para cercear a defesa, não lhe dar os prazos
necessários, e dar a impressão, realmente, de que não vai
haver um julgamento, e sim uma deposição. Tenho a impressão de que o discurso de V. Ex~ é éxtremameitte oportuno
no que diz respeito a isso, porque não sei o que pode acontecer
de hoje até o dia 29, e se o dia 29, afinal, será também
o ep11ogo de toda essa dramática situação brasileira. Peço
desculpas a V. Ex• por haver me estendido, mas eu queria
aparteá-lo no momento em que V. Ex' falava exatamente
sobre esse ponto, para caracterizar também- o que eu posso
entender - o momento em que o Ministro Bornhausen se
s,entiu impossibilitado de_ continuar no GO\ierno, e por isso
teve que escrever nove páginas, de modo que o quadro do
momento é o que V. Ex• descreve, com a reação, vejo· até
a emoção, a veemência que é muito própria de V. Ex•, mas,
neste momento, toma um tónus mais importante ainda. Aceite
a solidariedade deste seu humilde Colega.
O SR. PEDRO SIMON - Não calcula V .Ex• como é
importante o seu aparte.
Perguntaram-me anteontem, e hoje, antes que eu assomasse à tribuna, porque eu vinha falar. E eu disse: H _ São
várias as razões, mas uma delas me parece a mais importante.
Talvez não estejamos a nos dar conta, mas tudo isso que
está acontecendo vai fazer história". É claro que assomamos
a esta tribuna -quantas vezes já estivemos aqui- e dissemos
que estávamos falando para a história, para o País, e as pala-
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vras ficaram nos arquivos, praticamente nunca mais s_c tomou
conhecimento delas. O que está acontecendo aqui vai fazer
história, por urna razão muito simples -repito: a CPI, as
suas conclusões, as conclusões da Comissão Especial do Senado, a sessão de julgamento, são fatos que não existem na
História do País, nem na História da América Latina e, ao
que se sabe, não existem por esse mundo afora.
Então, quando se discute- e como se discute--:- quando
se debate - e como se debate - a figura do impeachment,
está-se fazendo algo de que os professores de Direito, os
estudantes, a imprensa por af afora vão, passado o tempo.
querer se informar. E dirão: "'-Há um caso desses no Brasil,
lá aconteceram essas coisas, não foi "quá.rtelada", não foi
deposição, lá houve debate, houve discussão_, houve uma co.:.
missão Par_lamentar de Inquérito, votação, o Supremo Tribu-_
nal Federal participou, houve uma decisão".
Estou falando aqui, porque fica nós Anais a resposta
ao Presidente Collor. porque se ele está falando para a imprensa do ~modo inteiro, fica ã resposta nos Anais desta Casa,
e vai aparecer. sei eu lá onde - perdoe-me o Sr. Collor
o que vou dizer, permita-me -que ele_ está faltando com
a verdade, que não é verdade o que ele está dizendo. Ele
teve todos os prazos - e tem - para se defender. E esta
é uma Casa política, mas a isenta.
O depoimento de V. Ex~ foi muito importante pela tranqüilidade, pela serenidade que demonstrou, e porque V. Ex~
não apenas expôs o seu pensamento, mas o de muitos Parlamentares e o de muitos que estiveram ao lado do Presidente
Collor como seus auxiliares durante muito tempo. A importância do depoimento do Senador Jarbas Passarinho decorre
da tradição, da biografia que ele tem, pessoa que serviu a
vários governos, dos quais, inclusive, discordávamos na origem da formação, mas que conseguiu sair com a mesma dignidade e seriedade que af está. E ele vem di~er exatamente
isso.
Após sair daqui vou fazer uma pergunta aos advogados
da defesa: "- V. S!S são contrários à figura do impeachment?
V. s.s acham que não é o_Senado que deve julgar o Presidente
da República?'' Penso que a pergunta deve ser essa, porque
duvido que na História de qualquer parlamento se consiga
um Senado, um Congresso, uma Câmara política com mais
isenção do que temos tido aqui. Se eles são contrários, que
o digam com todas as letras: "-Na verdade, achamos que
o Presidente da República não pode ser julgado pelo Senado,
ele tem de ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal."' Ou
sei e1,1 4i por quem. Acredito que a pergunta seja essa. Os
advogados de defesa devem entender que não vamos aceitar
que saiam por aí, a pretexto de defender o Senhor Presidente,
ofendendo a nossa dignidade, a dignidade desta Casa e a
do Supremo Tribunal Federal.
O Sr. Alfredo Campos- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. PEDRO SIMON -~OuÇo o ~aparte de V. Ex•.
O Sr. Alfredo Campos - Gostaria, inicialmente, para
que este meu aparte tivesse curso, de fazer-lhe uma pergunta.
V. Ex~ poderia imaginar o que seria do Brasil se, por acaso,
o impeachment não se desse nesta Casa no dia 19? Respondo
por V~ Ex~ Haveria quase que Certametite a desobediênciã
civil. O Governo não daria conta, definitivamente, de carregar
o pesado fardo de nos governar. Seria, enfim, o caos. Por
isso, Senador Pedro Simon, não posSo Concordar com V. E,.-.
e com o Senador Jarbas Passarinho quando dizem que irão
escutar aqui a defesa até o último minuto para Saber___se -o
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Presidente Collor é inocente ou é cufpàdo. 0- prOceSsO de- necessita. -como eX-Procurador, ele·- cOnhece esse ~so ~ar
im.peachment é um processo especialíssimo, em que não se
dent_ro e por fora, ou seja, é um homem em condições de
fazer a defesa do Presidente Collor.
procura saber a culpa ou a inocência do réu. Isso o povo
brasileiro transfere para o Supremo Tribunal Federal, que
É claro que o Dr. Inocêncio não merece a confiança
do Sr. Fernando Collor, porque ele não dirá a uma testemunha
vai julgá-lo por crime comUIIi. O processo- de impeachment,
que não compareça no dia do julgamento, e~ assi!ll, protelar
Senador Pedro Simon, é um processo baseado em uma convic- ção somente, a de que esse Presidente da República que o· ainda mais o jUlgamento.
povo brasileiro quer tirar do poder não terá condição de goverEsse advogado não vai adoecer no dia 29, esse advogado
estará ·aqui. Essa confiailça sei que o Sr. Femarido Collor
nar o País em nenhuma hipótese. Por isso, esta CaSa, que
não é tribunal, esta Casa, que é política antes de tUdo e mais
não tem no Dr. Inocêncio.
nada, pode dizer Hsim" pelos seus integrantes, como digo
Mas, em relação à defesa, com todo o respeito que tenho
agora que irei votar Contra o Presidente Fernan_9o Collor.
aos advogados de defesa que foram destituídOs, eu diria que
pois não sou Ministro do Supremo Tribunal Federal, sou Senapara quem quer a -condenação do Sr. Collor. o advogado
designado pelo Presidente do Supremo foi uma má escolha,
dor por Minas Gerais e tenho a convkÇão:maiS__i>l~n~_,-ã ~~nvic
ção mais certa de que Sua Excelência não consegúii.la gO.Yirtiar
potque trata-se de um hOmem dos mais competentes, dos
este País por um minuto sequer depois dos escândalos de
mais dignos, dos mais capã.tes e que conhece as minúcias,
o debate, a discussão. Conhece também esta CaSa e o Governo
que a imprensa tratou e o dia-a-dia das duas Casas do Congresso Nacional. Senador Pedro Simon, tenho observado V.
profundamente e tudo o que se relaciona aos tribunais superiores. O outro é bom no tribunal de júri, mas me parece que
Ex~ desde o início da sua oração. Estou em· comum acordo
com o pensamento âe V. E~. Se divirjO nO modo de declarar
não é muito profundo, terá que começar a ler sobre o que
é impeachment, o que é Senado, o que é poder político, para
o meu voto, certamente é porque não tenho as responsabilidades que V. Ex• tem como Líder do Governo. _Talvez . depois fa~ar como es_tá falando.
não ficasse bem V. Ex~ dizer .qual seria o seu voto. Eu, de
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex~ me concede um aparte?
mim, representante do Estado de Minas Gerais, volto a dizer:
O SR- PEDRO SIMON - Ouço V. Ex• com prazer.
"-Não tenho pejo, não tenho medo de estar atropelando
a justiça. Irei votar "sim" contra o Presidente Fernando CoO Sr. Humberto Lucena - O pronunciamento de V.
llor, "sim•• a favor do impeachment, porque não vejo nele
Ex• merece total apoio dos seus pares, nobre Senador Pedro
a menor condição para continuar governando o Brasil. Muito
Simon, porque V. Ex~ não faz senão aquilo que todos nós
obrigado a V. Ex•.
gostaríamos também de fazer: justamente lançar dessa tribuna
o mais veemente e indignado protesto contra as reiteradas
O SR. PEDRO SIMON -~Agradeço o pronÚnciamento
declarações não só do Sr. Presidente afastado, Fernando Code V. Er e chamo a atenção para o detalhe: por que um
llor de Mello, como de seus advogados destituídos, que reprepronunciamento como o do Senador? Porque estamos chesentam injúrias gravíssimas ao Senado Federal como instituigando na última hora; e até a última hora os argumentos
ção. Não podemos deixar de colocar senão as palavras que
usados na coletiva do Presidente Collor, hoje, não fora~ de
V. Ex~ coloca neste momento como uma reação cOntra essa
defesa. Ele dá a entender com todas as letras à ir.nprensa,
campanha difamatória que o Sr. Presidente afastado começa
nos jornais de hoje e na coletiva que deu à uma hora da
a fa_z~r__çontra o Senado, contra os Senadores de um modo
tarde, que não tem nenhuma preocupação co"Ill a sua defesa.
Ele disse que não aceita o advogado dativo. O Senadoi"Jirbas - geral, inclusive ameaçando uns e outros home-ns públicos deste
País com dossiês que estaria pr-eparando. Aliás, repetindo
Passarinho falou sobre esse advogado ontem. Eu só não sabia
historicamente um gesto que conhecenios,- da época do Goque ele tinha recebido três nomeações para altos cargos pelo
verno Safuey, do e"ri tão Ministro António Carlos Magalhães,
Presidente Collor.
quando ameaçava também com dossiês os membros de uma
Não sei se existe alguém, no gov:erno Collor, que o PresiCPI, que, naquele instante, tentava apurar algumas denúncias
dente tenha nomeado para três cargos diferentes, um mais
contra o então Presidente. V. Er faz muito bem em fazer
importante que o outro. Se existe alguém que teve a confiança
o seu ptonurtdamento. Queró dizer-lhe, repetindo o que já
do Sr. Fernando Collor foi exatamente o Dr. Inocêncio Márdeclarei ontem aqui, em um aparte ao Senador Mário Covas,
tires Coelho, que desempenhou três missões das mais iriipO-rque, na verdade, o Sr. Presidente afastado não está mais
tantes em seu governo.
interessado em fazer defesa nenhuma, até porque S. Exa jáO que diz o Senhor Presidente da República? Que não
esgotou os seus argumentos. E, como tudo indica -pelo
aceita o Dr. Inocêncio porque de- veio aqui~ esteve aqui e
memorial que recebemos às vésperas do dia 22, tínha-se a
não protestou contra as palavras da acusação, não tentqu _ impressão de que os advogados iam comparecer para fazer
adiar o julgamento e, por isso, não merece a sua cOnfiança.
oralmente a defesa do Presidente Collor - , as provas dos
Acho que todo mundo está sabendo -com todo o respei- autos--não foram destruídas até agora. Pode ser - também
to que tenho pelos advogados de defesa-, mas se eu tivesse espeto o momentO oportUno para dar o meu voto - , como
alguma preocupação, se eu tivesse algum medÇ); ~lgum receio, diz V. E~, que na hora azada, quer dizer, no momento do
se eu estivesse aqui torcendo para a condenação do Sr. Fernan- julgamento, os advogados cheguem aqui - ou até o próprio
do Collor diria que foi muito má a escolha do Presidente Presidente Collor, que talvez não tenha coragem de entrar
do Supremo. Ele agiu parcialmente a favor do Sr. Collor, nesta Casa diante das injúrias lançadas contra ela - com
porque designou o Dr. Inocêncio, que acho muito mais compe- alguns dados que possam destruir as provas. Então, como
tente para esse caso do que os outros advogados de defesa. _ diz V. Ex~, ele será absq_lvido. Caso contrário, não haverá
Um pode ser brilhante no júri, o outro ·pode ser brilhante como s3Ivá-lo, porque, na verdade, o que estamos fazendo,
nobre senador Pedro Simon, é o saneamento moral da vida
perante os tribunais superiores, agora, esse senhor, o Dr.
Inocêncio, é exatamente o advogado que o Presidente Collor pública brasileira. Hoje disse em uma entrevista, que acabei
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de gravar, à Voz do Brasil, que o ponto alto do Congressç

Nacional, neste ano, nesta sessão legislativa, foi justamerite'dar maior ênfase à sua açãó fiSCalizadora, foram as CPls para
apurar as denúncias contra o ex_-Ministi"o RogériO Magri, contra o Sr. Pedro Paulo Leoni, contra o_Sr. Pau_l_o_C_és_a_r_Farias,
que terminaram por envolver a pessoa do Presidente da República. A partir dessa posição do Congresso, dessa postura
do Congresso, vimos, inclusive, crescer a credibilidade desta
opinião pública. Com isso, nós realmente demos. uma~base
de sustentação para que a sociedade fizeSse a grande mobilização pela ética na política. De tal maneira nós agit~os neste
sentido, nobre Senador, que -talvez V.~ já esteja sabendo
-que o exemplo brasileiro está frutificando no resto da América Latina. Dizem que rio Paraguai, C) Con-gressõ - se é
que há Congresso lá, não s~i.-....:... já se cOme·ça a T~e~ uma·
CPI para apurãr denúncia de contrabando por parte do Presidente daquele país. Já se fala que na Venezuela está-se cuidando também de uma autorização para um proceSso de impeachment contra o Presidente Andrés Perez~
O sr. Jarbas Passarinho- Na Rússia também.
O Sr. Humberto Lucena - E diz o Senador J arbas Passarinho que na Rússia também. Então, vejã V. Ex• que nós
estamos dando ao mundo um exemplo extraordinário de maturidade política e de perfeitO e normal funcionamento_ das insütuições democráticas. Mas eu dizia a V. Ex~ que o Presidente
não está mais interessado na sua defesa, o que o Presidente
quer neste momento, exatamente, é obstruir o seu -jUlgamento
pelo Senado Federal. Ele está em processo de obstrução,
quer ·que ·esse julgamento vá para as calendas gregas para
que ele possa continuar no cargo por mais algum tempo. Ele
não está pensando no País, mas nele. Peitsar em deixar a
Presidência, isso -ele não admite jamais, não passa pela sua
cabeça. Quero, com essas palavras, dizer a V. Ex~ que estou_
absolutamente de acordo com o seu pronunciamento e me
junto, como Líder do PMDB nesta Casa, ~m -nõme· de todos
os demais companheiros, no protesto mais indignado a essa
difamação que o Presidente Collor de Mello tenta fazer contra
o Senado Federal.
o
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isto: os restos de campanha, se existissem, deveriam ter sido
corifiscá_dõs. Por ocasião do Plano CoOcir~ quando foi confi_Scado o dinheiro de todos. Então, os argumentos dos advogados
de defesa são de condenação. Só que, infelizmente, eles não
conyencerarõ.. Talvez o Sr. Inocêncio consiga apresentar um
memorial um pouco diferente daquele apresentado pelos ilustres juristas.
A Defesa- acba-se no direito de nos acusar·como instituição-.- Se ela dissesse: é o Pedro Simon, é o Senador Jarbas
Pa~sarinho, está certo; mas, não! É à Instituição, é ao Senado
da República, é ao conjunto, é a este Poder que ela se refere,
dizendo que não ele tem autoridade!
--Ç) Sr; Já.,..!!as Passafinho- Permi~e-m~ V. Ex• um aparte?
. O SR. PEDRO SIMON- Com o maior p~azer. O Sr. Jarbas Passarinho - Gostaria de contraditar uma
expressão ·do Senador por Minas Gerais, rrieu "ilUStre ãmigo
Senador Alfre<fo C3mpos,_ quando S. Ex• disse que "discordava
de V. Ex~ e de mim. Esperei qUe V:E.x•, o grã.nde advogado
que é, nos- defendesse a ambos. V. Ex\ habilmente, silenciou
sobre a nossa posição, e vou manter a minha. Creio ·que,
à proporção que vamos tomando conhecimento dos fatos,
há um momento em que temos uma convicção, mas ela é
momentânea; depois, à m~dida que no~os fatos possam çhegar, posso mudar minha posição. Já vi alguns casos de júris
em que as pessoas, após ouvir a ·acusação, ficaram pronfas
para condenar; depois, ouvindo a defesa, mudaram de posição.
O SR. PEDRO SIMON - É o caso do célebre filme
americano: 'Doze Homens e uma Sentença'.
O Sr. Jarbas Passarinho - Exato. Há também aquele
caso de _um advogado brilhante que foi defender um réu de
homicídio qtie havia assassinado o pai e a mãe. Qmiitdo ele
já riãO tínha mais nenhum outro argumento, voltou-se para
os jurados e disse: "Por favor, tenham piedade desse pobre
órfão!"-. Até isso pode acontecer, e, subitamente, alguém mudar de idéia. Sem dúvida, na posição do Senador Alfredo_
CaiD.pos, que é uffi jurista- eu nãO o sou- há uma coilvicçao
definitiva. A millha _está temporariamente mantida. Recebi
os documentos: são vinte e oito páginas, fora os anexos. Podíamos nos aprofundar. Fiz anotações à margem, que fiz questão
de fechar em minha casa, porque eu não poderia mostrá-las.
No momento, tenho uma convicção, mas ela pode ser mudada.
Aí entra outro ponto. ---

O SR. PEDRO SIMON- A V. Ex•, meu prezado Líder,
agradeço a importância e o significado do seu aparte. V. Ex'
traz uma argumentação muito importante: e aproveito a sua
manifestação para dizer que os advogados de defesa,_ falaftdo
na televisão, disseram que mandaram um longo memorial,
expondo a defesa, e que os Senadores não leram, não tomaram
conhecimento. Quero comunicar que li tudo, e pelo que sei,
0 SR. PEDRO SIMON - Mas V. Ex• concorda que,
não diria todos, mas com todos os Senadores que tenho conde certa forma, estamos colaborando com a Defesa, dizendo
versado, ouvi-os dizer que leram. E vou dizer aqui - não
que sua argumentação é que está mal feita. Alíás, não sei
sei se o desembargador Senador José Paulo Bisai vai concordar _ se o Presidente Fernando Collor, no fundo, não destituiu
- uma C€1isa muito íiü.eressante: se eu estivesse interessado
seus advogados porque a defesa estava ruim, porque o trabana acusação do Sr. COilor de Mello, eu ficava calado, porque
lho deles não era bom. Provavelmente, pior do que estava
está muito ruim a defesa dos seus advogados; eles estão dando
não vai ficar. Estou até preocupado, porque o Dr. Inocêncio
argumentação para condenar. Ainda é tempo! Farei até coisa
pode fazer um trabalho, no mínimo, melhor do que o anterior.
que não devia: talvez o Sr. Inocêncio Mártires Coelho consiga
Perdoem-me a sinceridade, achei o trabalho deles ruim. Eles
fazer um memorial diferente, porque o que está ali são argu- acham que não temOs autoridade moral para julgar; mas tenho
mentos de condenação. Do ponto de vista da ética, dizer
autoridade para dizer que considero péssimo o trabalho da
que o que se usou foram re3tos de campanha?!
Defesa.
O Sr. Ronan Tito - Senador, e os restos de campanha
OS~. JarbasPa~~rinho_- Veja V. Ex~ que um advogado
não foram bloqueados?
contratado por quinhentos__ mil dólares é capaz de cometer
um equívo_c.o dessa natureza e, quando convidado para ser
O SR. PEDRO SIMON"- Perfeito. Não sei se V. Ex•s
leram na Folha de S. Paulo, se não me enganõ, de ontem,
o advogado dativo, não ã.ceitou. Alguns maledicentes dizem
t?_que o ex-Consultor-Gei'ãl da República di~~~ foi e_xatàme~te _que- tião- a~eito~.. porque _(_da~ivõ n-ão é pago; é gratuito.

l
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Eu não diria isso. Longe de mim assacar isso conti-a o valor
do advogado.
O SR. PEDRO SIMON- Eu também não.
O Sr. Jarbas Passarinho- V. Ex,- tambér!i não'?
O SR. PEDRO SIMON - Eu também não diria isso.
Sei que, se fosse escolhido peio Presidente, seria pago; mas
se aceitasse a indicação- como advogado dativo, era de graça.
Isto_ é verdade. Não digo que eles não tenham aceilo por
causa disso; mas que era de graça, era!
O Sr. Jarbas Passarinho- Mas acredito que isso também
venha em conseqüência do_ estudo de latim. São as várias
declinações. Quando aparece um advogado dativo, talvez o
Presidente tenha achado que o Inocêncio seria um advogado
acusativo, não nominativo.
O Sr. Ronan Tito - E vocativo!
O Sr. Jarbas Passarinho -- E vocativo! Principalmente
vocativo! Mas, com relação ao meu querido companheiro de
Senado, de quem recebi, quando estávamos quatro ;:rnos fora
do Senado, uma prova especial de carinho. num momento
em que estivemos juntos numa viagem, eu pediria "a ele que
raciocinasse comigo da maneira como quero estar: ex-membro
do Governo, dele tendo saído, sem sair por um divórcio litigioso e, sim, um divórcio aritlgável, eu não poderia dar a impressão de que estaria aproveitando uma oportunidade para, através dela, vingar-me do ato de não ser mais ministro: -Então,
tenho um cuidado maior· do que V. Ex~ tem, isento tbtalniente
que foi de participar do Governo. Por outro lado, Max Weber
chamava a atenção para as duas éticas: a étiCa aa responsabilidade e a ética da convicção. Posso ter uma convicçâO absoluta e posso ceder à ética da responsabilidade, sabendo que
aquela minha convicção, se transformada em voto _vitorioso,
poderá levar a um desastre maior. E aí V. Ex~ aponta o que
parece que se vai transformãrido em _caso já de: -]~;ligamento
consensual. O que seria para nós, e foi a ffiínha esperança
ao chegar aqui anteontem: que a Defesa pudesse se opor
e que essa oposição- trouxesse unf fato novo. Note-se, por
exemplo, que, no caso da Operação Uruguai, ficou aquele
mistério, que não entendo; não consegui entender até hoje
por que não se mostrava o original, não havia jeito_ de Se
mostrar o original.
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O SR. PEDRO SIMON- Vou dizer mais, Senador Jarbas
Passarinho: não só digo de novo que não tenho decisão, que
espero d.último argumento, como estou indo além: "Olha,
Sr. Collor, aqueles advogados que o senhor destituiu, acho
que fez bem em destituir, porque o memorial deles é ruim.
Peça a alguém que faça um melhor e mande com urgência
para rióS!": Estou até dando argumentos ao Senhor Presidente
da República: que mande coisa melhor!
O Sr. Jarbas Passarinho- Mas, nesse caso, peço a V.
E~ que vá além: peça ressarcimento dos 500 mil dólares.
O Sr. José Richa --Permite-me V. Ex• um aparte, nobre
Senador?
O Sr. Alfredo Campos - Eu também gostaria-de -pedir
"um aparte, nobre Senador Pedro Simon?
O SR. PEDRO SIMON - Nobre Senador José. Richa,
concederei o aparte primeiramente ao Senador Alfredo Campos, porque S. Ex~ foi citado nominalinente.
O Sr.. Alfredo Campos- Sou obrigado a fazer uma triangular para responder ao meu mestre Senador Jarbas Passarinho. Peço a V. Ex~ que me desculpe. Senador Jarbas Passarinho, eu gostaria de dizer a V. Ex~ que a convicção que
tenho é a de que o Brasil será muito pior se por acaso o
Presidente Collor voltar. Não voto o impeachment por fatos
passados, mas pela consciéncia que tenho do que virá no
futuro. Se tenho esta convicção comigo e acho que o processo
de impeacbment é bom, só por isto acho deve haver o processo
de impeachment: para nos acautelarmos contra o futuro; só
por isso é que voto contra o Presidente Fernando Collor de
Mello, volto a declarar, exatamente porque rtão ·sei o que
seria o País de amanhã se esse homem continuasse presidindo
os nossos destinos.
O Sr. Jarbas Passarinho_: Mas é nisso, Senador Pedro
Simon, qu..; receio que haja uma exploração até no exterior.
porque não seria o caso de dizer: "Não julgou o caso em
si, no mérito da questão, e, sim, Julgou pelas conseqüências
políticas". Esse é o teceio que te-nho. E, mais cauteloso do
que o Senador Alfredo Campos, nã<;> corro esse risco, a não
ser na_ par_le final d_a minha atuaç_ão, no momento _e_m_ que
eu_der o meu voto. Estou chegando à conclusão de que não
vou dá-lo; estou chegando à conclusão de_ que com as diversas
protelações, já me falam as pessoas entendidas nisso que amanhã poderá ...

O SR. PEDRO SIMON - Nã_o. se nlostrava não: não
se mostra.
O Sr. Alfredo Campos --Tudo vai dar na mesma, SenaO Sr. Jarbas Passarinho- Não, dizem que agora esta- dor.
riam pràntos para mosfrar.
- - -_ O. Sr. Jarbas Passarinho- Mas, outro dia, aqui. fomos
O SR. PEDRO SIMON - Mas não mostraram. brindados, Senador Pedro Simon, com a leitura do discurso
O Sr. Jarbas Passarinho - Sendo advogados pagos e- -do Nixon.
não dativos, já não aceitaram mostrar.
- --- O SR. PEDRO SIMON - Está aqui, vou lê-lo, se me
der licença.
O Sr. Ronan Tito - Mas o perito sumiu.
O Sr. Jarbas Passarinho --0 aparte do meu nobre colega
O Sr. Jarbas Passarinho- Mas o Senador Ronan Tito
de Minas Gerais, embora não regimental, é sempre muito tem direitqs autorais. Aliás, eu pediria que lesse apenas aquela
bem-vindo. O perito sumiu. Mas se V. Ex~ nos ajudasse, parte mais importante. não a defesa completa, como seria
mantendo a sua posição inicial. a de que só vai julgar realmente
o estado de _saúde dessa Nação, porque empata com o discurso
quando acabar o julgamente ...
dele.
O SR- PEDRO SIMON - Não tenho nenbum·a diiv[da,
O SR. PEDRO SIMON- Não, só duas linhas.
Senador.
d Sr.-JarbaS Passatinho- MaS reli a defesa de Sócrates,
O Sr. Jarbas Passarinho- Só que acho que não vamos por uma questão de curiosidade. Como se sabe, ela está reproter essa chance.
duzida por Platão, não por ele próprio. Há um momeuto
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em que ele se dirige aos julgadores. sabendo que já está conde~
nado. Entretanto, diz: "Ainda assim, cu farei a minha defesa".
Retirei uma parte que eu deveria dizer no momento em que
nós, Senadores, devêssemos ter, cada um- ou talvez tenha~
mos- os dez minutos para falar. É urna parte que me pareceu
muito expressiva: o mOmento em que Sócrates se refere aos
que vão julgáwlo. Convencido de que já estava julgado pelo
que, naquele tempo, não se chamava assim, mas que; hoje,
se chama mídia, ainda assim não abriu mão da sua defésa
para marcar uma posição na História, antes de tomar a cicuta.
Por isso é que acho muito estranho que políticos estejam
junto ao Presidente sugerindo essa protelação e que, depois,
defesa não seja feita nesta Casa.
O SR. PEDRO SIMON- Muito obrigado. Em seguida
eu lhe dou o aparte, nobre Senador José Richa.
Hoje, nos jornais, fui honrado com uma manifestação
do Presidente Collor:
"Lição. Ao ver na televisão o Sr. Pedro Simon
defender sua renúncia, Collor comentou: - Getúlio
Vargas ensinava: o político deve sahcr exatamente o
que quer o seu adversário e fazer exatamente o contrário. Ou seja, enquanto_ouvires_ady_ersários falar"em em
renúncia, não decide, mas pensa nisso".
Quero dizer pessoalmente ao Dr. Collor, primeiro, que
nunca pedi a Sua Excelência que renunci:rss-e:.- Se dei essa
interpretação, juro por Deus que foi pensando em fazer o
melhor juízo do Presidente Fernando Collor. Proc~J,raÇo pela
imprensa para opinar sobre a possível renúncia do Presidente,
o que poderia acontecer, por que aconteceu, respondi que
achava muito possível, porque ele não estava usando os argumentos de defesa. Se estivesse preocupado em ser absolvido,
ele os usaria. O que estou sentindo é que ele deve estar preparando um clima, no sentido de buscar apoio lá fora, para
não chegar em Paris comO "alguém que foi posto para fora
por corrupção, mas como alguém que não teve, no seu País.
o direito de defesa; foi violentado, vilipendiado, esmagado
com os seus trinta e cinco milhões de votos. Vieram oitentae um tiranos que, brutal e grosseiramente, não lhe_ de_!_~m
nenhum direito de defesa, e, por isso, o tiraram.
De acordo com o que disse o Senador Alfredo CampOs,
as pesquisas tanto do IBOPE como do Gallup, revelam que
85% não querem que ele retorne. O que o Senador Alfredo
Campos quer dizer é que uma consciência está sendo_ ~armada
no sentido das dificuldades do Sr. Collor. E reparem: é o
Presidente Itamar que está usando a Presidência para desmoralizar o Dr. Collor? É o Presidente Itamar Franco quem
vai para o rádio, para a televis_ão, para o jornal, que abre
CPI, que publica fatos que dizem respeito ao PreSidente afastado?
Na nossa reunião do Ministério, o Presidente da Caixa
Econômica levou um dossiê envolvendo fatos muito graves
dessa entidade. O Presidente da República não autorizou a
sua divulgação, porque entendeu não ser hora adequada para
taL
O Sr. Jarbas Passarinho - Senador Pedro Simon, o que
me preocupa é o que V. Ex~ acaba de dizer. Se esse é o
pensamento do Senador Alfredo de Campos, é o que os advo- gados estão lembrando. Estão falando no trial by med~, quer
dizer, já estaríamos aquT sem uma convicção própria, -porque
a convicção decorre do que a mídia nacional fez. É isso que
me recuso a. aceitar. Vou votar de acordo com a minha consciência.
7
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O SR. PEDRO SIMON --Vamos votar de acordo com
nossa consciência. Pode sl.!r que o Dr. Inocêncio poderá fazer
um milagre, que tenho certeza que os dois advogados que
saíram não conseguiriam fazer.
O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V. Ex~ um aparte?
_O SR. PEDRO SIMON- Nobre Senador, primeiramente. devo conceder o aparte ao seu liderado, que é o meu
Líder do parlamentarismo, o Senador José Richa.
O Sr. José Richa - Senador Pedro Simon, o que eu
iria abordar no meU aparte talvez já tenha ficado superado,
porque a discussão tomou outro rumo.
O SR. PEDRO SIMON - Nenhum aparte de V. Ex•
fica superado em qualquer ocasião. V. Ex• sempre intervém
na hora propícia.
O Sr. José Richa- Nobre Senador, leinbram::iO~nle-da
sua sábia recomendação, deixarei aqui a minha contribuição,
para que_ fique registrada nos Anais. Em seu primeiro aparte,
o nobre Senador Jarbas Passarinho colocou muito oportunamente, para mostrar a isenção não só do Senado, mas de
todo o Congresso Nacional, que nós resistimos. Lembro-me
de que, depois da primeira entrevista do Pedro Collor, quando
ele falou genericamente, muitos se apressaram em subscrf!yer
requerimentos de constitUição de CPI. Recusei-me a assinálos, declarando que CPI para averiguar Presidente da República era uma questão muito séria que fatalmente teria desdobramentos e que, por isso, deveria ser um ato muito bem
pensado. Recusei-me, preliminarmente, a assirtar um -reqUerimento de constitüição de CPI. Quando houve a segunda entrevista, em que ele disse, com todas as letras, que PC Farias
era apenas o instrutnento, era o testa-de-ferro do Presidente
da República, que era o chefe da quadrilha e que ficava com
o percentual maior de todas as <:9ntrib.uições, aí, sim, nçsse
momento tínhamos o dever, a obrigação de subscrever o requerimento de constituição de uma CPI. Afinal, as denúncias
eram muito graves. Não se tratava de uma pessoa qualquer
carimbada de opÕsicionista Que fazia tal afirmativa; era. Simplesmente, o irmão do Presidente_ da República, que, ~lém
-de irmão, era sóCio em todos os negócios do Presidente.
O SR. PEDRO S(MON - E. fazia.
acúsação fantástica: eram sócios. e 70% eram da mãe. Pedro Collor afirmava
-que o Presidente Collor e o Sr. PC Farias queriã.m instalar
um jornal e uma televisão em Alagoas para desmontar o jornal
dele, Presidente, e de sua mãe.

uma

O Sr. José Richa - Perfeito. Mas, sem entrar no mérito,
eu apenas queria enfatizar a isenção do Congresso Nacional.
Num primeiro instante, recusamo~nos a permitir a constituição
de uma CPI para averiguar também o Presidente Collor. Só
depois da segunda entrevista é que nos sentimos no dever de
constituir a CPI para v_erificar as alegações do irmão do Presidente Collor. A outra questão que eu gostaria de abordar é
que, desta vez -e cada vez com mais agressividade- o ex-Presidente Collor investe contra o Senado e quer passar à opinião
pública a idéia de que já o estamos prejulgando, quando o Senado teni se compor~do, ao longo de todo este processo,
_com uma serenidade que eu nunca vi. Concordo com V. Ex~,
quando cita episódios criticos da vida política nacional no passado. Lembro-me bem da crise política por que passou Getúlio
Vargas. Eu era estudante ainda, mas me recordo bem do clima
passional que se criou sobre o Governo a partir da ação do
-congresso Nacional. Com o Sr. Collor de Mello não ocorreu
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nada disso, mesmo na fase mais aguda da
CP!.

cri~~_,__que

foi a

O SR. PEDRO SIMON- Mesmo hoje, a nossa palavra
é de paz, de respeito. Não estamos aqui dizendo nada que
nos envolva; estamos nos defendendo como instituição.
O Sr. José Richa - Em todos os momentos. desde os
trabalhos da CP!, lembro-me de que mesmo os mais ferrenhos
oposicionistas do plano político e administratiVO do Presidente
Collor sempre tiveram a preocupação de realizar um trabalho
isento. Não me lembro de nenhum deles ter antecipado o
seu voto, nem de ter agido de forma muito agressiva, demonstrando claramente que estava com a idéia de prejulgar, que
a única solução era a cassação do mandato do Presidente
Collor; nada disso houve. O Senado Federal, em nenhum
momento, prejulgou o Presidente da República; nenhum de
nós, ou a maioria, pelo menos, não deu a entender essa posição. Prejulgando está o Presidente Collor em cima de nós,
porque na hora em que investe cOm tamanha agressividade,
mentirosamente, querendo passar a imagem de que vamos
condená-lo com toda a certeza, não reconhecendo esta Casa
como autoridade política para condená-lo, Sua Excelência
é quem está fazendo um prejulgamento. Antes da sessão final
que produzirá o veredito, o Presidente afastado está fazendo
o prejulgamento, com essa agressividade, em um tom que
até arranha a imagem da Instituição. Por isso, aqui vai a
minha solidariedade a V. Ex~ de _uma forma mais enérgica,
devolvendo com toda a nossa emoção, digamos assim, essas
calúnias,- toda essa agressividade que ele tem usado contra
o -Senado Federal. Não podemos permitir isso como Instituição. A Mesa do Senado Federal, em nome de todos nós,
deveria repelir com toda energia essas investidas desse Sr.
Fernando Collor. Fala-se, também, na questão do documento
da Operação Uruguai. Não sei, e até peço a V.Ex• que me
socorra caso esteja equivocado. Ouvi algo a respeito de que
um jornal de Porto Alegre teria ido ao Uruguai e ter_ia simulado uma operação igual a essa que o Sr. Cláudio Vieirã
fez em nome do Presidente Collor de Mello. O objetivo seria
descobrir a origem dos recursos que alimentavam as contas
particulares do Presidente da República, se essa Operação
Uruguai realmente existíria. Há dois aspectos nesta questão.
Em primeiro lugar, um jornal de Porto Alegre teria ido ao
Uruguai e feito uma operação idêntica, com a mesmaí""mportância e com a mesma data atrasada, ou seja, cinco anos
de antecedência conforme está dito no documento, cujo original ainda não apareceu, embora tenham dito que existe. Visto
isso, é- possível fazer uma operação. Uma outra questão- que
ouvi e que até agora ninguém· desmentiu - nem mesmo os
advogados de defesa do Presidente Collor apresentaram à
sociedade brasileira nenhum desmentido - é a de que essa
operação teria sido fC7it'!l com data atrasada. Tanto é que os
impostos no Uruguai- nesse tipo de operação são obrigados
a pagar - até há um mês, não teriam sido recolhidos, o
que prova que essa operação é, nO míiiimo, suspeita. Ela
pode ter sido artificialmente produzida, quando, na realidade,
não ocorreu e foi feita com data diferente. Mesmo para efeito
de argumentação, não levando em conta esses dois aspectos
da Operação Uruguai, pela legislação brasileira também é
proibido fazer esse tipo de operação sem declará-la no Imposto
de Renda, tanto da parte do Presidente da República quanto
do Sr. Cláudio Vieira. Nas declarações de renda de S. Ex~s.
essa -operação não aparece. Daí por que, meu caro Senador
P~dro Simon, quero, mais uma vez - como sempre aliás
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acontece - solidarizar-me com o pronunciamento de V. Ex•.
Com a mesma energia com que V. Ex• não aceita e, veemente·
mente, repudia essa investida agressiva e desabusãda dÕ Sr.
Fernando Collor de-Mello contra o Senado Federal, nós, Senadores, não podemos, sob pena de sermos indignos do nosso
mandato, deixar de defender a Instituição. Finalmente, gostaria apenas de dizer que a Constituição brasileira prevê dois
tipos de julgamento ao Presidente da Repúblíca e: aos Ministros:- o julgamento por crime comum e o julgamento por crime
de responsabilidade. Portanto, o julgamento por crime de
responsabilidade não nos obriga a fazer uma análise técnica,
jurídica, de tudo isso. Embora eu não seja advogado, tenho
noções de Direito para saber que tudo até agora produzido,
tanto pela Acusação, quanto pela Defesa, forma a convicção
de que o Presidente Fernando Collor de Mello é técnica,
jurídica e constitucionalmente culpado. Assim mesmo, a meu
ver, a questão mais importante- por isso, estou com o Senador Alfredo Campos - é a da noSSa conipetência, que é
o aspecto políticO -da questão. Em crime de responsabilidade,
o julgamento é eminentemente político. Se me provarem,
até o día do julgam_ento, que se e_stá cometendo uma tremenda
inJustiça Contra o Presidente afastado, aí, sim, posso até rever
minha posição. Enquanto isso não aco-ntecer, politicamente,
tenho a convicção de que o Presidente Collor nem teria mais
- esquecendo o pas-sado - condições políticas de voltar à
Presidência da República, Portanto, estou ainda, até agora,
inclinado a votar 'sim' ao impeachment.
O SR. PEDRO SIMON- Esperando o último argumento
da Defesa?
O Sr. José Richa - Exatamente. Jâ o diSse. Tenho a
convicção técnica e juridica de que, pelo fato de o Presidente
afastado não ter apresentado a defesa, significa que é culpado.
Mas ainda vou esperar, porque, se Sua Excelência me provar,
até o dia do julgam~n_to, que o que se está fazendo é urna
tremenda injusti_ça. até admito que as condições_ políticas possam ser restabelecidas para que ele volte ao Governo.
O SR. PEDRO SIMON- Por isso, digo que o Presidente
do Supremo Tribunal Federal, ao colocar o Dr. Inocêncio
Mártires COelho como advogado dativo, ajudou muito o Presidente Collor, porque eu não esperava muita coisa dos que
estavam lá.
O Sr. Ronan Tito - Senador Pedro SiÍnon, continuo
aguardãndo. Devo prosseguir-. divergindO dos companheiros
juristas, ou pseudojuristas, :ou filiados à corrente jurídica da'
questão do pensamento do processo de impeachmeot. Vou
continuar diVergindo, e fundamentalmente. No caso de Andrew Johnson, o sucessor de Abraham Lincoln, foi estabelecido o processo de impeachment, e, no final; ele não foi"
para fora por causa de um voto. E não era acusado de corrupçãol Disse -muitO bem o Senador José Richa: o Presidente_
da RC::pública pode ser enquadrado em dois crimes no exercfcio
das suas funções: no crime comum e no crime de responsabilidade. O Presidente Collor está sendo julgado aqui por
crime de responsabilidade. É completamente diferente, repito. O ex-Presidente Richard Nixon, dos Estados Unidos da
América, também foi processado por uma questão de espionagem. Poder-se-ia dizer: espionagem é uma forma de corrupção. Mas ninguém acusou Andrew Johnson por algum tipo
de corrupção; apenas o Senado Federal achou que deveria
instalar um processo de impeachment, e porque ele não tinha
condições para governar. Sabem V. Ex"s por quê? Era atra_bi-
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liário. Só por esse motivo faltavam para ele as condições para
governar. Ontem, li. aqui no plenário. o discurso de renúncia
do Richard Nixon. Num determinado momento, ele disse:
'Se eu tivesse o apoío do Congresso Nacional e do povo,
continuaria a lutar. Rcpugnawme, repugna-me qualquer célula
do meu corpo deixar o cargo de Presidente para o qual fui
eleito. No entanto, sei que, neste momento, não tenho o
apoio do Congresso Nacional e da opinião púhlica.'
O SR. PEDRO SIMON - Permite-me V. Ex• um aparte
ao seu aparte?
O Sr. Ronan Tito- Pois não, nobre Seiiãdor.
O SR. PEDRO SIMON- Tenho aqui em mãos- a assessoria de V. Ex" me emprestou- o discurso que V. Ex~ leu
ontem. Permite-me ler um trecho?
O Sr. Ronan Tito- Naturalmente.
O SR. PEDRO SIMON- Vou lê-lo:
"Em todas as decisões que tomei em ritínha vida
pública, sempre busquei o que fosse melhor para a
Nação. Nesse longo e difícil período de Watergate,
sempre senti que era meu dever perseverar, envidando
os esforços possíveiS para completar o_ mandato para
o qual fui eleito. Nos últimos dias, todavia, tornouMse
claro para mim que não disponho mais de uma base
política suficientemente forte no Congresso que justifique aqueles esforços. Enquanto essa base existiu, senti
firmemente a necessidade de s_cguir o processo constituM
cional até o fim. Fazer o contrário seria ttalr o espírito
desse processo intenciófialmente difícil e criaria para
o futuro um precedente perigoso: Mã.S:, com o desaParecimento dessa base, creio agora que o propósito constitucional foi atendido e não há mais por que prolongar
o processo. A despeito da agonia pessoal inerente a
esse processo, eu teria preferido prosseguir até o fim,
e toda a minha famfiia encorajavaMme a fazê-lo. Mas
o interesse da Nação precisa sempre vir acima de quaisquer considerações pessoais. Depois de conversar com
os líderes do Congresso e outros, concluí que, por causa
do problema de Watergate, talvez não tenha o apoio
parlamentar que considero necessário para sustentar
as difíceis decisões a executar, as obrigações desse gabiM
nete."
O Sr. Ronan Tito - Aí está tudo. Nada mais é do
que isso~ Veja, nobre Senador, lá foi só pOi"qUe·o-Presidente
Nixon mentiu!
O SR. PEDRO SIMON - Quem diria que agara estaríamos lendo o pronunciamento de uma pessoa como o Sr. Nixon,
cuja atitude é vista com repulsa, e mostrando que, mesmo
com o escândalo de Watergate, ele soube ter dignidade no
momento exato ._
Meus amigos, tenho dito muito- isto na vida: como é importante mantermos a dignidade; como é importante mantermos o que somos.
Um momento difícil para mim foi quaildo perdi as eleições
em 1982. Eu achava que tinha ganhado. Penso que na hora
as coisas aconteceram de uma maneira não correta, mas eu
soube perder. Saber perder é melhor do que saber ganhar.
Saber sair é melhor do que saber entrar.
O Dr. Getúlio_ Vargas preferiu o suicídio para manter
a sua dignidade, pois não encontrou ou_tra forma, acorrentado
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por todos os lados, sem condições de falar. Não foi como
é com o Dr. Collor, que está falando e o Brasil ouvindo.
O Sr. Getúlio não tinha mais condições de governar, não
tinha nada, não tinha o que dizer. Portanto, para salvaguardar
o seu nome e a sua dignidade, preferiu o suicídio, a morte,
à luta fratricida entre os seus irmãos. Ele escolheu esse caminho.
O Dr. João Goulart, quando assumiu, preferiu aceitar
o parlamentarismo a ver continuar aquela ilegalidade. A rigor,
abriu mão de muito poder e tornou-se presidente_ parlamentarista, para evitar uma guerra civil que se iniciaria a partir
do deslocamento das forças militares do Rio Grande do Sul
'para a capital federal. Uma luta que não se sabia como poderia
terminar.
O Dr. Collor não esta entendendo que está -vivendo dois
momentos. Eu não estou pedindo que Sua Excelência renuncie, pelo amor de Deus! Peço-lhe que tenha dignidade nesta
hora, que tenha a atitude que vemos em réus comuns, inclusive, como vemos nos filmes, em réus de pena de morte.
Houve um que, pouco antes de morrer na cãmara de gás,
escreveu livros orientando, mudando. Narrou à nação, instruindo-a, experiências que viveu ·antes de ir para a câmara
de gás,
A dignidade é importante. Acho que lhe falta alguém
para orientá-lo. Infelizmente não ficaram os Senadores Jarbas
Passarinho e Marco Maciel ao ~u !a~o. As pessoas que estão
ao Iãdo de Sua Excelência neste momento não lhe disseram
que, perdendo ou ganhando, sendo absolvido ou condenado,
há um momento em qUe em nome da dignidade, em nome
do pai, da mãe, da História ou dos-35 milhões de_ votos que
recebeu, o Sr. Collor tem que mudar.
Não peço que renuncie, mas que tenha dignidade. Ou
será que o Presidente afastado acha que o Brasil inteiro vai
pensar que ele está certo e que este Senado é que é imoral?
Ou será que o_ Dr. Collor crê que o Brasil inteiro vai achar
que o Presidente do Supremo não está_ agindo com a maior
dignidade? Perdoe-me, mas o Sr. Collor está tendo uma posição ridícula, para si próprio, para o seu nome , para a sua
biografia.
Os jornais do mundo divulgam que o Presidente Fernando
Collor já está lá na França, falando com Mitterrand, com
ligações que lá tem, para obter garantia de asilo na França.
Já estão os jornais dizendo: "Collor quer reeditar estratégia
de Baby Doe'', o tirano que todos conhecemo'S que terminou
conseguindo, não sei a que pretexto, obter o asilo e ficar
coin o dinheiro que levou para o terreno europeu.
o~ que estamos pedindo é que tenha dignidade. Que se
pronuncie, que use a defesa; que renuncie ou que não renuncie, que debata, mas que tenha dignidade. É isso que estamos
pedindo. Perdoe-me.
O Sr. Rooao Tito- O fiO do discurso de V. Ex~ é um,.
o do. meu é outro. V. EX" pede que ele tenha dignidade;
eu peço que se compenetre, que tenha consciência da importância do cargo para o qual foi eleito. Se não teve -como
governante, que tenha neste momento~ dignidade que teve
Nixon, a consciência do qiie é a posição do estadista, do
homem que verdadeiramente assume· o seu cargo e que de
repente observa que não pode continuar governando, não
porque haja provas absolutas de corrupção contra ele, mas
porque já não encontra apoio no Congresso Nacional. E como
está o apoio dele aqui? A Câmara dos Deputados já se pronunciou; também sabemos da posição d0 Senado Federal. O que.
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lhe peço é que renuncie. E reiterC? _esse pedido, não por ele,
mas pelos 150 milhões de brasileiros que não agüentam mais
essa agonia. O Brasil está parado, nobre Senador. Que empresário, neste determinado momento, vai investir capital de risco_? Quem, em sã coiisciênCia, vai traZer dinheiro dO exterior
para abrir aqui uma indústria, nessa incerteza? Quai o empresário <J.ue vai neste mOmentO pen-sar em empreender, criar

empregos para este País tão carente de empregos? O que
lhe peço não é nem dignidade: é que se compenetre do cargo
para o qual foi eleito. Até agora acho que ele não sabe:
ele está se defendendo pessoalmente, está funciOnarido, no
meu entendimento, como réu comum. Ele não é réu- Coriluin,
mas réu de um crime de responsabilidade.
Nobre Senador, há algum tempo eu disse que a realidade
no Brasil é o imaginário e que o imaginário é a realidade.
Isso é feito pelas novelas, muito bem elaboradas por _algumas
emissoras de televisão. Agora vou me corrigir: o irii3.ginárió,
além de ser a realidade, é a profecia. Em uma novela, Vale
Tudo, um indivíduo deu todos os tipos de golpe e, no capítulo
final, pega um táxi aéreo e, voandO p3Tã. o eX.terioÍ", dá uma
"banana" para o povo._ Isso era novela; no caso presente,
é realidade. Quero me corrigir: --o -imaginário é também o
profétíco. Nobre Senador Pedro Simon, para terminar. Quero
perguntar: qual a sustentação que tem um presidente da República eleito pelo voto popular num crime de responsabilidade?
Direi: é a maioiia- qualificada de dois terços. Veja, co~ três_
quintos podemos mudar a Constituição; ma:s com três_ quintos
não podemos depor o Presidente da República. É -preciso
haver quase que uma unanimidade.

O SR. PEDRO SIMON - Dois terços da -Câinara e dois
terços do Senado.
O Sr. Ronan Tito - Esta é a grande proteção do Presi·
dente da República: os dois terços. Não sei se, na História
deste País, houve um presidente que tivesse dois terços contra
si própriO:
--

0 SR. PEDRO SIMON - Não, Sua Excelência teve na
Câmara sete oitavos: 441 contra e trinta e poucos a favor.
O Sr. Ronan Tito- Esta é ã grande diferença:--0- crime
comum é julgado com as peças dos autos, com as provas,
quer testemunhais, quer materiais; mas o crime de responsabilidade, não. E o resguardo do Presidente da República é
o quorum.
Assim, nobre Senador Pedro Simon, perdoe-me, f!laS estou com o nobre Senador Alfredo Campos, não só porque
nós, mineiros, somos solidários no câncer, fu.as também porque o somos outras vezes. Muito obrigado.
O SR. PEDRO SIMON Senador Ronan Tito.

Obrigado pelo aparte, nobre

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior):_ Nobre Senador
Pedro Simon, o tempo de V. Ex• está esgotado há mais de
meia hora.
·
O SR. PEDRO SIMON -

Agradeço a tolerãncia de V.

Ex', Sr. Presidente. Vou encerrar.
fenso que os Senadores têm sido cobrados, como eu,
pela viagem do Sr. PC à Europa. O telefone do meu gabinete
não pára de tocar; são pessoas indagando como pode o Sr.
PC, junto cõm a fanlília, viajar à Europa, a fiín de se curar
~m probl~ma de ronco. t;>urante_ esse período em que
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o Brasil está parado, ele ainda tem tempo para dormir e
roncar?
Os cidadãos cobram isso de nós.
Outros assinalam: como é que o Senado está pedindo
o impeachmeot do Presidente da Repúblíca, se o maior responsável por tudo está na Europa, desfrutando um hotel cinco
_e_strelas, cuj~ diária, como dizem, -custa US$ 5 mil?
Essa é uma questão importante.
-___
Atre-vo-me a dizer que o Presidente do processo_ de impeachment, Ministro Sydney Sanches, terminado o julgamento, terá de fazer uma análise.
__
Como exigir que o -povo cum:pta ·as -leíS, que não haja
roubo, não haja falcatruas, quando alguém, acusado de tantos
ilícitOs-, cóin0--0 Sr. Pãui6 César Farias, cUja: prisão preVentiva
;. djga-se de passagem - foi pedida pela Procuradoria-Geral
e não foi aceita pela Justiçà, fiCã. impune?
- Não s6 não foi aceita como n·ã(i hoUve a determinação
da Justiça, pelo menos proibindo que ele saísse do País. Isso
é estranhol Foi pedida a prisão preventiVa peta CPI da VAS:p.
pela Procuradoria e pela Polícia Federai, e õ mesmO Ministro,
que, casualmente, é o Relator do pedido de incriminação
coníuín contra o Sr. Fernando Collor e que i em votado no
Supremo Tribunal Federal sempre a favor do Presidente afastado, não decretou a prisão preventiva. A imprensa publica
que _o_Sr. PC Farias, antes de viajar, fez uma solícitação e
o referido Ministro autorizou a viágem.
NãO quero repetir o advogadd de defesa, que Vem aqui
atacar o Senado. Tenho o maior resPeito pelo Supremo Tribu·,
nal Federal e por todos os seus. Ministros, mas me atrevci
a dizer que não foi feliz a ded~ão de liberar essa viagem;
que o País inteiro questiona, tendo em vista o motivo grotesco,
Sr. Presidente.
Tenho informações de especialistas em ronco ·muito bons
em São Paulo. Não me parece que Barcelona seja um lugar
excepcional, nem que seja algo tão grave e tão profundo q
ronco do Sr. Paulo César Fru:Jas, que exigisse a autorização
de sua viagem exatamente no .momento do julgamento. Estou
certo de que o Sr. Fernando Collor de Mello usaria este argu·
mente:_ "Estão contra mim, tanto é que o Sr. Paulo César
Farias teve autorização.de um Ministro do Supremo para viajar
para o exterior." E o povo não entende isso.
Será que os Senadores atentaram para o que está acontecendo na imprensa brasileira?
Deveríamos ter julgado_ o Sr. Fernando Collor de Mello
ontem, mas o julgamento foi transferido para a próxima terçafeira. Ainda assim, V. Ex~ não viram matéria alguma paga
de qualquer partido político, da CUT, do PT ou de quem
quer que seja com relação ao Sr. Fernando Collor de Mello.
Por outro lado, há uma entidade que, diariamente~ em
quase todos os jornais, vem publicando uma matéria contra
o Congresso Nacional, a favor do Sr. Fernando Collor de
Mello, concluindo com o seguinte slogan: "SOS aos responsáveiS pela segurança nacional, antes que o Congresso Naciow
nal, por golpe, assuma o poder". Quero dizer que a liberdade
do Senhor Fernando Collor de Mello é tão grande que as
entidades que o apóiam estão tendo a libeiilidade de publicar,
inclusive, o impublicável.
Sr. Presidente, eu teria de vir aqui responder aos ataques
do Senhor Fernando Collor de Mello contra o Senhor Itamar
Franco, quando ele fala nas aberrações e nos atos infundados
que_ o_ Doutor Itamar Franco está realizando no exercício da
Presidência da República; eu teria que ·vir aqui responder
quando o Senhor Fernando Collor de Mello diz que o Senh«?r,1
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Itamar Franco tem os mesmos compromissoS de campanha
e que não os está cumprindo. Comprometo-me, perante a
Nação, a voltar a esta tribuna para responder essa parte.
Não quero falar no combate à corrupção, não quero falar
na campanha do Dr. Fernando Collor de Mello contra José
Samey e na moralidade que Sua Excelência pregava. Quero
falar no que tange à economia; quero falar no que ele dizia

que ia fazer com a poupança popular e o que fez; quero
falar sobre como foi prevista a privatização das empresas estatais e o que foi feito.
__ _
Quero analisar o comportamento do Presidente Itamar
Franco, mas, por ser essa uma questão em que, defendendo
o Doutor Itamar Franco, estaria acusando o Senhor Fernando
Collor de Mello ~ e não pretendo fazer isso antes do julgamento
- somente digo que tomei conhecimento das acusações.
Assumo o compromisso. porém, de respondê-las uma
por uma depois, porque, aí sim, eu teria que envolver a pessoa
do_Doutor Fernando Collor de Mello, as promessas de campanha e o que ele realizou como Presídente, para mostrar que
é muita coragem da parte de Sua Excelência dizer que o
Doutor Itamar Franco compartilhava dos mesmos compromissos de campanha e não os está cumprindo. Ele estava
cumprindo.
O Sr. Chagas Rodrigues- Pennite-me V. Ex• um aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Ouço V. Ex• com prazer, nobre
Líder do PSDB, após o que encerrarei -o meu discurso.
O Sr. Chagas Rodrigues - Nobre Líder Pedro Simon,
todos estamos ouvindo V. Ex~ com muita atenção. Eu gostaria
apenas de dizer que li as declarações de quatro Srs. Senadores,
que já disseram que vão votar a favor do Presidente Fernando
Collor de Mello no julgamento. Hoje, pela primeira vez~ ouvi
um ilustre Colega dizer que vai votar contra. Entendo ser
este o pensamento de S. Ex~ hoje. Nada impede, contudo,
que amanhã, S. Ex•, homem sincero, de acordo com a marcha
dos acontecimentos, fatos novos, possa pensar e ãgií de modo
diverso. Quero também fazer outra, observação: os constitucionalistas dizem -que o processo de impeachment é político
e jurídico. Mas, quando dizem que é processo político, referem-se ao fato de o órgão que vai julgar ser político por
excelência - o Senado - e porque as penas que poderão
ser cominadas são penas políticas: perda de mandato e inabilitação para o exercício de qualquer função pública durante
oito anos. Mas é também jurídico porque está sujeito a leis,
a dispositivos constitucionais e rião é, nem pode ser. um julgamento polítioo.:.pa:rtidário arbitrário.- Finalmente, quero dizer
a V. Ex', nobre Líder Pedro Simon, que V. Ex• _tem a total
solidariedade da Liderança e da Bancada do PSDB. Parabéns
pelo seu discurso! Aqui estamos e continuaremos a defender
o Senado, a honradez e a dignidade do Presidente do Supremo
Tribunal Federal, que é o Presidente do nosso Senado neste
julgamento. Repelimos todos esses ataques porque são infundados e desesperados. Receba, pois, a nossa solidariedade.
O SR. PEDRO SIMON - Encerro, desejando um bom
natal para todos nós e dizendo que essas coisas vão passar.
Nós, pelo menos o Senador Jarbas Passarinho, o nobre Líder
do PSDB, Chagas Rodrigues, e eu, já estamos numa idade
em que sabemos que essas coisas são assím: embcionarifo-nos,
apaixonamo-nos e, aí, vem- o Sol e a chuva, e o tempo recobra
a oportunidade de todos retomarem a esperança do amanhã.
Desejo que esses dias passem e que tenhamos o direito
de ter esperança. Desejo, do fundo do meu coração, a todos
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os Srs. Senadores, aos funcionários desta Casa, aos Srs. Deputados, aos Srs. jornalistas, à sociedade, enfim, um natal de
paz e de muito amor. Desejo, do fundo da minh'alma, ao
Presidente Collor, à sua esposa e filhos que, em meio ao
que se passa, jovem de 40 anos, ele tenha pela frente oportunidades de se encontrar consigo, com o seu destino e com
o seu futuro.
Deus escolhe caminhos os mais variados, os mais diferentes. e, quando CristO estaVa a tratar com Carinho Maria Madalena, utna pecadora, estranharam, mas Ele deu a resposta:
.. Não julguemos. n Podemos julgar O Sr. Fernando Collor no
que refere a seus atos como Presidente da República, mas
não o homem, o cidadão. Ele tem a vida pela frente e a
vida ~orna caminhos tão variados e complexos, que n3.o seremos nós que iremos analisá-la.
Peço, com toda sinceridade, seja qual for o destino que
se nos reserva, que nós, o Congresso Nacional, assumamos
nossa grande responsabilidade. Se a decisão for no sentido
de afastar o Presidente, teremos a responsabilidade do dia
de amanhã, entendendo que ela não termina ao afastarmos
um- hoinem com trinta e cinco milhões de votos; temos a
obrigação de construir o futuro deste País, porque esse povo
que votou,--que teve esperança, que sonhou, está na expectatiVa do que vai acontecer. Nós não cumprimos a nossa missão. Não podemos pensar que, ao afastá-lo, podemos cruzar
os braços. Temos que colaborar com o futuro.
E se aContecer, Sr. Presidente, de a maioria dos Senadores- nem precisa ser a maioria, basta um terço - houver
por bem dizer que o Sr. Fernando Collor deve permanecer,
teríamos a responsabilidade de construir as fórmulas através
das quais isso possa acontecer. Temos essa missão. E natal
é exatamente isso: um momento de paz.
Se, em algam momento, desta tribuna, exaltei-me ou
fui além daquilO que devia-, peço desculpas. A minh3. intençãO
não foi eSfa e sim no sentido - não nego - de falar perante
a História, preservando a instituição Senado da República.
Nós passamos; ninguém vai lembrar quem fomos, mas este
momento e o Senado da República fiCái'ão marcados. A figura
do Senado, a decisão dos Senadores e a maneira como fará
o julgamento também. Poderão não se lembrar de qual era
o nome do Presidente da República afastado ou-do Presidente
que assumiu; certamente não vão lembrar-se de nenhum dos
Senadores, mas vão lembrar-sr do fato. E é importante que,
ao lembrare do fato, digam: "O Senado era uma Casa séria,
digna e respeitável."
Um feliz natal a V. Ex•, Sr. Presidente. Um natal cristão
e próspero- a todos nós e a este povo brasileiro que, pelo
menos, tem o díreito de ter esperança.
Era o que tinha a· dizer. MuitO obrigado. (Muito bem!
Palmas!)

DURANTE O DISCURSO DO SR. PEDRO SIMON, 0 SR. MAURO BENJ;VIDES, PRESIDEN·
TE, DEIXA A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA, QUE
Ê OCUPADA PELO SR. NABO R JÚNIOR
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello.
·. O SR. AUREO MELLO (Pll.N - AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -- Sr.__ Presidente_,
Srs. Senadores, hoje, não era minha expectativa ou_vir um
longo pronunciamento. mais uma vez, tendo derrapagens pelos flancos daqui lo que o discurso se propõe, atingindo a figura
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irnpoluta- do Presidente da Repóblica, Dr___ Fefnand() COHOr
de Mello.
Sei da resistência física maravilhosa ·cto no.sso queridocompanheiro Pedro Simon, que lhe permite falar horas seguidas com a maior naturalidade, expendendo seus pontos de
vista, de resto, respeitáveis, embora, de quando em vez, atingindo o Presidente da República - o legítimo Presidente
da República -no miolo daquilo que deseja falar, revelando
o seu agastamento e a sua mágoa. Nessa ~'briga de brancos",
sobrou para o atual Presidente Itamar Franco - Ue resto,
uma pessoa encantadora e_ muito querida por parte de todos
os componentes do Senado, que foram seus colegas~ que
se sentiu magoado com o Preside_nte Collur pelo que _foi por
ele dito em relação a seu governo.
Mas é como digo, em "briga de brancos" -nos tempos
da escravatura assim se falava-, "preto não se mete". Mas
o que se tem dito a respeito de Collor tem sido ociosamente
repetido, é como um disco que, repetitivameri.te, vem girando
numa vitrola. A ausência de argumentos não permite que
nenhum fato novo venha a revelar alguma coisa capaz de
servir de material de convencimento ou de desconvencimento
para qualquer parlamentar.
Aliás, o Senado é uma grande famt1ia. Nós, mesmo- no
futebol legislativo, podemos dar pisões e abalroar os outros
companheiros, mas nunca deixamos de ter respeito e estima
pessoal de um para com o outro, o que é característica de
uma Câmara de alto nível como é esta, a chamada "Casa
de revisão", o órgão de ponderação que substituiu o antigo
Poder Moderador, que era· exercido pelo imperadores em
outros tempos deste País. ·
Mas estava eu mesmo disposto a falar sobre o poeta Bacellar, o maior poeta vivo do Brasil e cujo livro tive o ·ensejo
de ver agora -editado, contendo pronunciamentas-nraravilhosos. Pretendia, como se fosse assim um final de ano ou um
pres-ente natalino, falar das coisas que o poeta -diz e sente,
que vibra e que produz, caus·an-do orgulho para o povo brasileiro.
-"'Eis que os corcéis da chuva vêm chegando
com seus claros nitridos coruscantes!
Lá vem~~· loiras espigas recurvando
com as cristalinas criDas roç-agantes.
Os seus cascos de prata vem rufando
branca manada em seu tropel, distantes
campos, prados, searas fecundando,
se espojando em arroios espumantes.
Lá, onde o Prado Azul se junta aos verdes,
o caminho dos deuses percorrendo,
vêm galopando os meus corcéis da chuva ...
Com seu divino sêmen - forçi é crerdes! nos hortos e vergéis matureScendo
figos, limões, granadas, bagos de uva!
Os pinheiros tranqüilos da colina
equilibram no céu as verdes palmas
elevando no azul de nuvens calmas
os braços trescalantes de resina.
O gado lentas orações rumin-a
perto da ermida dedicada às almas;
cai rápida geada, prata e sal, mas
não lhe perturba a devoção bovina.
Cessa o granizo; acr-sol brilha O-granito
da branca torre-columbária do horto;
súbito rasga a tarde áspero grito:
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- no ar--riierglllha o falcão, com um pOmbo morto
preso às garras _se ele:vft no infinitO
--como se -eleva um pensamento absorto ... "
Há, nas áreas do pensamento puro, da sensibilidade criadora, casos deste tipo. Enquanto nós, batalhando ferrenhos
nas tribunas parlamentares, forçamos, com o nosso ponto
de vista, a direção dó río político deste País, para que ele
tambéin venha maturescer às margens de terras ressequidas,
de lugares abandonados, que precisam, através da ação eficiente e perfeita dos nossos dirigentes, ser. revigorados, trans:formar-se em vergéis; e claros e verdes, sadios e jovens, crescerem na direção do altO; é-orito ~resce a· ideal e a vontade
de servir no coração- dos homens.
Collor percebeu cOmO ninguém que o momento da ascensão d-o Brasil havia chegado .. O objetivo de Collor, Srs. Senadores, era levar esta Nação à modernização e habilitá-la para
que viesse a fig!Jrar entre as Nações do Primeiro Mundo.
Mas ele somente poderia conseguir isso, defendendo a tese
de que quem não se alinhar com as ·potências· dominantes
será devorado nos_ próximos anos por problemas sociais de
dimensões incalculáveis e irá chafurdar ainda mais no atraso,_
Por isso, Collor favoreceu 3.s impOrtações; evitou que as taxas
de importação fossem cobradas de ma.Q-eira cruel e violenta.
Com iSsO, ao impOrtar produtos estrangeiros de alta qualidade,
inclusive automóveiS; ele-estava-tam&éni fomentando as indústrias locais, para que se aperfeiçoassem- e viesseín a atender
às necessidades do povo brasileiro, de maneira condigna e
capaz de se emular com as produções do chamado Primeiro
Mundo. Mas isso arranhou a sensibilidade, produziu uma irriw
tante coceira nas chamadas "elites vampirescas?' que, acostumadas, de_sde os tempos de Juscelino Kubitschek de Oliveira,
a vivet:_~m_ numa absoluta apatia, sem ter ninguém que as
incomodasse, se irritaram; e, através da figura do candidato
em potencial do PMDB à Presidência da República e também
dos donos dos monopólios ii:tdustriais, partiram para o ataque
a esse cidadão que lhes havia acolhido, apenas pelo receio
de ter':!~ L_ula na Pr~Si,qência da República que, fatalmente,
investiria contia as suas· propriedades.
É por isso que órgãos de imprensa foram chamados à
luta. Esses órgãos se _encarregaram de desfigurar e desmoralizar a imagem de uin Presidente jovem, de um líder da
mocidade brasileira~ de um autêntico estadista, que estava
transformando a face deste País_ e conduzindo a Nação_ na
dire_ção do Primeiro Mundo.
Então, Collor passou a ser um tecipiendário de favores
de PC Farias, contra quem foi instaurada urna ComissãO p-arlamentar de _Inquérito nesta Casa, que de tudo tratou, menos
das suas culpas, voltando-se contra a figura do Presidente
fe_mando Collor de Mello, para atacá-lo, para apeá-lo do
Poder, para desrespeitar a manifestação dos 136 milhões de
brasileiros que a toda hora são invocados nesta Casa.
Também o todo poderoso oÚg~p.olista do cimento. foi
a e-sse mesmo PC Farias e desembolsou milhões de dólares
para ver se esse PC Conseguia· dissuadir Collor de seguir o
seu programa, o seu-ideário, o _seu roteiro e, assim, deixar
que as cõisas, para ele; permanecessem do jeito que estavam.
· Collor passou dois anos sem sequer falar com PC Farias.
Telefonemas de toda ordem foram dados para a chamada
Cas~ da Dinda, mas Collor não aterideU a um só que pr"omaw
nasse desse comerciante que hoje_ ~()ça _a barriga nas áreas
da Esp~nha, iilstalado -em magnífico hotel, onde irá se operar
para evttar os roncos_. Essa é a verdade.
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Senadores, contra as propriedades de V. Exl-'l e de todos aqueles que conseguiram obtê-las através do seu esforço, da sua
luta, da sua capacidade de trabalho, porque ali o que existe
realmente é outro ideário, muito diferente daquele dos verdadeiros democratas.
Ouço falar em parlamentarismo, que o parlamentarismo
vem aí. Muito cuidado, Senhores, com esse parlamentarismo,
porque ele será talvez o responsável pelo mesmo impeachment
Defender Collor é a coisa mais fácil do mundo. Todas
essas puerilidades que foram arranjadas para incriminar o -que se pretende agora contra o Presidente Fernando Cóllor
Presidente são coisas de ordem tão insignificante que não -na direção do Presidente Itamar Franco, porque, sendo
assim afastado também do poder o Vice-Presidente em exercímereciam sequer ser apreciadas em um plenário gigante como
é o Senado da República.
cio, poderão os famosos parlamentaristas erguer os fibsens.
Aquele porta-fólio na capa da revista Veja sobre a Casa pinheiros' da República para as posturas de comando nesta
Pátria -e dar oportunidade àqueles que agem casuistfcamente,
da Dinda dizia que ali havia uma cascata de HJ metros de
altura jorrando água mirificamente, brilhando aos luzires do interessados em estabelecer um sistema diferente para o Brasol, é uma mentira -das mais deslavadas, porque o muro da sil, que não é o sistema ideal a que o País aspira e dar oportuCã.sa da Dinda mede apenas três metros -de altura. Como nidade a que eles venham a realizar os seus dourados sonhos,
poderia uma cascata ali dentro, a menos que viesse a ser que não serão tão dourados para a grande massa sofredora
um objeto de interesse ecológico, jorrar de dez ~etros d~ deste País.
Quanto ao apartamento em Maceió, a sua reforma transaltura? O muro tem três, a cascata, dez. Mais uma calúnia,
mais uma infâmia para derrubar do poder um estadista auste- formou e revelou a má fé e a imaginação daqueles que pretendiam, afastando o Presidente Fernando Collor da chefia da
ro, um rapaz sério, que estava engrandecendo o -Brasil. E houve mais. Vieram acusações referentes a um Fiat Nação, mais uma vez o incriniinar. Embora soubessem que
Elba que ele teria comprado e à uOperação Uruguai", da Sua Excelência era proprietário de dois imóveis no Edifício
Michelângelo desde 1983, embaralharam os fatos de tal maneiqual se falou continuamente, e quase nada correspondeu à
realidade. Mais uma vez procurou-se desmoralizar a origem· ra que confundiram a opinião pública sobre a data de aquisição
dos recursos para os gastos pessoais do Presidente, optando-se dos apartamentos e os detalhes da negociação comercial que
deu origem à reforma.
por ridicularizar a legitimidade da: fonte desse dinheiro.
- Srs. Senadores, nunca é destempo, antes de um julgaA verdade, porém, é bem diferente. QUari.do Iniciou a_
campanha à Presidência da República, o então candidato Fer- mento, para V. Ex'!"! tomarem conhecimento da verdade. Sonando Collor contava ãpenas com poucos recursos aa- sU-a mente ãgoia ·a: verdade e-stá chegando e tendo oportunidade
fam:íiíã-e com a proli1essã de contribuição de um pequeno de ser devidamente descerrada, porque todo o processo Collor
círculo de amigos. Diante da necessidade de encontrar outras foi fc;f!~O ~ toque de çaixa, a_ r~fo de tambores ac~le_rac;!os,
alternativas de financia-mentO e -disposto a não comprometei a motores ligãdos, para que não se tivesse tempo sequer
de estudar o que estava escrito para saber em que consistia
a independência da sua candidatura, evitando, assim, futuras
cobranças, o Presidente contraiu empréstímo nó Uruguai no a acusação ali postada, inclusive por trânsfugas e empregados
valor de US$ 5 milhões, dos quais usou apena~ US$ 3 milhões _de mau caráter ansiosos por encOntrar retribuição pOr suas
palavras malignas, decorrentes do despeito e do ódio nutrido
e 700 mil, numa operação perfeitamente legal e comum entre
agentes financeiros à época. OS-reCU.rsosOesse financiamentO~ contra aquele que lhes dava o pão.
cuja autenticidade foi comproVada atravéS de pareCeres téCniFoi p-or isso que o Presidente precisou se desfazer de
cos, tornaram possível alavancar a candidatura e, com o desenum dos imóveis. Assim, incumbiu o seu então tesoureiro de
rolar da campanha, cresceram surpreendentemente as contri- intermediar as vendas. Durante as tratativas, constatoU-se,
buições daqueles que desejavam ver Fernando Collor Presi- porém, que o preço estipulado inicialmente ficara defasado.
dente do Brasil, especialmente após o resultado do_ primeiro Em vez de rever o valor estabelecido, acertou-se que seria
turno, que estabeleceu o confronto direto entre ele e o candi- mantido o preço inicial, desde que o empresário assumisse
dato do PT.
a responsabilidade pelos gastos com a reforma para o desmemEstava eu com um amigo que, popularmente, se pode
bramento dos dois apartamentos. A época, o Presidente recechamar de muito recursado, de muito rico~ de-nttó de um beu US$ 93 mil pelo imóvel, quando a avaliação da incorpoiate. Passeávamos naquela ocasião e ouvinios óS resultados ração em 240 mil dólares o seu valor no mercado. Restou, ·
das eleições. No momento em que o nome de Lula se ergueu
portanto, mais do que o suficiente para custear a futura reforno cômputo das apurações, dando a impressão de que esse
ma dO apartamento, embora a CP! tenha estimado, mais uma
homem iria ser eleito Presidente do Brasil, o meu amigo e vez, equivocadamente, em 160 mil dólares o montante pago
colega, homem de grandes posses e de grandes propriedades, por Paulo César Farias pelas obras realizadas no imóvel.
entrou numa crise tão estranha que parecia até haver enlouO exame das notas fiscais demonstra claramente o valor
quecido. Depois, de tarde, quando a embarcação aportou
não superior a 85,2 mil dólares. O erro cometido pela CPI
ao roadway do rio Negro, em Manaus, e as notícias começaram fOí incluir no relatório notas fiscais de outras despesas que
a avultar dando a vitória de Collor, telefonei-lhe e ele me
não tinham nada que ver com a reforma do apartamento
disse, já de uma maneira totalmente segura, totalmente calma, do Presidente, mas, sim, com obras realizadas na casa do
que éramos fortes, que o Brasil iria para a frente, que esta empresário.
Pátria não seria afundada.
Estou citando pequenos fatos que são o colar de fogo
E ele· tinha razão, porque, estejaM certos, se o Sr. Lula com que se acusa o nosso _Presidente. Qualquer cidadão cotivesse obtido a Presidência da República, logo após se segui- mum que tenha ouvido as estações de televisão, as emissoras
ria um golpe de estado que iria justamente infletir, colegas de rádio e tenha lido os jornais, está munido dessas pérolas .
Agora mesmo estão chegando da Finlândia a um porto

de Salvador sacos de cimento para serem vendidos a Cr$40
mil no Brasil - cimento de alta qualidade -, enquanto o
cimento nacional é vendido a CR$ 110 mil a saca, porque
convém às "elites vampirescas", aos oligopólios, ao Sr. Antô·
nio Ermírio de Moraes e a todos aqueles que detém mOnopólio
de produtos em nossa terra.
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do colar para que sirvam de argumento no cambate a um
homem honrado, digno, idealista e um homem de bem.
Sr. Presidente, queridos Senadores desta Casa- que, emM
bora divergindo um da opinião do outro, jamais_deixaram

de ser amigos e de ter o coração aberto. Queridos Senadores,
revejam os fatos. Queridos Senadores, tomem conhecimento
da verdade que vem flutuando de dentro das águas, de dentro
da escuridão que a pressa e o açodamcnto acarretaram e perM
mitiram que assim se chegasse.
Vou remeter a todos os meus Colegas um resumo de
tudo aquilo que, finalmente agora-, eu· que não era membro
dessa CPI, pude coligir para defender o ?_residente Fernando
Collor de Mello. Vou enviar didaticamente, para que cada
Senador deste colegiado, hoje jurídico. possa ler e examinar.
E tenho certeza de que, no imo-de todas as consciências daqueles que não estiverem de maneira alguma fanatizados com
determinado ponto de vista, V. E~ perceberão a precipitação
com que essa matéria tem sido trazida nas bigas do julgamento
e que cada um há de pensar duas vezes antes de proferir
o seu voto.
Tenho certeza de que conseguirei modificar o pe"nsãriien-to, as votações daqueles que pensam no momento em que
Fernando Collor de Mello é um réu sem remédio e que deve
ser condenado impiedosamente, para que em seu lugar venha
um parlamentarismo fajuto Ou surja um candidatO tido em
São Paulo como dos mais comprometidos, que não tinha sequer roupa para vestir, quando foi eleito vereador pela primeira vez e que, hoje, ao fragor dos lear~jets, investe impiedo·
samente contra um cidadão eleito pelo povo, tírando~lhe esse
direito inalienável, que é o direito do mandato; que devemos
defender seja respeitado, como respeitado devemos defender
que seja o nosso próprio mandato, porque nenhum de nós
submeter-se·ia a qualquer tentativa de retirar a e_~pressão da
votação maciça, que conduziu cada Senador até cada bancada
deste augusto plenário.
Vou resumir e enviar a cada Senador, a cada juiZ ãquilo
que serviu de base para o meu convencimento e espero que
cada um deles medite da mesma maneira como eu meditei,
para que a sua opiníão Sobre Fernando Collor. de Mello se_
altere, se modifique. E, no dia da votação que se processar
aqui, ela venha trazer uma bola branca em favor do acusado
e não a bola negra da condenação.
E não se diga que essas tentativas de prorrogação do
prazo de julgamento são tentativas chicanistas, são tentativas
antijurídicas ou de desrespeito ao Senado. Pelo contrário,
são tentativas de profundo respeito ao Senado, de conside~
ração pela sua consciência, pela sua maturidade, pela sua
in.teligéncia. Porque, quanto mais tempo o Presidente Collor
ganhar no sentido do exame do seu processado, dará oportu~
nidade a que homens íntegros e capazes possam, finalmente,
corrigir o pensamento em que, porventura, estivessem erroneamente incidindo e votar em paz com o Brasil e com as
suas consciências.
Vou citar aqui -uni trecho de um artigo de Júlio César
Ferreira, um jornalista de Goiás;·editorialiSta
RCVistã-Im..
pacto. Ele diz assim:
"Lula não perdoa Collor, de forma alguma, por~
que foi derrotado. Mas não foi só. Na verdade, não
foi o caso da Mírian Cordeiro que magoou Lula, um
sujeito insensível mas, sím-. a história verdadeira segundo o jorn.aUsta Ricardo Noblat - de um novo
romance de Lula. Lula gosta mais de álcool e de mulhe~
5

da

Quinta-feira 24

10965

res, do que de trabalhadores, e vive lamentando ser
policiado não pelo po-vo -mas pelo partido.
Pois bem, agora, Lula,_ na versão séria e pública
- instigou os ingê'nuos trabalhadores e os estudantes
de cabeça ôca a pintarem a cara. corno se fossem índios
e irem à praça repetir fr3ses de efeito contra Collor.
Na verdade, trabalhadores, poucos, na verdade
- a maioria era gente de classe média e estudantes
- não entenderam direito o que estava ocorrendo,
foram na onda, levados pelo mau-caratismo de Lula,
·
Quércia e outros. ·
Com um circo armado por Quércia e Lula, os dois
principais dos te-mpos mndernás. derrubou-se o Presi~
dente. Que democratas! Que honestos!
Ora, um Congresso composto .. .''
Aqui ele vem investindo contra o Congresso o
que não aceito, repilo e me recuso a ler. sequer, esse
trecho.
"Duas revistas, IstoÊ e Veja, sacaram as armas
mais rápido para atacar Fernando COllor. Por quê?
Não é só porCp.le queriam vender milhões de exem~
piares. Veja caso-por cascY:·
A lstoÉ é uma empresa de Domingos Alzugaray,
um dos homens mais ligados a Quércia na Imprensa
brasileira. Então, se Quércia Cresce, a IStoÊ cresce jun~
to. Segundo se comenta nos bastidores, quem sustentaria a lstoÉ, hoje, com o dinheiro básico, aquele que
paga a impressão, os trabalhadores, os jOrnalistas, o
aluguel do prédio e ainda sobra, seria o Governo doEstado de São Paulo: leia~se Fleury e Quércia. O BANESPA repassaria o dinheiro que-os donos do poder
autorizam. A IstoÉ saiu de uma situação pré-falimentar
para a estabilidade. Atacou Collor e ganhou verbas
públicas.
O caso da Veja é curíOso -e mosti-a como a-imPrensa
serve menos para informar e mais para resolver pendên~
. cias empresariais. Como se sabe, a Veja é parte do
império da Editora Abril, da família Civita. A família_
Civita- de profundas ligações com a Americana C IA,
na época de Victor Civita- tem várias-empresas; uma
delas, a Listei, que, em Goiânia, tem uma filial no
Setor Oeste. A Listei ganhou bilhões de cruzeiros com
o monopólio das listas telefônicas. O que fez Collor?
Acabou com o monopólio das listas telefónicas e quase
acabou com a "galinha dos ovos de ouro" da Listei,
isto é, da Abril, ou seja, da família Civita, por acaso,
dona da Veja. Ora, a revista Veja não é tão lucrativa
quanto parece. os Inaíores lucros da Abril vêm de outras
áreas".
Aqui está, assinado por Júlio César Ferreira, jornalista
profissional, jovem, ao que me parece, porque não tenho
o prazer de conhecê-lo, que tem a coragem de rasgar o véu,
o reposteiro que escoôde a verdade e dizer os fatos tal como
aconteceram.
Senadores, vamos pensar maduramente no significado
de destituir O Presidente da República.
Não se pense que alguém vai prejudicar o nosso bom
Itamar. Itamar continua_rá a ser o Vice~Presidente, querido
e estimado por todos aqui presentes. Mas tenho a certeza
de que no coração leonino de cada Parlamentar, não pode
deixar de medrar a chama da liberdade c a certeza de que,
neste..Pa(s, ainda existem homens idealistas capazes·de impedir
q';le se faça uma revolução branca, ao sabor dos interesses.,_ _
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pessoais de meia dúzia de políticos, que não merecem sequer
esse nome, para prejudicar e levar, como se fosse um rebanho,
a maioria dos homens que compõe as grandes assembléias.
Digo isso e não pretendia dizer. Pretendia ler os poemas
do poeta Bacelar, especialmente o que diz sobre a caixa de
fósforo:
"Minha cápsula de incêndios,
meu cofre de labaredas,
meu pelotão de alva farda,
e altas barratinas pretas,
se só num níquel quem vende-os,
desaquilata o valor,
que os granadeiros da guarda,
não se inflamam de pudor.
Fiat lux do meu verso,
símbolo vivo do amor,
qualquer fricção te incendeia,
te arranca estrelas de dor,
minha gaveta de chamas,
com sementes de calor."
Também há certas gavetas de chamas no campo da política, que, ao simples tocar, através da exaltação e do exagero,
podem semear incêndios e acarretar o sofrimento e a destruição das coletividades.
"É a chuva como ocarina,
brandamente gotejam sons degreda no telhado,
pelo molhado pasto ingénua gente,
vai recolhendo o ftm da tarde o gado,
com rubro laivo ainda respira o poente,
dando com a brisa refrigério ao prad_o,
trepida sobre a trempe o lar c_ontente,
solene a paz do campo sossegado,
bandos de corvo crocitando em torno,
de velhas ruínas, torre de uma ermida
se confundem com as sombras de seu pouso,
e no estábulo antigo, o bafo morno
do armento o ambiente esfuma,
impressentida chega a noite
c_om o sono, seu esposo.
Os cavalos tirantes da alvorada,
retumbando seus cascos matinais,
vieram do peito afugentar-me os guais,
da refrigéria testa coroada
de dores; quando a máquina de auroras,
dissolvendo a placenta dos mistérios,
lavou, das faces dos dois_anjos sérios,
a untuosa treva das noturnas horas
quando, graves, velavam sobre mim,
(afastando-me os súcubos nascidos
do albilunar perfume do jasmim)
mas, silenciosamente, impressentidos,
foram-se, e Febo inda inflamou seus véus,
para distantes e impossíveis céus .. /'
Vou mandar para cada Senador um exemplar dos dois
livros do maior poeta vivo da atualidade no Brasil: Frauta
de Barro e Quatro Movimentos. E, ao lado da poesia, possam
eles envolver também ...

O SR. PRESIDENTE (César Dias) (Fazendo soar a campainha) - Vou prorrogar a sessão por m-a1s 10 minutos Para
que V. Ex~ conclua o seu belo discurso.
- --O SR. AUREO MELLO- Sr. Presidente, pode prorrogar
_somente por mais 5 minutos. Agradeço-lhe, pois já estou con-
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cluindo e peço desculpas de ter abusado da bondade imensa
dest~s Senadores que aqui se encontram.
E,- assim, envolvendo a poesia num invólucro, sensitivo
às coisas da verdade e à defesa de Collor, quero que chegue
mais suave e não machuque as feridas que estão sangrentas
e doídas no peito e no espírito de cada Parlamentar.
Quero, através do convencimento, através da doutrinação, através da pregação e da certeza que tenho da inocência
do nosso Presidente, ver este Senado reagir, ver a maioria
da Casa mudar de feição, alterar aquele aspecto inquisitorial
que está afivelado às suas fisionomias e, num retrocesso que
a ninguém evergonhará, ver esta Casa. pelos seus dignos
componentes, pelos seus oradores intrépidos, pelos seus Sena·
dores capazes, pelos seus Membros lúcidos e brilhantes, pelos
seus esforçados e heróicos componentes, reexaminar o Pro·
-cesso Fernando Collor, e aqui, jUlgado no dia 29 ou eni outro
dia que a lei permitir. receba o nosso Presidente "o retorno",
para continuar a sua obra extraordinária de colocação_do Brasil no Primeiro Mundo e dar seguridade para as reservas financeiras e cambiais, que permitirão que esta Pátria cresça e
se engrandeça, evitando que o dragão inflacionário venha
a devorá-la de uma vez por todas.
Muito obrigado, Presidente César Dias. Muito obrigado,
queridos Colegas que ouviram esta parlengã. E fiquem certos
de que outras virão, porque quem me aciona é o entusiasmo
e a certeza de que estou defendendo uma causa justa de um
Presidente que é um verdadeiro estadista, digno desta Nação,
que é a Pátria do futuro do mundo inteiro.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem! Palmas)
Durante o discurso do Sr. Aurelo Me/lo, o Sr. Nabor
Júnior deixa a cãdeira da presidência, que é ocupada Pelo
Sr. César Dias.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Albano Franco -Aureo Mello- César Dias- Chagas
Rodrigues - Epitácio- Cafeteira - Flaviano Melo -- Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Jonas Pinheiro Júnia Marise- JQt~hy Magalhães- Levy DiaS -_Márcio
Lacerda - Pedro Simon - Valmir Campelo.

O SR. PRESIDENTE (César Dias).- Concedo a palavra
ao _nobre_ Senador Marco MacieL
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores; foi
ativado no dia 30 de outubro último, no Recife, em s_olenidade
a que-Compareceram oficiais generais, à frente o então Comandante-Geral de Apoio - T~nente Brigadeiro-do-Ar Lair da
Silva Andrade-. o Terceiro Centro Integrado de Defesa Aérea
e Controle do Tráfego Aéreo - CINDACTA III, unidade
do Ministério da Aeronáutica, herdeira do Serviço Regional
de Proteção ao Vóo, que por mais de 50 anos prestou serviços
de segurança às operações aéreas no Nordeste.
O CINDACTA III, à semelhança de centros congéneres
que o precederam- os CJNDACTA I e II, localizados no
Sudeste e Sul do País respectivamente - foi instituído em
função do aumento do volume de tráfego aéreo nas rotas
internacionais do Atlântico, com transporte de passageiros
e carga em escala crescente, bem como nas rotas domésticas,
e tem estrutura organizacional adequada para a alta tecnologia
dos meios utilizados (sistemas telefônicos, de comunicações
em radiofreqüência e processadores de dados).
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Com o nome de CINDACTA III, a nova unidade não
se destina apenas ao controle de tráfego aéreo. Tem que manter em operação diversos equipamentos que são usados pelos
aviões para orientarem-se em seus vóos e pousas, nonnatizar
o uso do espaço aêreo em sua área de jurisdição, divulgando
informações aeronáuticas pal-a uso dos aviadores, estabelecendo procedimentos, avaliando e orientando a construção
de pistas, bem como controlando meios de comunicação.
Essas importantes funções só podem ser desempenhadas
por um conjunto de órgãos que requer pessoal altamente qualificado e especializado, para manter elevado o nível operacional e adequado uso dos recursos que o sistema moderno
e complexo possui.
Srs. Senadores, a região nordestina possui vocação turística, devido à sua extensa costa provida de praias variadas
e de rara beleza. Tem, ainda, Vocação industrial e agricola
e vem firmando-se como grande exportador de frutas. Para
tais vocações, o CINDACT A III tem condições de proporcionar rotas mais diretas, auxiliarido nas operações aéreas
mais económicas e faVorecendo vôos regulares e eficientes, com quaisquer condições de tempo.
Devo lembrar-lhes ainda, Srs. Senadores, que o Brasil
é pioneiro na criação e ativação do Sistema Integrado de
Controle de Tráfego Aéreo, uma vez que utiliza os mesmos
radares para serviço de tráfego aéreo e para o serviço de
controle de operações aéreas militares. Observem que essa
integração permite -uma -economia de 50% dos meios utilizados, sem perda de operacionalidade c eficiência.
Finalmente, o mais surpreendente é que todo o sistema
custou menos do que dois Boeing 747, constituindo-se um
custo ínfimo no universo de aviões beneficiados e, principalmente, da segurança proporcionada às aeronaves que vierem
a sobrevoar o-u pousar na regíão Nordeste.
Quero, portanto, cumprimentar o Exm9 Sr. Ministro da
Aeronáutica Lélio Viana Lobo e a todos_ que fazem-~ Força
Aérea Brasileira passar por mais essa importante realização;
tenho certeza de que saberão operar com eficiência o património que a Nação lhes confia, beneficiando a aviação usuária
do sistema, colaborando para o progresso do País e igualando-o a outros sistemas existentes nos países mais desenvolvidos
do mundo.
Antes de encerrar, Sr. Presidente, gostaría de "ter a Ordem
do Dia alusiva ao evento, transcorrido na mesma data em
que se comemora o Dia Internacional do Controlador de Vôo,
do Coronel Aviador Washington Carlos de Campos Machado,
Comandante do NUCINDACTA III.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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uma parte significativa da frota nacional de veículos, especialmente carros de passeio.
O que mais nos preocupa, Sr. Presidente, é a situação
precária em que se encontram as estradas de nosso País, onde
o trânsito é um dos mais perigosos do mundo, recordist~ d_e
acidentes fatais, que vitimam, anualmente, mílhares de pessoas, fruto de imperícia, da negligência, da má sinalização,
da falta de_ m~utenção dos veículos e da apologia da velocidade, que, nos dias de hoje, somada a outros fatores e ao
estado lamentável em que se encontram as rodovias, multiplicam os acidentes e acabam com a situação de manutenção
dos carros.
Sr. Presidente, alguma coisa tem que ser feita, de uma
fàrm'a mãis eficaz, para evitar que 50 -mil pessoas morram
anualmente, e outras 350 mil fiquem aleijadas, num processo
insano, que destrói ou avaria quase um milhão de carros,
causando um prejuízo de cerca de 4 bilhões de dólares ao
País e à sociedade.
_
___
Ê preciso que se faça cumprir as leis, inclusive as leis
do borp.-senso. São necessárias campanhas mais efícientes para
~ ed_1,1car a população quanto ao uso das estradas dos veículos.
O que acontece no País, com relação aos acidentes de trânsito,
é_ um verdadeiro absurdo: a terceira maior causa de morte
no Brasil está relacionada com o trânsito. Basta dizer que,
proporcionalmente à população e à frota de carros no Brasil,
o trânsito mata três vezes mais do que em Nova Iorque, oito
vezes mais do qlle no Japão e 17 vezes mais do que na Su~ciª~
onde há uma morte para 4.500 carros, enquanto que no Brasil
ocorre uma morte para 260 carros. O trânsito no Brasil mata
a cada ano um contingente superior ao número de soldados
americanos mortos, em 10 anos, na guerra do Vietnam.
_ Com relação ao trânsito, entre- ri6S-, existe uma situação
de "cultura da ÍJl.l-punidade". Oitent~ por cento dos processos
judiciais por acidentes de trânsito são arquivados por prescrição. E o pior é que o trânsito não mata somente nas estradas,
mas vem matando, impunemente, em frente a escolas_, na
porta dos hospitais, em frente da nossa casa, nos pontos de
ônibus, nas saídas dos clubes, enflm é um estado de guerra
declarada contra a vida das pessoas. Nas cidades, onde a
lei recomenda, em certas vias, a velocidade máxima de 80km/
hora, como aqui em Brasília, vê-Se o trânSíto _eséoar a mais
de 100 ou 120km/hora. E se alguém vai a 120km/hora é bem
provável que apareça outro mais apressado buzinando para
pedir passagem, e isto no centro da cidade!
Há_ poucos dias, nas imediações da 308 Sul, um carro
em excesso de velocidade, que deveria vir a mais de lOOkm/
hora, bateu no fundo do carro do Senado que me conduzia,
que bateu no que estava à minha frente, que, por sua vez,
O SR. PRESIDENTE (César Dias)- Concedo a palavra repicou em mais três; por poucO não batemos num_poste.
No início da semana fui ao enterro de uma c-riança P.e
ao nobre Senador Lourival Baptista.
n anOs. filha cte um grande amigo meu, atroPelada na frente
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia da sua casa por um-caminhão que trafegava em alta velocidade
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, numa das pistas do Lago.
aproxima-se o final do ano e;por esta ocasião, ocorre o maisSr. Presidente, não é possível que continuemos a alimenintenso :mOvltnentO da população em decorrência do período
tar mals este recorde nefando, que também mancha a imagem
de férias, principalmente no mês de janeiro, quando se_ concen- de nosso País como uma nação civilizada. É preciso que se
·
tra a maior parte das férias êscóhires.
tomem providências urgentes. Não podemos ficar à mercê
A afluência de visítantes de todo o País para o Nordeste dessa indiferença, quanto a esta realidade em que as transgresSõe~~d.êm ficado, em sua maior parte, impunes.
é algo impressionante. De um modo geral, há um deslocaUrge que aprovemos, urgentemente, o novo Código Namento maciço de parte significãtiva da população para as regiões litorâneas, superlotando as linhas aéreas e os transportes ciorial de Trânsito, para que medidas_ mais drásticas sejam
coletivos terrestres e lançando às estradas, principalmente irilplantadas, para disciplinar essa desordem que alimenta uma
aquelas que dão acesso_ aos locais preferidos pelos turistas, . terrível tragédia em nosso País. E é justamente nos mes~s 1-
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de dezembro, janeiro, fevereiro e março -que ocorrem mais
acidentes, devido ao período de férias. __
É necessário que as autoridades ligadas ao trânsito antecipem suas campanhas de conscientização sobre este problema
e que o Governo encontre uma forma de priorizar a manutenção das estradas.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (César Dias)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
_
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"" e Srs. Senadores,
a economia brasileira tem-se revelado, neste ano de 1992,
altamente complexa c contraditória. Enfrenta o _nosso E.aís_,
como é do conhecimento geral, uma gravíssima crise económica, acompanhada de incertezas no plano político e de profunda insatisfação no plano social,
São vá'rios osTatorcs que influírãm para qUe chegássemOs
a esta situação. Com a posse, há quase dois anos, do Presidente
Fernando Collor de Mello, o Brasil deu uma violenta guinada
em direção à quase irrestrita economia de mercado apregoada
pelo neoliberalismo. Os bencfídOS._desse redireci6nam.eilt6
pouco se fizeramsen~ir até 0- momento, mesmo porque-muitas
medidas que faziam- parte do seu programa de governo ainda
não foram totalmente complementadas.
No reverso da medalha, temos observado a agudização
do custo social, que tem deixado o País a um passo da convulsão generalizada. Como dissemos, o comportamento de nossa
economia é extrertui.itlehte-tõhlraditório, e, assim, enquanto
a situação se agrava de um lado, de outro mostra· uma resistência com a qual não contávamos.
O processO âe impeachment do Presidente Fernando Collor é um dos episódios surpreertdentes, pois foí absorvido
pela população e pelo mercado com uma tranqüilidade quase
absoluta. Há outros fatores contraditórios na realidade econômica brasileira. De um Ia-do, temos a alta taxa de desemprego,
a perda quase total da capacidade de investímento, a alarmante queda da receita tributária, a exacerbada concentração
de renda e o persistente processo inflacionário-. De outro,
o processo de abertura do mercado, o acúmulo de reservas
cambiaiS, Uma razoável captação de investimentos para as
Bolsas, o encaminhamento dos acordos com organismos internacionais, a recUperaçãO -de alguns setores industriais, notadamente no primeiro Semestre, e uma rea:ção tranqUila das Bolsas diante dos acontecimentos políticos.
_
Nesse contexto, observamos que é bastante elástica a
capacidade de assimllação da crise pela população brasileira
e a economia -rnformal certamente explica em boa parte por
que ainda não ocorreu uma explosão social ehtre nós. O fató
é que, apesar do nosso crescimento populacional, o Produto
Interno Bruto coittinua quase o meSinO- de dez arios 3trás.
Além disso, é brutal a concentração de renda no Brasil, encontrando parâmetros apenas entre os países maís- atrasados do
Terceiro Mundo. Basta dizer que metade da renda nacional
concentra-se nas mãos de 10% da população, e que essa defasagem vai se acentuando à medida que se buscam os extremos
dos estratos populacionais.
O desempenho do nível de emprego e -aos níveis de remuneração neste ano aponta um quadro de extreina recissão,
que já se agravara com a política adotada desde o início do
Governo Collor. Na indústria, até outubro, o desemprego
foi 5,5% maior do que o verificado no mesmo período do
ano passado. Cerca de 350 mil trabalhadores brasileiros viram.se alijados da força produtiva, e, dada a incapacidade de
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investimentos, seu retorri6 io trabalho é extremamen-te difíciL
Há que se lembrar ainda da crescente tendência de automatização, o que dificultaria ainda mais a absorção da mão-de-,
obra inaproveitada. Considerados todos os setores da econo~
mia, as estimativas indicam o acréscimo de 6,8% no desemprego em relação ao ano passado.
Na maior parte das vezes, esse imenso contingente de
desempregados apela para a economia inforrrial, como forma
de repor, ainda que parcialmente, sua renda. A chamada
economia invisível ocupa hoje aproximadamente 14 milhões
de brasileiros e representa. para muitos desempreg3dos, a
alternativa de sobrevivência~ já que o meiciâo fornial não
tem condições de absorvê-los. No entanto, fii::am esses imensos
contingentes desamparados pelas leis trabalhistas, dada a inexistência de vínculos empregatícios, e sujeitos a baixos salários, além de não exercerem trabalho qualificado.
_
Mesmo os trabalhadores em situação regular, porém, vêm
sofrendo brutal queda nos seus rendimentos. No primeiro
semestre, o salário do trabalhador brasileiro, tendo acumulado
perdas sucessivas nos últimos anos, chegou a valer metade
do salário vigente em 1986.
Acreditamos firmemente, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
na proposta de governo do Presidente Itamar Franco de combater a perda salarial que infelicita- milhões de trabalhadores
brasileiros. O Ministro do Planejamento, Paulo Haddad, quer
ver o salário mínimo corrigido a intervalos menores, e a política salarial deverá também recompor o poder aquisitivo das
categorias profiSSionais maiS desprotegidas.
O desemprego, é preciso constatar, não afeta somente
o 'Brasil Ou os países do Terceiro Mundo, ritas também os
padrões de economia avançada, e está relacionado com a
recessão e com o progresso tecnológico, além do crescimento
populacional. No Japão, a taxa de desemprego cresceu de
1,7% para 2,2%, o que é preocupante, já que esse --pafs tem
uma tradição de plena ocupação da mão-de-obra. Por sua
vez, os Estados Unidos amargam um desemprego de 7,5%
da população economicamente ativa, e a Inglaterra, no caso
extremo entre os países do Primeiro Mundo, enfrenta umã.
taxa de 10% de trabalhadores deslocados do mercado uma
taxa altíssima, e às vezes até maior do que a predominante
no Brasil nos últimos anos.
O Banco Ceritral ~em conseguido impor Um razoável controle na expansão dos depósitos a vista, no montante de dinheiro em poder do público e na cotação do ouro _e_ do dólar.
Naturalmente, esse controle tem um preço, com fortes reflexos
na dívida pública. Apesar das reiterações do Presidente em
exercício Itamar Franco, sobre a necessidade de reduzir os
juros, estes têm-se mantido em patamares elevados, e só dessa
maneira o Governo tem conseguido recursos para financiar
a dívida interna.
·
Uma solução seria o ajuste fiscal, mas da forma como
foi proposto SUas chances de aprovação são incertas. Cabe
ao Governo procurar outra fórmula de ajustar suas contas
e au_mentar a arrecadação, porque as altas taxas de juros:;
se lhe garantem condições de fillandain-ehtb, por otitro-Iado
desviam para a ciranda financeira- Os- tecúrsOS -qüe poderiam
ser empregados nas atividades produtivas. Um dos meios de
aumentar a arrecadação sem penalizar excessivamente o contribuinte é o combate à sonegação, que setá bruscamente
desencadeado, a julgar pelos comentários do Ministro Paulo
Haddad.
Comentei, há pouco, a questão da economia informai,
que tem o mérito de amortecer os golpes sofridos por grande
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parcela da população nos períodos de economia recessiva.
Entie os aspectos nocivos da economia informal, ao lado da
baixa remuneração, não poderíamos deixar de citar a evasão
tributária, que, segundo alguns técnicos, superaria- os 3!~5
bilhões de dólares.
O Governo viVe também a expectativa de uma receita
extra, desde a primeira sentença do Supremo Tribunal Federal
- que lhe foi favorável - quanto à legalidade do Finsocial.
Calcula-se que o montante acumulado dessas contribuições
estaria beirando os 10 bilhões de dólares.
No mercado financeiro, as aplicações de risco não representaram urna boa opção. O dólar tem uma variação acumulada, de janeiro a novembro, em torno de 860%, com ágio
próximo dos 10%, e o ouro, de 815%, contra uma inflação
de 918,96% no mesmo período. Ainda no mesmo período,
o índice de reajuste do Salário Mínimo foj de 938,33%. Os
investimentos de renda fixa foram prem-iados. A variação da
poupança foi de 970,82%, e os CDBs estarão, ao final do
ano, com rendimento em torno de 1.000%. Ainda com relação
ao dólar, o Banco Central vem mantendo o mercado sob
controle, possibilitando o poder de cõmpetição dos exportadores brasileiros e garantindo o superávit na nossa balança
comercial. Em outubro, o saldo, favorável ao Brasil, foi de
1 bilhão e 357 milhões de dólares, apresentando ligeiro declínio
em relação aos meses anteriores. As exportações acUmuladas
de janeiro- a outubro somaram 29 bilhões e 400 milh-ões de
dólares, e o superávit no mesmo período foi de 12 bilhões
e 890 milhões de dólares. Com base nesse desempenho, prevê-se um saldo positivo, ao final do ano, superior a 15 bilhões
de dólares, ou seja, 50% superiOr -aõ obtido no exercício passado.
Não há dúvida, Sr. Presidente, Srs. Senadores,--ae que
as exportações têm garantido o equilíbrio, ainda que precário,
da nossa economia. Apesar de alguns setores da indústria
terem apresentado bom desempenho, eSte foi estimulado basicamente pelo setor externo. No cómputo geral, não se pode
dizer que· a atividadc económica demonstre recuperação. A
indústria de transformaç-ão apresenta ligeira queda, e o comércio, sofrendo_mais os efeitos da inflação do que a indústria,
apela para as tradicionais liquidações, para as vendas na economia informal e para o não pagamento dos tributos_. Em São
Paulo, a Federação do Comércio, conforme revela a revista
Conjuntura Econômica, constatou uma queda nas vendas de
18,7%, no período de janeiro a agosto, em relação ao mesmo
período do ano passado.
Quanto à agropecuária, O País ensaia ligeira reCuperaçâo,
a julgar pelo número de contratações de mão-de-oOra. Não
obstante a área plantada tenha sofrido redução de 4%, a
safra agrícola 92/93 deve ultrapassar os números obtidos na
safra ·anteiiO.i:",-de 67,7 milhões de toneladas de grãos, de acordo com o Ministro Lázaro Barbosa. O Ministro tem se- preocupado, no entanto, com o crescimento de 20% na cultura da
soja, que implicaria a redução da colheita de outras culturas.
A verdade é que o Governo Itamar Franco precisará implementar uma verdadeira política para a agropecuária, setor
cujo desempenho tem variado, nos últimos anos, em função
da elasticidade do crédito concedido e das variações climatológicas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não é difícil perceber que
a economia brasileira mostra-se atípíca, apresentando resultados _bastante paradoxais. Se, de um lado, os aspectos favoráveis mantêm acesa a nassa esperança de uma bre-Ve recuperação, de outro temos que reconhecer a existência de fatores
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agravantes. O Presídente Itamar Franco tem se preocupado
com o comportamento da nossa economia, mas preocupa-se
principalmente com as condições de vida de grande parcela
da população, que não- tem acesso às condições de sobrevivência digna.
Por isso, já determinou a realização de estudos visando
ao fornecimento de alimentos básicos a preços subsidiados
o Pró-Alimentos. Além disso, já deu mostras de que pretende
resgatar a imensa dívida social do Governo para com a população, como se pôde ver no tratamento que está dispensando
aos aposentados e aos assalariados de baixa renda. Ao analisarmos a conjuntura e as perspectivas da economia nacionãl,
queremos reafirma{ nOssa crença nas intenções e nos gestos
do Presidente Itamar Franco, no sentido de buscar o progresso
sem "'milagres", mas por meio do esforço diuturno, da ação
democrátiCa e da sublimação dos interesses maiores. Queremos reafirmar. também, nossa crença na potencialidade deste
País, expressa na abundância de suas riquezas naturais e na
capacidade de empreedimento e de superação do povo brasileiro!
-Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (César Dias)~ Concedo a palavra
ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. ~~esidente, Sr~s e Srs. Senadores,
encerrou-se no dia 7 de novembro próximo passado o I Congresso de Marketing do Cone S_ul. p~rante os qu-atro dias
de duração do evento, cerca de mil pessoas circularam pelas
instalações dO CIC (Centro Integrado de Cultura), sendo que
700 delas para participarem eXclusiVamente como congressistas.
Considerado um dos maiores enContros técnicos já realizados na capital catarinense, o Congresso veio mostrar que
Florianópolis tem condições de sediar grandes acontecimentos, fazendo com que a cidade se torne mais atratiVa. garantindo, assim, grandes benefícios à nossa indústria turística.
Outro grande benefício do Congressofoi proVocar -discussões em torno do Mercosul, o que, em última análise, representa um maior fluxo de turistas e a divulgação do nosso
Estado junto aos páíseS do Cone Suf.
-----os--debates. as trOcas de experiênCia e de -informação
deixaram um saldo certamente positiVO pã-ra ü-ma -maior-integração dos países do Cone Sul, e refletirão positivamente
eni um futuro muito próximo.
-A--no-va Ofdf:_ni_ riiUndial, a teildêiiCTa dOs- Pàíses em se
organizarem em blocos econômicos, as possibilidades da tecnologia, além dos riscos e dificuldades da união de países
tão diferentes como Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai,
foram abordados por especialistas latino-americanos e norte-americanos, mas houve um saldo positivo nessas colocações.
A instabilidade e a inflação foram destacadas, durante
o Congresso, por alguns de batedores, como um entrave inicial
à integração, mas todos os conferencistas ressaltaram que um
pioCesso como este não se faz sem grandes sacrifícios, tendO
sido constatado facilmente, não obstante 1 que o :Mercosul
j~ é uma tealidad~_ irr~~ersív_~l.
- O Congresso evidenciou a necessidade de se realimentarem os contatos entre os países envolvidos. tornando comum
a prática do debate franco e leal, pois será com essa reciprocidade que_ empresários e lideranças viabilizarão o projeto
do Mercosul.
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Todos concordaram que, sem a erradicação da pObreza,
do extremo analfabetismo e da corrupção, que se tomotJ. uma
prática comum entre os países do Mercosul, dificilmente o
Cone Sul encontrará a integração econômica.
·
Só podemos eritender essa tentativa de integração se ela
servir para melhorar a vida dos mais desprovidos. Se a integra~
ção se resumir a um simples sistema de eficácia comercial,
ela nunca será entendida e jamais será implementada totalmente.
Outros congressos certamerite acontecerão, e creio ser
essa a melhor maneira de viabilizarmos o Mercosul, com a
discussão franca dos nossos problemas e com o estabelecimento de metas a serem. atingidas por todos os países.
No encerramento do Congresso, o ex-Secretário de Estado norte-americano, Henry Kissin_ger, falou para quase mil
pessoas sobre as tendências da chamada "nova ordem mundial" com a formação de blocos económicos, e afirmou que
"a evolução do Mercosul é, em primeiro lugar, um desafio
dos países do Cone Sul".
.
Precisamos aceitar esse desafio e ntostrar-ao mundo que
somos c·apazes de vencer barreiras, superar dificuldades e formar uma grande comunidade, usando a nossa influência para
diminuir as barreiras comerciais do mundo e conquistar uma
paz duradoura para as AmériCãs.- -Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (César Dias)- Na sessão ordinária
de 15 próximo passado, foi aprovado o projeto de resolução
que deu origem à Resolução n9 87/92, autorizativa de operação
de crédito externo junto ao BIRD, a ser efetuado pelo Governo de Minas Gerais .. Quando da e laboração dos autógrafos
respectivos, a Presidência recebeu nova documentação do
Banco Central, contendo dados divergentes, indicadores de
equívoco na apresentaçãO da matéria.
·
Nos termos do art. 325, letra a, do Regimento Interno,
a Presidência encaminha a matéria ao exame da comissão
competente, a Comissão de Assuntos Econômicos,_e solicita
o parecer, em substituição àquela comissão, do Senador Ronan Tito.
PARECER DE PLENÁRIO
Sobre o Projeto de Resolução n~ 102/92, Oficio "S"
n' 59, de 1992 (Of. 340, de 27-10-92, na origem), do
Sr. Governador do Estado de Minas Gerais, solicitando
autorização para contratar operação de crédito junto
ao Bando Internacional para Reconstrução e Desenvol·
vimento- BIRD, no valor de US$145,000,000.00 (cento
e quarenta e cinco milhões de dólares norte-americanos),
para ser investido no Programa de Saneamento das Bacias dos Ribeirões An-udas e Onça.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, antes de fazer
o relatório da matéria, quero, neste momento, tecer um comentário sobre o _extraordinário discurso que acabamos de
ouvir, do Senador Aureo Mello. Aliás, sempre que S. Ex~
assoma à tribuna, assistimos a uma peça de Oratória da melhor
qualificação. Embora não cOnCorde com o fulcro do seu discurso, não posso deixar de exaltar, neste moinentO, a beleza
do conteúdo e a forma poética coin que S.Ex~ nos brindou
neste início de noite.
QUero, mais uma vez, cumprimentar este poeta extraordinário, escritor de escol, este .companhelro que honra esta
_ Casa e ·que a valoriza, na medida em que dá sua contribuição
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como Parlamentar, como político~ cdmo escritor e como poeta.
Sr. Presidente, temos que analisar apenas modificações
técnicas de uma tradução de um contrato entre_ o BIRP e
o Estado de Minas Geraís. O mérito do projeto já foi discutido.
Trata do saneamento básico de dois ribefrões da capital de
Minas Gerais, terceira cidade do País. Sempre que houve
enchentes em Belo Horizonte, morriam nove, dez, quinze
pessoas. Felizmente, após o início dessas obras, nunca mais,
graças a Deus, contabilizamos vítimas nas enchentes.
As correções são- de ordem técniCa e ·ae ordem de tradução.
Por isso mesmo, em nome da Comissão de Assuntos Econômicos, recomendo a aprovação dessas correções.
É a seguinte a íntegra do parecer:
O Governador do Estado de Minas Gerais·, pelo Ofício
"S" n~ 59, de 1992, submeteu à apreciaÇão do S_enado Federal
pedido de autorização para contratar operação de crédito externo no valor de US$145,000,000.00, junto ao Bird.
A autorização solicitada foi concedida, pelo Senado Federal, nos termos da Resolução n'? 87, de 16 de dezembro de
1992.
.
O Presidente do Banco Central do Brasil, através do
Ofício PRESI-92/2608, de 23-12-92, vem solicitar ao Senado
Federal que proceda alteraÇõeS no ari. 29 da citada reSolução,
em seus itens e, f e g.
As alterações pretendidas, como mencionado no oficio
em questão, visam a adequar as condições financeiras do referido empréstimo aos parâmetros definidos pelo Departamento
de Capital Estrangeiro- FIRCE, do Banco Central do Brasil.
Estas são as informações const;mte.s _da minuta do contrato
a ser firmado, e não aquelas constantes da Rêso1ução n"' 87/92,
advindas do Departamento de Dívida Pública daquele BancoCentral, que utilizou informações apresentadas, de forma preliminar, pela Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais.
Como já mencionado, as alterações pretendidas visam
a adequar as condições financeiras do empréstimo já autori~do pelo Senado Federal, e não terão implicações sobre a
observância e o Cumprimento dos limites e demais exigências
.
e condições estipuladas pela Resolução no 36/92.
O Regimento Interno do_ Senado Federal, em seu art.
325, a, viabiliza, juridicamente, a correção de texto aprovado,
e com redação definitiva, quando se verifiCar contradição,
incoerência, prejudicialidade ou equívoco, que importe alteração do sentido do projeto.
No presente caso, o Banco Central reconhece ter havido
equívoco do Departamento de Dívida- Pública e de Operações
Especiais - DEDIP, razão por que solicita 3 OOrreção do
erro.
Inexistindo obstáculo de ordem regimental e/ou jurídica,
é o nosso parecer favorável a que se proceda à correção do
texto da Resolução n"' 87, de 1992, nos termos solicitados
pelo Banco Central, que passará a viger corn a seguinte_redação:
RESOLUÇÃO N• 87, DE 1992
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais
a contratar operação de crédito externo junto ao Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento BIRD, com garantia da RepóbUca Federativa do Brasil,
no valor total equivalente a US$145,000,000.00 (cento
e quarenta e cinco milhões de dólares norte-americanos),
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destinada ao financiamento do Programa de Saneamento Ambiental dos Ribeirões Armdas e Onça n& Região
Metropolitana de Belo Horizonte.
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Eu não queria aprovar esSe projeto mesmo - principalmente sendo para o meu Estado - sem que eu saiba o que
está sendo mudado, _e para a cidade que elegi como minha,
Belo Horizonte, onde resido._
Eu pediria a V. Ex~ que me aguardasse, para que eu
pUdesse localizar nos autos essa minha dúvida.
O SR. PRESIDENTE (César Dias) - Pois não, nobre
Senador.
O Sr. -Rooao Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O Senado Federal resolve:
Art. 1~' É autorizado o Governo do Estado de Minas
Gerais, nos termos da Resolução n9 96, de 1989 e da Resolução
n"' 36~ de 1992, do Sen_ado_Eedcral, a contratar operação de
crédito externo junto ao Banco Internacional para Reconsw
trução e Desenvolvimento -- BIRD, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor total equivalente a
O SR. PRESIDENTE (César Dias)- Concedo a palavra
US$145,000,000.00 (cento e-quarenta e cinco milhões de dólaa -v. Ex•, pela ordem, enquanto o Senador Alfredo Campos
res norte-americanos).
estuda os autos.
Parágrafo único. A operação de crédito externo referida
neste artigo destina-se ao financiamentO do Programa de SaO SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Pela ordem. Sem
neamento Ambiental dos Ribeirões Arrudas e Onça na Região revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria
Metropolitana de Belo Horizonte- MG.
de, neste momento, registrar que estamos às vésperas do NaArt. 2"' As condições financeiras da operação são as
tal. Aproveito este momento para sair um pouco do_ tema
seguintes:
em questão - enquanto o Senador Alfredo Campos analisa
a) mutuário: Governo do Estado de Minas Gerais;
o·- assunto - e desejar aos nobres Pares, aos funcionários
b) mutuante: Banco Internacional para Reconstrução e
da Casa, à Imprensa, enfim, a todos que mourejam nesta
Desenvolvimento- BIRD;
Casa, um Natal feliz, um Natal de reflexão.
c) valor pretendido: US$145,000,000.00 (cento e quarenNatal quer dizer nascimento, mas o Natal de Cristo quer
ta e cinco milhões de dólares nortewamericanos);
dizer, principalmente, renascimento. Desejo que renasça a
d) garantia: República Federativa do Brasil;
esperança, a esperança dos brasileiros, a esperança de um
e) juros: 0~5% (cinco décimos por cento) ·a:c.- ailõ acima
Brasil melhor, a esperança de uma Pátria que possa ter verdados custos dos empréstimos selecionados (qualified borro- deiramente o nome de pátria e o sentido de pátria.
wings), contados no semestre precedente; comissão de com~
EnsinoU-nós Teotônio Vilella que pátria quer dizer pai
promisso (commlsslon fee): 0,75% (setenta e cinco décimos
e mãe. Se somos filhos da mesma pátria, somos uma fraternipor cento) sobre o montante não desembolsado~ contada a
dade; se não somos, urge construí-la.
partir de 60 dias após a data da assinatura do contrato;
Verdadeiramente é difícil reconhecer uma fraternidade
f) destinação dos recursos: Programa de Saneamento
em que irmãos tãó opUlentos, tão ricoS, irmãos que -às vezes
Ambiental dos Ribeirões Arrudas e Onça na Região Metropo- podem embarcar em jatinhos para ir ao exterior tratai" do
litana de Belo Horizonte- MG;
seu próprio ronco, enquanto Outros Pelejam para arranjar
g) condições de pagamento:
um emprego, o direito primeiro qUe-Uma pessoa tem na ~ocié
-do principal: em 20 prestações semestrais, iguais e Cori- dade modema. E isso é negado. Atualmente, o índice de
secutivas, vencendo-se a primeira '(mi 15-4-1998 e a última
desemprego no Brasil é enorme.
em 15-10-2007;
Srs. Senadores, tenho defendido- aqui, diuturnamerit:e,
-dos juros: semestralmente vencidos, em 15-4 e 15-1 O que precisamos dar urgência às matérias que pretendem reco·
de cada ano;
lOcar -o Brasil nos trilhos, justamente pensando nessas pessoas
-da comissão de compromisso: semestralmente vencida, que, muitas vezes, por falta de um teto, são obrigadas a se
em 15'4 e 15-10 de cada ano;
abrigar debaixo de uma árvor~ ou s_ob a _marquise dos prédios.
h) autorização legislativa: Lei Estadual n' 10.890, de 22 E esse problema tem-se agravado considerayelmente .. Sou tesde outubro de 1992.
temunha, desgraçadamente, desse fato, de verificar que a cada
Art. 3"' O praZo máxiinO para d exercício da- presente momento está aumentando o número de nossos irmãos dor·
autorização é de duzentos e- setenta dias, a contar de sua mindo sob as marquises.
publicação·.
Tudo isso_ tem a ver com o desenvolvimento deste País;
Art. 4"' Esta resolução_ entra em vigor na d_ata de sua
tudo isso tem a ver com o recolocar do Brasil nos trilhos.
publicação.
_Neste momento, de véspera de Natal, de véspera de renasciSala das Sessões, 23 de dezembro de 1992. - .
mento, os meus votos são para que _o_ Brasil se reencontre
Relator.
no seu melhor caminho, para que possa criar condições de
recriar, verdadeiramente, o nome de Pátria para os brasileiros:
O Sr. Alfredo Campos - Sr. Presidente, peço a palavra
Pátria de Teotónio, Pátria de Ulysses Guimarães, Pátria de
para encaminhar.
todos os brasileiros!
O SR. PRESIDENTE (César Dias)- Concedo a palavra
Ulysses Guimarães, Sr. Presidente, quando estava pro·
a V. Ex~ para encaminhar.
mulgando a Constituição de 1988, dedicou-a aos brasileiros
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB-MG. Para encami·
nufu raSgo de elociüência. El~ disse muitas frases,_ mas u~a
nhar. Sem revisãó -do orador.) Sr. Presidente, eu pediria
me calou bem fundo: "Dedico esta Constituição ao mais mise:à Mesa que me enviasse o o_riginal desse processo, simplesrável dos meus irmãos: àquele que tem do seu lado apenas
mente para que eu possa sanar uma dúvida que tenho com
a lei".
relação à substituição das letras "e", "f' e "gn, que dizem
Como esta Casa é uma Casa de leis, tem a responsarespeito a juros e formas de pagamento.
bilidade de fazer leis que protejam o fraco do forte, neste I
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momento peço a reflexão da Casa, para que· sejamos-inspicipal d~_ ~lterosa --:-_ MG, a contratar operação de crédito
rados pelo Espírito Santo - porcjue se não Viveinos notélnpo
junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A
dos profetas, no tempo de Cristo, hoje vivemos n~~mpo
- BDMG, no valor de Cr$350.000.000,00 (trezentos e cinqüendo Espírito Santo. Que o Espfiito-s-a-rftb nos ilumine e ilumine
ta milhões de cruzeiros); e
o Governo deste País, para que te-nhamos um pais- mais igual,
-Projeto de Resolução n• 108, de 1992 (apresentado
mais solidário e mais fraterno!
pela Comü;"São de Assuntos Económicos como conclusão de
Esses são os votos de Feliz Natal que, daqui da tribuna,
seu Parecer n~ 471, de 1992), que autoriza o Governo do
envio não só a V.Ex\ não só aos meus pares, mas tambéin
Estado de São Paulo a emitir e colocar no mercado, através
aos taqufgrafos, a todos os funcionários dQ_ Sen~do Federal,
de ofertas públicas, Letras Firianceiras do Tesouro· do Estado
à imprensa e, principalmente, ao povo brasileiro.
de São Paulo - LFTP, destinadas ao giro de 83% das
Vamos acreditar, vamos recollstruir a esperança! A espe132.099:676 LFfP, vencíveis nó primeirO sem-estre de 1993.
rança, que é uma virtude teológica, cristã, não é aquela que
Ao Projeto de Resolução n' 103, de 1992, foi oferecida
o vulgo às vezes utiliza para esperar que as coisas aconteçam. _ uma emenda, que será lida pelo Sr. P Secretário.
Como disse ainda há pouco, a esperança, que é uma das
É lida a seguinte
_
virtudes teológicas, é também ativa e redentora e por isso
mesmo exige que cada um de nós, ao mesmo tempo que
EMENDA N' I, DE 1992
espera, construa o futuro, o amanhã deste País.
AO PROJETO DE RESOLUÇÁO N• 103, DE 1992
Feliz Natal, Sr. Presidente! Feliz Natal, funcionários desta
Altera o Regulamento Administrativo do Senado
Casa e colegas de trabalho! Feliz N_a~al, imprensa! Feliz Natal,
Federal, cria cargos que especifica, e dá outras provi~
Presidente afastado Fernando Collor! Feliz Natal, Presidente
dências.
em exercício Itamar Franco[ Feliz Natal, brasileiros!_
Dê-se ao artigo 5• da Resolução n•79 de 1992, que alterou
O SR. PRESID"llNTE (César Dias) - Nobre Senador
o Regulamento Administrativo do Senado Federal, a seguinte
Alfredo Campos, V. EX" solicitou à Mesa o processo. V. Ex'
redação:
já Tnstruiu?
- -- Art. 5~'- São criados no Quadro de Pessoal do Senado
O SR. ALFREDO CAMPOS -Já estou com o processado
Federal dois cargos de Analista LegisJativo- Área de FarmáM
e dirimi as minhas dúvidas.
-cia; dois de Analista Legislativo - Are a de Fisioterapia; seis
Sr. Presidente, assim como o Senador Ronan Tito, desejo
de Técnico Legislativo - Área de Fisioterapia; quatro de
a todos os mesmos votos de um Feliz Natal!
Técnico Legislativo - Área de Radiologia e dez de Técnico
Com relação ao pedido do Dedip, dó Banco do Brasil,
Legislativo - Área de Odontologia, a serem providos mee ao mesmo tempo ao pedido do Ficre, também do Banco
diante concurso público.
do Brasil, houve um conflito nas inforrriaçõeS do primeiro
processado.
Justificação
Quando o Senado aprovou esse pedido de empréstimo
A presente proposiçãO pretende sanar erro redacional
para Minas Gerais, houve essa dúvida, agora sanada,_ com
da P,roposição original que Cria cargos de Técnico Legislativo
a inform-ação do Banco Centrai solicitando _que fosse feita
- Area de Reabilitação, porém não especifica -em.-·que área
uma nova resolução para que o empréstimo pudesse ser confeesta reabilitação seria executada.
rido ao meu Estado.
Com a em~nda eln tela além de- especificarmos a área
Nada a opor; Sr. Presidente, ao parecer brilhante do
que se pretende atender. criamos 2 (dois) cargos de Analista
nobre Relator, meu colega de Estado e de ,representação,
_Le&i:~la~ivo- Áreª de Fisio~erapia, _imprescin~íveÍJi_, na superaqui no Senado, Senador Ronan Tito. Muito obrigado.
visão dos trabalhos fisíotei"ápicOs que a SSÀMS pretende inO SR. PRESIDENTE (César Dias)- O parecer aponta
crementar, proporcionando dessa forma a realização de um
ocorrência de equívoco e incoerência, -coiicluindo por novo
serviço essencial a toda comunidade por ela atendida.
texto corrigindo a falha.
Senador Alfredo Campos.
Em votação.
~O SR. PRESIDENTE (César Dias) - A matéria será Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
__ despachada às Comissões de Constituição, Justiça e Cídad3.sentados. (Pausa.)
nia,-- para exame do projeto e da emenda, e Diretora, para
Aprovado.
. __ _
, -~ - --=--~--· =
exame da emenda.
A Presidência determinará a retificação do texto com
Aos Projetas de Resolução n<?5 105 e 108, de 1992, não
a feitura de novos-autógrafos para a imediata publicação.
foram oferecidas emendas. As matérias serão incluídas em
O SR. PRESIDENTE (César Dias) -A Presidência esclaOrdem do Dia oportunamente.
rece ao Plenário que temos 45 Srs. Senadores presentes na
O SR. PRESIDENTE (César Dias) - A Presidência conCasa.
voca sessão extraordinária a realizar-se amanhã, às 10-liorãs,
Na presente sessão, terminou o prazo para apresentação destinada ao en_cerramento da 5~seSsão Legislativa EXtra_orM
-- de emendas às seguintes matérias:
dinária da 49~ Legislatura.
-Projeto de Resolução n' 103, de 1992, de iniciativa
- A Presidência gostaria de fazer suas as palavras aqui proM
da Comissão Di:teto_r_a, que altera o Regulamento Adminis- _feridas pelo Senador Ronan Tito~ desejando feliz Natal a todos
trativo do Senado Federal, cria cargos que especifica, e dá os funcionários do Congresso Nacional, ao povo brasileiro,
outras providências;
_
em· especial aos políticos, que, realmente, tiveram um ano
-Projeto de Resolução n~' 105, de 19'92 .(apresentado difícil em 1992.
pela Comissão de Assuntos Econórriicos coino cQ_iiClusão de
SentiMme honrado em presidir o término desta sessão e
seu Parecer n~' 468, de 1992), que autoriza a Prefeitura Muni~ também desejaria a todos os Ses. Senadores feliz Natal e prós-

Dezembro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

pero Ano Novo e que tenhamos um ano de muita evolução
e muito desenvolvimento para o nosso País. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (César Dias) -Nada mais havendo
a tratar, está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 3 minutos.)
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a situação patrimonial e financeira do Instituto em 31-7-92
com notas explicativas, resolve:
Aprovar o Balancete e os Demonstrativos das Receitas
e Despesa~ do Instituto de Previdência dos Congressistas IPC, referentes ao mês de julho/92, apresentando um Ativo

com um Disponível Imediato de Cr$120.860.419.961,08 Investimentos no valor de Cr$2.603.667.674,94 e Créditos DiversoS

INSTITUTO DE PREVIDÍlNCIA DOS CONGRESSISTAS
(Criado pela Lei n' 4.284/83)
PARECER
Assunto: Balancete Patrimonial e Demonstrativo
das Receitas e Despesas do IPC.
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência doSCongressistas - IPC, de acordo com o que estabelece o art.

12, inciso III da Lei n' 7.087 de 20 de dezembro de 1982,
examinou o Balancete Patrimonial e o Demonstrativo das
Receitas e Despesas i"eferentes ao período de 1~>-1 a 31-7-92,
juntamente com o Demonsti-ativõ .das Receitas -e Despesas
do mês de julho/92 e, considerando que essas- peças traduzem

no valor de Cr$17.147 .050.388.04 Recursos Realizáveis a Longo Prazo no valor de Cr$5.413.316.539,42 Ativo Permanente
no valor de Cr$123.767539,54 e Valores Custodiados de
Cr$11.926,23. O Passivo-da Instituição demonstra um ExígíVer

Operacional de Cr$447.783.284,85; um Exigível Atuarial no
valor de Cr$136.337 .208.177 ,40; não Exigível âe
Cr$9.355.972.962,04; Valores em Custódia de Cr$11.926,23
e Contas de Resultado Futuro de Cr$7.257.678,73. As Contas
de ~esultado demonstram a realização de Receitas no valor

de Cr$33.135.644.391,57 no mês de julho/92 e de
Cr$145.430.923.401,75 acumuladas no mês. Esta igualdade
é resultante da constituiçáb de reservas e provisões no mês
de julho no valor de Cr$114.273.915.450,62.
Brasília -

DF, Aloisio Vasconcelos.
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Notas Explicativas Anexas ao
Balancete Patrimonial de Julho/92
1 - O IPC_ tem a receber da Câmara dos Deputados
os recursos consignados a título de Equiparação de Pensões
e Reserva da Previdêncía Congressual no valor de
Cr$15.289583.788,74 (quinze bilhões, duzentos e oitenta e
nove milhões, quinhentos e oitenta e trés mil, setecentos e
oitenta e oito cruzeiros e Setenta e qUatro centa-vos). Sem
correção monetária, apropriados como receita, na forma a
seguir descrita:
- Equiparação de Pensões:
' Exercício de 1990
................. Cr$258.338.261;16
' Exercício de 1991
............... Cr$ LO!T0.538.347,67
' Exercício de 1992
............. Cr$ 10.099.762.010,13
Soma ................................... Cr$11.099.638.618,96
- Reserva da Previdência Congressual
' Exercício de 1992 = Cr%3.930.945.169,78
Total ......................................... 1.5.289.583. 788,74
Ressalte~se, ainda, que o IPC tem a receber da Câmara
dos Deputados os _valores de Cr$108.877.231,76, relativo ao
exercício de 1990 e Cr$449.263.522,02, relativO- aO eXi~-idcio
de 1991, perfazendo o montante de Cr$558.140.753,7S, sem
atualização monetária, nãó apropriados na equação patrimo~
nial.
Portanto, o total geral a receber da Câmara dos Depu~
tados é de Cr$15.847.724.542,52.
2.- A aplicação em "Debentures", equivalente a títulos
não conversíveis da ''A Ruralcolonização S/A", pertencentes
ao Grupo Realizável a Longo Prazo, representando à época
45% do Ativo Contábil, acha~se Sub-Judice, em virtude de
irregularidades constatadas na emissão dos títulos e. à falta
de documentação hábil, conforme Processo n~' 14.322189 da
Câmara dos Deputados.
3. A rubrica "Reserva Matemática de Benefícios a Conceder", do Grupo Exigível Atuarial, tem com finalidade atender à cobertura de benefícios a conceder, de acordo com
a orientação da Empresa Atuária - STEA, nos termos do
Contrato Fitffiado entre o IPC e· àquela empresa em 1990,
sendo que estamos aguardando os cálculos atuariais resul~
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tantes do referido Contrato, para que possamos proceder aos
lançamentos de ajustes necessários.
4. A conta 312000 - AuXIlio Funeral apresenta um
saldo negativo de Cr$2.113.200,00 como conseqüência daregularização do Aviso de Crédito não identificado, pendente
na Conciliação Bancária- do mês de maio do_corrente exercício,
cujo acerto ocorrerá no mês de agosto de 1992.
Brasnia, DF., 31 de julho de 1992. -Francisco Dos
Santos Passos, Diretor do Depto de Contabilidade. Contador
CRC/DF 4.966
Marcos José de Campos Lima, Chefe da Seção Anális
e Orçamento. Contador CRC/DF 8.274.
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos
Congressistas~IP_C, de ~cardo com o que estabelece o art.
12, inciso III da Lei no 7.087 de 20 de dezembro de 1982,
examinou o Balancete Patrimonial e o Demonstrativo das
Receitas e Despesas referentes ao pêríodo de 1~1 a 30~8~92,
juntamente com o Demonstrativo das Receitas e Despesas
do mês de agosto/92 e, considerando que essas peças traduzem
a situaÇão patritnoriial e financeira do Instituto em 30~8-92,
com notas explicativas, resolve:
Aprovar o Balancete e os Demonstrativos das Receitas
e despesas do Instituto de Previdência dos Congressistas-IPC,
referentes ao mês de agosto/92, apresentando um Ativo com
um Disponível Imediato de Cr$145.824.837.250,63 Investimentos no valor de Cr$2.703.516.112,19 e Créditos Diversos
no valor de Cr$19.032.538.813,82. Recursos Realizávies a
Longo Prazo no valor de Cr$5.673.882.160,18 Ativo Perrna·
nente no valor de Cr$128.567.539,54 e Valores Custodiados
de Cr$11.926,23. O Passiv-o-da Instituição demonstra um Exi~
gível Operacional de Cr$914.193 .129 ,82; um Exigível Atuarial
no valor de Cr$161.911.886.120,38 Não Exigível de
Ci$10.528.263.431,97; Valores em Custódia de Cr$11.926,23
e Contas de Resultado Futuro de Cr$8.299.194,19. As Contas
de Resultado demonstraram a realizações de Receitas no valor
de Cr$ 32.843.580.291,54 no mes de agosto/92 e de
Cr$178.274.503..693,29 acumuladas no mês e despesas de
Cr$32.843.580.291,32-no mês de agosto/92 e de
Cr$178.274.503.693,29 acumuladas no mês. Esta igualdade
é resultante da constituição de reservas e provisõ~ no mês
de agosto rio valor de Cr$141.021.583.863,53.
Brasília~ DF.,
. -Aloísio Toscaneli.
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a Ata foi discutida e votada, tendo sido aprovada sem restrições. Em seguida o Presidente informou aos membros presentes sobre a depedência -dos trabalhos do IPC ao PrOdasen.
Esta dependência tem dificultado a dinàmica de algumas verO IPC tem a receber da Câmara dos Deputados os recur- te-nteS- de nossas atividades. Disse _que hoje a informática é
sos consignados a título de equiparação de pensões _e reserva
algo indispensável para o Instituto, considerando o universo
da previdência congressual no valor de Cr$16.936.052.7J3,37. dos nossos contribuintes e pensionistas espalhados por todo
(dezesseis bilhões, novecentos e trinta e seis milhões, cinqüenterritório nacioanl. Disse que é difícil controlar receita e despeta e dois mil, setecentos e treze cruzeiros e trinta e sete centasas_com pensões, benefícios, pecúlio, funcionamento de Carvos), sem correção monetária, apropriados comei réCeita, na
teira de Empréstimos e da Carteira de Finariciarnento de Autoforma a seguir descrita:
ação atualizado. O Presidente disse que precisava de autori- Equiparação de Pensões
zaç-ão do Conselho para adotar essas providências., Adiantou
Exercício de 1990 = Cr$258.338.261,16
que já tinha feito gestões diante do Senado e Prodasen para
Exercício de 1991 = Cr$ 882.295.994,04
este fim. Pelas informações que já teve, os custos para implanExercício de 1992 = Cr$11.357.379.164,89
tação desse sistema de informatização ficaria em torno de
Soma ........... Cr$12.4gs:013.420,09
Cr$ 200.000.000.00. (duzentos milhões de cruzeiros) à preços
- Reserva da Previdência Congressual
de abril/92. O Deputado Manoel Castro disse que era impor~ ·
Exercício de 1992 = Cr$ 4.438.039.293,28
tantíssima esta providência. Sugeriu a contratação de um técniTotal ......... Cr$16.936.052.713,37
co em especialização no setor para orientar o IPC no quanto
Ressalte-se, ainda, que o IPC tem a receber da Câma_ra
necessário. Em conseqüência, o Conselho autorizou o Presidos Deputados a título de Reserva d~ Previdência Cqngressua)
dente a adotasr todas as providências n~ce.ssárias no sentido
os valores de Cr$108.877.231,76, relativo ao exercício de 1990
de se adquirir e implantar riO IPC um sistema de informae Cr$449.263.522,02, relativo ao exercício de 1991, perfazendo
tização. correndo por conta do IPC as despesas e gastos com
o montante de Cr$558.140. 753,78, sein atuaHi:açãáiriOO.etária,
o sistema. Em seguida, o Presidente solicitou ao Conselho
não apropriados na equação patrimonial.
autorização, sempre que necessário, para dar curso as açóes
Portanto, o total geral a receber da Câmara dos Depujudiciais sobre-os desmandos de adminiStrã.ção do ex~Depu
tados, é de Cr$17.494.193.467,15.
tado Gustavo de Faria, que correm na Justiça dos Estados
2. A aplicação em "debêntures", equivalentes a títulos
do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, para pagamento
não conversíveis da "A Rural Colonização SIA", pertencentes
com despesas de passagem aéreas e hospedagem do advogado
ao Grupo Realizável a Longo Prazo, representando à época
contratado para este fim, Dr. Leopoldo Fontenele, e honorá45% -do Ativo Contábil, acha-se sub-judice, em virtude de
rios de advogado que, por extrema necessidade, precisa ser
irregularidades constatadas na emissão dos títulos e falta de
substabelecedor nestes Estados. Ouvido, e por unanimidade,
documentação hábil, conforme Processo no 14.322/89 da Câo Conselho autorizou o Presidente a pagar tais despesas. Conmara dos Deputados.
-tinuandp. o Presidente apresentou ao Conselho, Parecer da
3. A rubrica ·~Reserva Matemática de Benefícios a ConConsultaria Jurídica (pelo deferimento),_ ao processo n~ 78192,
ceder", do Grupo Exigível Atuarial, tem como- flnalÚiade
da contribuinte Marilene Terezinha Gomes. Lido, o Parecer
atender à cobertura de benefícios a conceder, deaco_rdo com
foi discutido, tendo sido referendado pelos membros do Cona orientação da empresa atuária - STEA, rfõs teiinos do
selhO- Em seguida o- Presidente informouao Conselho das
Contrato firmado entre o !PC e àquela empresa em 1990,
dificuldades que o IPC vem enfrentando por falta de um veícu·
sendo que estamos aguardando os cálculos atuariais resullo que possa atender a Administração do Órgão. Sem veículo,
tantes do referido Contrãto~- para que pOssamos proceder aos
o IPC fica na dependência da Câmara para emprestar um
lançamentos de ajustes necessários.
.
carro quando se tem necessidade, ou então se aluga táxi quanBrasilia-DF, 30 de agosto de,19~2. -Marcos Joséde -do se precisa de serviços externos junto aos bancos e reparCanipos Lima, Chefe Seção Análise e Orçam~nto CONTAtições públicas. O Conselho, por unanimidade, autorizou o
DOR CRC/DF 8.274- Francisco Santos Passos, Diretot' do
Presidente a adotar providências para aquisição de um carro
Dept' de Contabilidade CONTADOR cRcfDF 4.966.
.
que atenda as necessidades de representação e serviço. Continuando, o Presidente apresentou um Projeto de Resolução,
concedendo empréstimo a segurados do IPC;Cõm finalidade
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS
específica (viabilizar a aquisição de casas funcionais das duas
Ata da 11 ~ Reunião Ordinária do Conselho Delibe- Casas do Congress-o Nacional já ocupadas por eles, junto
rativo, realizado em 1 de julho de 1992.
a Caixa Económica Federal). O Projeto foi lido, colocado
em discussão e votação, tendo sido aprovado por unanimiAo dia primeiro dos mês de julho do ano de hum mil
dade. A Resoluçao recebeu o número 1192, que será publicado
novescentos e noventa e dois, às onze horas e trinta minutos,
à parte. Em seguida foram apreciados e aprovados os seguintes
reuniu-se Ordinarhlmente o COnSelho Deliberativo do Instituto
processos: a) de pagamentode pecúlio- Marina Castro Silva
de Previdência dos_ Congressistsas-IPC, em sua sede, situada
(263/92); b) de inscrição na Caixa de Pecúlio- Flávio Ettore
no anexo I da Càmara dos Deputados, 25~ andar, sob a presidência do Senhor Deputado Domingos Juvenil, corp. a preGiovine (1266/92) e Francisco das Chagas de Vasconcelos
(248/92); c) de retorno ao IPC~ Maria lrani Carneiro Kay
sença dos senhores Conselheiros, Deputados Aloisio Vascon(282/92); d) de reversão de pensão- Maria Teresa Brenand
celos, Pedro COrrêa, Manoel Castro, Solon ~orges dos Reis,
Coelho (129/92), lvanise Câmara Freire (101/92); e) de AuxíRaquel Cândido, e do Doutor Djacyr ArrUaa. Observado
lio-funeral- José Tavares Correia de Lira (490/92), Zizete
o quorum regimental, o Presidente abriu os trabalhos, deterBalbino (710/92), Ana Leila Coutinho Abbot Gaivão (827/92),
minando ao Senhor Secretário a liitura da Ata da reunião
Marina Castro Silva (264/92), Alexandre Luiz Dario (430/92),
anterior, realizada em 26 de março de 1992. Após a leitura,
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Notas Explicativas Anexas ao Balancete
Patrimorual de Agosto/92
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(610192), José Francisco de Sousa (665/92), José Galdinode
Carvalho (671/92), José Maria Ferreira Leite (639/92), José
-Milton Reis (760/92); g) de averbação-ac mandato- de
PiSchoal Bãibosa Bertolino (718/92), Jorge Pereira Rosa
Antonio Morimoto (407/92), Maurici Mariano (24/92), Neuto
(672/92), Jovercino da Cunha e Castro (686/92), Joaquim PeFausto de Conto (652192) e Valter Pereira '(573792); li) de
dro de Sousa (698/92); Maria Cecilia de O. Sales (658/92),
integralização de carência_- Florinda Mariana Acioli RodriMaria Consuelo Dutra Timbó (685192), Manoel Antonio Mugues (631/92), Francisca Leal Aires (713/92)JNalva Mendes
niz (768/92), Sivaldo Francisco Batista -(648/92), Tagore WotPonte (761192), Vanilda Avancini (692/92) e Lúcia Santos Toton de Andrade Madruga (766/92), Wilma Heloisa Teixeira
melin (830/92); i) de incrição de segurado facultativo- Ade(638/92), Yamar Anjos de Brito (663/92), Jorge E. Marques
laide S_oares de Oliveira Veiga (607/92), Afonso Jor_g"e Ferreira
do Valle (697/92), Aracé de Jesus Muniz (479/92), Adismar
da Costa (585/92), Ana Luiz dos Santos (616/92); Céfía Regina
Ffeire do Nascimento (426/92), Antonio- Eduardo de Lima
Perissê (723/92), Denise Figueira Nunes (735/92). Floriano
(428/92), Antonio Mozar Rodrigues (416/92), Edson Batista
Mendonça Rabelo (627/92), Irene Ferreira Costa (481192),
dos Santos (486/92), Eliane Ribeiro de Castro (435)/2), Erich
João Nilton dos Santos (614/92), José de Jesus da Silveira
Mohn (410/92), Eurico Pires da Silva (456/92), Frenando MárFilho (608/92), José Pedro Araújo Junior (589/92), Juarez
cio de Almeida (455/92). Franc!sco Carnaúba de Souza
Aires Sampaio (659/92), Juarez Abdulmassih Filho (604/92),
(480/92), José Gomes Ferreira (401/92), José Rocha Filho
Jucimar Alves de Castro (587/92), Mário Celso Nunes Olíveira
(420/92), José Valdeni Torres (457/92), José Rodrigues de
(169/92), Maria Cristina Bernardo da Silava (562192), Maria
Araújo (378/92), João Evangelista Belem (434/92), João Paulo
de Fátima Pinheiro Câmara (651/92), Maria do Socorro Silva
da Silva Lima (423/92), João Rodrigues de Souza (433/92),
(635/92), Maria Dulce Vieira de Queiroz Campos \345192),
Luiz Mendonça da Rocha (482192), Madalena Serafim dos
Maria lgnez Cavalcanti de Souza (601192). Maria José de SouSantos (419/92), Marli José Batista (425/92), Manoel Vandir
za Pa1va (645/92), Mário Viano Pereira Barbosa (634/92),Nade Paiva Gomes (476/92), Marilene Ribeiro de Miranda
gete Habli Brandão (590/92), Nelson Flores de Albuquerque
(477/92), Motozo Norita (474192), Maria das Graças Pinheiro
(620/92), Paulo Augusto Guimarães de Sousa (676/92), Pureza
da Silva (381192), Maria das Graças S. Azevedo (488/92),
Ferreira de Lima (690/92), Roberto Campos Marinho
Neide Fernandes de Aguiar (382192), Oscar de Souza Neto
(565/92), Silvia Pradines Coelho Ribeiro (579/92), Teresa Cris- · (499/92), Odon Ferreira de Lima (478192), Úgoberto Paiva
tina Sousa e Silva (639/92). Vera Lúcía -Otílio dos Santos
do Nascimento (441/92), Pedro dos Anjos Amaral Soares
(615/92), José Ferreira dos Santos (336/92), Djenane Vale
(427/92), Paulo Cesar Gomes da Silva (403/92), Paula Gonde Paula (317/92), Yara Goulart Barbosa (3!6/92), Margarida
çalves Atagiba Leite (405/92). Resemary Montei!.o Oliveira
Maria Maciel Marinho (271/92), Ladilson Prado de Magalhães
(406/92), Shirley Márcia dos Santos (454/92), Tereza Alves
(564/92), Jamaci Cordeiro de Gois (444/92), Fátima Maria
de Oliveira (463/92), Wilma Noleto Maranhão de Oliveira
de Freitas Mosqueira (556192), Gláucía Aparecida Pimentel
(415192), 1) de requerimento de pensão- Raimunda Porfírio
Ulchoa Ferreira (497/92), Ivo de Araújo Oliveira Filho
da Silva (793/92), Antonio Senador Costa (825192), Maria
(563/92), Francisco de Assis Freitas Pires de Sabóia (559/92),
Lêda Coelho (816/92), Altenir Pereira Coutinho (512192),
Maria José Gadioli Duarte Mourão (577/92) e Flávio Freitas
Crescilia Aparecida yalocci_(453/92). ~~sé Fe~nandes Moreira
Faria (561192); j) de cancelamento de inscrição - José Neto
(732192), Raimundo Nonato Rodrigues Cordeiro (741192), SeBrilhante (268192), Horlando Rodrigues de Menezes (273/92),
bastião dos Reis (737/92), Tsylla Velloso Vianna Balbino de
Vilma Julineza da Silva Otero Seabra (223/92), João Pereira
Carvalho (711192), Valdemar Morais de Queiroz (674/92),
Dantas (280/92), Maria Ilda Soares de Oliveira (315/92), Paulo
Valtan Mendes Furtado (731192), Acyr Mauro Paiva da Silva
Antonio Ferreira Lepletur (295/92), Jayme Wagner Candido
(377/92), CArime Saff Amiden (541192), Casildo João Maldade Freitas (283/92), Luiz Roberto Martins Mazzilli (319/92),
ner (274/92), Celina Sassi (567/92), Eider Ramos da Silva
Odilia Santos da Conceição (320/92), José Soares de Sá Teles
(451/92), Elodia Ferreira D'Ab.adia (321192), I'austo~ Inácio
(318/92), Zilda Santos Alves (350/92), José Neves (284/92),
de Oliveira (307/92), Francisco Itamar Machado. (37.6/92),
Luiz Bernardo Guimarães Torres (354/92), Iraides Marques
João -Coutinho Duarte (216/92), Joaquim Lourenço Filho
da Luz (370192), Antonio Marques de Souza (520/92), Antonio
(322/92); José Alberto Gonçalves da Motta (524/92), José
Elcio Alves dos Santos (540/92), Cirilo Nunes da Costa
Gomes Filho (613/92), Justiniano Soares de Andrade (209/92),
(533/92), Francisca Freire Serafim Machado (510/92), Glória
Lêda de Albernaz Gomes (323/92), Marco Aurélio Rodriguos
Ester Chagas de Medeiros (508192), Janduf Honorato de MeCamargo '(243[92), Maria- Cetina Teixeira Ferro Costa
deiros (509/92), João Carreira de Freitas (506/92), Maria Anto(287/92), Maria de Fátima Machado (570/92}, Maria Liz da
nia Fonseca dos Santos (516/92), Maria Clara Alves Correia
Sil':a Braga (25~/9~), __ !\iari~ ~erc~s Lima Tav~~es Correia
Dias (549/92), Maruli Josefa da Conceição~ (507/92), Osniar
(232/92), Maria Salomé Pereira da Silva (534/92}, Marina CasOscar Machado (551/92), Sandra Mara de Andrade (539/92),
tro Silva (265/92), Marinaldo de Araújo Carvalho (452/92),
Antonio Gilberta da Silva (705/92), Antonio Manoel Perefra
Marita Menezes (519/92), Nilo Nogueira (279/92), Nilza dá
da Silva (716/92), Antonio Oliveira de Souza (566/92), AuSilva Dario (429/92), Nilvado Passos Kruger (305/92), OtaC11io
gusto Lacerda Lima (558192), Arivaldo Leonis Bastos Júnior
Rodrigues dos Santos (606/92), Paulo Augusto Soares Ban(738192), Carolina Maria Ribeiro Sousa (684/92), Domingos
deira (489192), Sebastião Calado Bastos (469192), Sérgio de
de Souza Santos (592192), Erli Tavares dos Santos (717/92),
Otero Ribeiro (197192), TeresinhaMaria daCosta (409/92),
Francisco Jonil de Sousa Ferreira (689{92), Francisco Furtado
Virgínia Maria de Faria Laranja (351/92), Clarinda Nunes
da Silva (715/92), Francisco Raimundo Rodrigues Femarides
Ferreira (780/92), Maria da Glória Alves (695/92), Maria Tere(660/92), Geraldo Ferreira de Sá (786/92}, Geraldo Quirino·
za Coutinho Gaivão (774/92) e Umberto Gu1marães Neves
da Silva (699!92), Gil Anizio de Souza (670/92), Helenita de
(719/92); m) de auxílio-doença - Ademar Pereira Vieira
Souza Batista do Carmo (653/92), Heloisa Ramos Coelho
(789/92), Afrísio Vieira Lima (750/92), Ana Izabel Falcão
Freire Wanderley (633/92), Chrispim Jacques Bias Fortes
~arte Mourão (669192), Joberto Mattos de Sarii'Ari~na
Cattete Pinheiro); f) de mandatO CassadO/reViSàõ de ·pens<lo
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(n3192), Eurico Bartolomeu Ribeiro (742/92), EÚrípedes Ribeiro (782192), Florizel Leitão da Silva (767192), Gilberto Gil
Santiago (783192), Gislayne Gonzaga Machado (745192), Helena Vilas Boas Borges da Silva (769192), Herval Tavares
(748192), Hugo Napoleão do Rego Neto (724/92), Jane Messina Fragoso (779192), Jerónimo Garcia Santana (758192), José
Correira Cabral (756192), José Mandelli Filho (764192), Josimar Rodrigues de Lacerda (759192), Lael Vieira Varella
(595192) e 785/92), Luiz Paulo Pieri (746192), Mário Luiz Garcia Amaral (n6/92), Marizete José Soares ·(763192), Nelson
Morro (749/92), Osmário Luciano Martins (795/92), Osvaldo
Evangelista de Macedo (530/92), Paulo de Almeida (747/92),
Raquel Rufina da Silva Lima (740/92), Rosental Antero Alves
Júnior (794192), Sônia Regina Pitl!O da SilV& (788192), Tarcísio
António da Silva (739/92), Teresa Cristina Mendes de Mesquita (790192), Wilmar Dallanhol (646192 e 772192), Wilmar
Dallanhol (784192), Adileia Gonçalves Gomes da Silva
(379192), Ademar Pereira Vieira (392192), Alceste Almeida
(347192), Alice Maria R. de Aguiar (395192), Ana Gualterina
de Alancer A. Carneiro (372192), Ana Maria Maximiano .
Stumpf (357192), Antonio Manoel Madeira (49319i);Antonio .
Severino do Nascimento Neto '3?8/~2), ~rffi~n~~-Q~.O-çã"lVes
Costa (462192), Arquiarino Bites Leão Leite (450/92), Augusto Lopes Ribeir() (442/92), Augusto Silveira de_Carvalho

(389192), Bernardo B. Pinto (473192), Bianor Antunes de Siqueira (380192), Eleidimar Alves Neiva (401192), FlorizelLeitão da Silva (526192), Gasparina Gonçalves dos Reis (418192),
Gilberto dos Santos Rcvizzini (500192), Gilson Vianna
(404192), Ginaldo Iná.cio de Araújo (394792), João Batista
Silva Aragão (491192), João de Deus Antunes (348192),Jocelino Emílio de Carv'alho (383192), José Aldemir Borges de
Matos '384192), José Justino Filgueiras Alves Pereira (460192),
José de Matos Carvalho (388192), José Prereira Caputo
(472192), Lael Vieira Varela (492192), Letfcia Botelho
(371192), Lúcia Maria Guimarães Lóssio (446192), Lúcia Santos Tomelin (445192), Marcelo João Nunes Ribeiro (417192),
Marcos Figueira de Almeida (471192), Maria de Fátima Gomes
de Araújo (361192), Maria de Nazaré dos S. Bacelar (436192),
Alberto Luiz Brassanini (801192), Alberto Sales Figueira
(770192), Amadeu Pereira da Cruz (811192), Ana Maria Perei-.
ra Porto (754192), Ângelo José Vareila (741192), Antonio Carlos Ferreira Ramos '757192), Celso Claro Hort!'. Murta
(800/92), Deraldo Ruas Guimarães (803192), Dirceu Ventura
Teixeirá (806192), Elíane Alves de Matos (787192), Erles Janner Costa Gorini (777192), José Passos Porto (871192), Luiz
Gonzaga Malveira (791192), -Marcos·Nogueira Magalhães
(828192), Mauro Evangelista Esteves Duarte (602192), Ney
Gonçalves (798192), Adiléia Gimçalves Gomes da Silva
(547192), Afrísio Vieira Lima (582192), Aldecyr Freitas Maciel
(545192), André Luis Rodrigues Corréa Pinto (569/92), Antonio Mendonça Neto (484192), Cícerados Santos Peixoto
(513192), Cífia Rezildes Zegatti (522192), Cláudio da Costa
Bernardo (662192), Conceição Luiza de Farias(511192), Cór), Emídio Saraiva de Freitas '359192), Eunice Carlos Gomes
Urbano '609192), Evaldo Gomes Carneiro Filho (548192), Jauberé Quintão de Oliveira (536192), Jayme Santana (448192),
João Carlos Couto Lóssio (536792)', João Lítran (437192), Joaquim Miguel Oliveira da Mata '504192), Jório de Barros Carneiro (542192), José Cotitinlii:> de Aiaiíjo '485!92), José Thi:>maz da Silva Nonô Netto (553N2), Kleber Batista de Souza
(503192), Luiz Gonzaga Temporal Filho (527192), Mara Luiza
Sezerino (576192), Maria de Fátima Gom.es de~Ar'aifjo
. (528192), Maria Marli Barbosa (529792), Maria Virgínia Lactei-
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raRosseto (505192), Maria Zuleid;; Gomes Barfiosa (517192),
Milga A. V .Litwinczik (481!192), Nilza da Silva Dario (431192),
Oséas Cardoso Paes (544192), Paulo Jorge Mansur (593192),
Paulo Roberto Almeida Campos (554192), Raimundo Gomes
da Silva '596192),Raimundo Teles Taveira (557192), Raymundo Urbano (575/92), Roberto Quintão ·de Oliveira (546192),
Antonio José dos San!os (252192), Antonio de Lisboa Machado \262192), Adailton Possidónioda Silva (231/92), Adiléia
Gonçalves G9mes dá S_ilva (21!192), Américo Dias Ladeira
Júnior (233192), Bianor Antunes de Siqueira (238192), Conceição Luiza de Freitas (198192), Damião da Costa Oliveira
(258192), Eduardo Siqueira Cilmpos (237192), Genesia de
Araújo Santana (210{92), Genesia de Araújo Santana
(260/92); João <:!e Deus Antunes (253192 e 240192)', João Soares
de Moraes (235192),José dos Santos Freire Jr. (24!192),José
Rui Carneiro (302192), María Hele~a da Cósta .Silva (217192),
Maréos Nogueira ~agalhães (267192), Maritza Mesquita Tare
gino Coelho (249192), Manoel Antonio Ro_drigues Palma
(266192), Manoel Castro (270192), Ronaldo César da Silveira
(236192), Sue)y Çiista (226192), Sélvíría Afonso Galvao ·
(242!92), Valquíria Pereira Madeira. (222192), Zilá Dias
(212192),José de Matos Carvalho (256{92), Antonio Geraldo.
de Azevedo Guedes (470/92), Vinicius Cànsanção Filho ·
(219192), Vinicius Cap~anção Filho (Q23192), Afrísio de Souza
Viefra~.LÍ1lla (363!92), Pedro Alves de Freitas (39619.Z), Luiz •
- Gonzãga Malyei~a-_(360/92), françisco TeotoiJio Neto
(367192), José Edua_rdo Bqcayuva (398192), Rosina Aiidrad.e
Neirelli Cardoso (334192), Salmir Lustosa Arrais (468192), Má.:-·
rio Loureiro Ferreira _(325/92), Ana Lúcia Zuqui Lisboa
(35SI92), Maria Madalena da silva (373192), Aurea Ferreira
de S. Silva (346192), Ana Minam Nascimento Guerra Brandão
(335/92), Gilberto Fernandes Alves (366/92)., Sebastião Celestino de Oliveira Filho (339192), Hugo Napoleão do Rego Neto
(~81192), Expedito Bina (362192), Clfríos Cardinal Oliveiá
(353(92), Marino ClingerToledo Netto (344192), Rildenia Maria de Medeiros (340192), Rosalina dos· Santos Fernandes
(3!0!92), Raimundo Gomes da· Slfva '(303192), José Moura
Neto Ferreira da Silva (276/92), Gilberto Santos Ravizzini (309/92), ~eide Pimenta Mag~lhães (326192), Marcos José
de Campos Lima (296192), Ororio Anclllsis (338/92), J uarez
Abdulmassih (299192), Orlando Rodrigues Leme (337192), Jonas Pinheiro da. Silva (301192), TemiS .·de ;\lmeida Caminha
(293192), José Batista Pereira Caputo (324192), Cícera dos
Santos Peixoto (328/92), Lúcia Maria Guimarães Lóssio
(312192), Iraídes Marques da Luz (288192), Maria José do
Nascimento Sousa (297192), Wagner Moreira Cavalcante·
(343192), Valfrido Vieira dosSa0 tos (277192), Fernando Moreira (300192), Maria Céline Teixeira Ferro 'Costa (285/92),
Alberto Luiz Brassahini (329/92), Zácharias ~niiliano

Seieme

(342192), Mario Braga Ramos (278192),: Gerson de Castro .
Costa (286192), Iberê Paiva F. de Souza (298/92); Ruy Osvàldo.
Codo (292192}, Jarrnund Nasser (333192);Vasco Amaro da
Silyeir~ Filho (3411~2),Sebastíão CaJado Bastos (25919;2),
Afrísio de Souza Vieira Lima Filho (625!92), Ana da Glória
de Siqueira (475/92), Célia Maria Bràsilino (555/92), Clemente
de Souza Fortes (687192), Delcemir Andreoli (632192), Fernando Tasso de Campos Ribeiro (612192), Ignácia Baptista.
de Alcântara (647192), Ijoanilde Amêrico Ferreíra '(537192),
Itagyba José de Oliveira (439192), Ivo Orlando Mainarqj
(583192), José Gouveia ·Pereira (600192), Joselito Correia e
Silva (588/92), Juarez Pires da Silva (543192), Luiz Gonzaga
Malveira (683192), Luiz Paulo G:arcia Parente (637192), Maria
Felizarda Santana Coelho (605192), Maria Teresa Valente
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Caetano (397/92), Mauro Cunha Batista de Deus (464/92),
Mendonça Neto (640/92), Mônica deAraujo Freitas (400/92),
Nalva Mendes Ponte (391192), Natal Pereira dos Santos
(390/92), Ney Felipe da Silva (502192), Nosser Almeida Tobu
(414/92), Oswaldo Brabo de Carvalho (458/92), Paulo Mincarone (438/92), Paulo Mincarone (641192), Pedro Arthur Sam·
paio (657/92), Raimundo Nonato Rodrigues Cordeiro
(531192), Regina Célia François Diniz (314/92), José Ronald
José de Castro Tito (375/92), Rosental Antero Alves Júnior
(532192), Afrísio de Souza Vieira Lima Filho (708/92), Alberto
Luiz Brassariini (560/92), Almicar Alves de Queiroz (712192),
Antonio José de Souza Machado (722192), Antonio faulo
Rodrigues (736/92), Arlette Belota Tapajós (677/92), Aurea
Dias Sampaio (727/92), Cilman Bahury Gerudes (515192), Crisalva da Costa Pedroso (688/92), Cyro da Costa Bastos
(643/92), David Antonio Pereira da Silva (755/92), Flávio José
Ams (704/29), Francisco Miguel Lopes da Silva (679/92), Ge·
raldo Pereira Teixeira (706/92), João Ricardo Mendes
(703/92), Joaquim Evangelista Barreto (654/92), José Alencar
Furtado (443/92), José Américo Rodrigues Araújo (733/92),
José Pereira Caputo (571/92), Kleber Batista de Souza
(700/92), Lêda Maria Sampaio Pinto (678/92), Lourival do
Gatmo de Freitas (645/92 e 696/92), Lúcia Santos Tomelin
(726/92), Luiz Cláudio de Brito (691192), Maria dQ Socorro
C.B.A. Ramos (681192), Maria Tereza Soares Dulci (667/92),
Marilda Pinto Castelo Branco de Carvalho (656/92), Mari·
naldo de Araújo Carvalho (495/92 e 7fYI/92), Nelson Morro
(618192), Nosser Almeida Tobu (725/92), Octávio Cêsário Pereira Junior (642192), Paulo Volnei Bemardi Xavier (744/92),
Rodrigo Cagiano Barbosa (715192), Rubens Gonçalves da Si!·
va (393192), Rubens Souto Pereira (619/92), Sebastião Maria·
no de Oliveira (501192), Sérgio Sampaio Barriga (413/92),
Sérgio Soares de Oliveira (494/92), Silvia Maria Pinto Gonzalez (518/92), Sueli Bispo Monteiro (447192), Tânia Maria
Sérvio_ Freire (682192), Tareisio da Silva Marques (349/92),
Tsylla Velloso Vianna Balbino de Carvalho (709/92),Ubaldo
Barem (728/92), Varenka Borges Peiró Correia (598192), Vas·
co Fernandes Furlan (374192), Wagner Moreira Cavalcante
(714/92), Walber Sousa Guimarães (626/92), Waldyo James
Melo de Figueiredo (514192), Waldyo James Melo de Figuei·
redo (730/92), Wilham Xavier da Silva (666/92), Wilmar Dallanhol (411192), Wilson Muller Rodrigues (584/92), Zacharias
Emiliano Seleme,(466/92), Zacheu Barbosa Teles (521192),
Alberto Luiz Brassanini (801192), Alberto Luiz Brassanini
/92), Amadeu Pereira da Cruz (811392), Ana Maria Pereira
Porto (754/92), Ángelo José Varella (741192), Antonio Carlos
Ferreira Ramos (757192), Celso Claro Horta Murta (800/92),
Dera!do Ruas Guimarães (803/92), Dirceu Ventura Teixeira
(806192), Eliane Alves de Matos (787/92), Erles Janner Costa
Górini (777/92), José Passos Porto (871192), Luiz Gonzaga
Ma!veira (791392), Marcos Nogueira Magalhães (828/92),
Mauro Evangelista Esteves Duarte (602192) e Ney Gonçalves
(798/92). Foram indeferidos os seguintes processos: -de auxí-

lio doença: Armando Gonçalves Costa (1376/91), Maria de
Lourdes Oliveira Rodrigues (291192) e José Francisco Paes
Landim (230192); -de requerimento de pensão: José Jorge
. Adb Elnour (668/92); -de integralização de carência: Paulo
Marques Pessoa (1111/91);- de contribuiçto: Cyro Pereira
da Silva Portocarrego (675/92). Nada mais havendo a tratar,
o Presidente encerrou a reunião as treze hoi-as e trinta minutos.
E? para constar, eu Raymundo Urbano? Secretário, lavrei
a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada
_ pelo Senhor Presidente.
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PROGRAMAÇAO ADMINISTRATIVO
FINANCEIRA PARA O EXERCíCIO DE 1993
Senfioies Conselheiros:
Tendo em vista_ o cumprimento do que preceitua o Art.

13 da Lei n' 7.087, de 29-12-82,a Presidência deste Instituto
encaminha aos Colendos Conselhos Consultivo e Deliberativo
o conjutlto de elementos contábeis e orçamentários, objetivando auxiliar Vossas Excelências às decisões que deverão
ser tomadas no tocante à Programação Administrativo-Financeira que_ fixa as diretrizes financeiras e_ orçamentáriaS dO
Instituto de Previdência dos_ Congressistas pata o exercício

de 1993.

-

A Proposta Orçamentária para o Exercício Financeirode 1993 que o Instituto de Previdência dos Congressistas apresentou ao Senado Federal e à Câmara_ dos Deputados, consignou a título de Contribuição Patronal o valor total de Cr$_
22.513.878.500,00, tendo sido atendida integralmente e a título
de Equiparação de Pensões e Reserva da Previdência Congres-

sual os montantes de Cr$29.649.406.030,00 e
Cr$11.768.410.760,00, respectivamente, valores esses extraídos dos demonstrativos contábeis do ..mês de abril. do corrente~
em conformidade com as__ diretrizes para a elaboração-orçamentária contida na Lei n\1 8.447/92 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exércício de 1993). Ambas as Casas aprovaram-na, também, praticamente, in totum, uma vez que os
cortes ocorridos foram insignifanteS em termos Qr_çamentários_.
Apesar de as duas Casas do Congresso Nacional lutarem
por todos os meios ~egais, grande crise brasileira tem provocado drásticos cortes orçamentários, aCarretando a inadimplência da Câmara dos Deputados e do _Se_nado Federal quarito
aos repasses dos recursos consignados na "Lei de Meios"
referentes às rubricas de EquiparaçãO de Pensões e Reserva
da Previdência Congressual.
O montante dos recursos a receber, até o mês de outubro/92, nas rubricas retrornencioiladas aican.-çoiJ a soma- de
Cr$37.108.384.670,13, sem atualização monetária, na forma
a seguir discriminada:

a

- CÀMARA DOS DEPUTADOS
a) EQUJPARAÇÃ.O DE PENSOES

• E!.xct1±1o de 1990 ...
. Pxcrdclo de 1991 ""
. Pxcrct:fo de 1992 =

CR$ 2S8.338.261,16

CR$ 882.295.994,04
CR$ .22.016.009.763.37

b) RESERVA DA PREVIDIDiCIA CONGRESSUAL
.&erdelo de 1992
_CR$ 8.691.291.748,78
• VAlora alio apropriados (1990/1.991)-CRS SS8.140.7S3,78

TOTAL DA CÃMARA DOS DEPUTADOS

CR$

23.216.~.01B;i7

CR$ 9.249.432..502,56

CR$ 32..o466..0'76.521,13

-SENADO FEDBRAL

a) EQUIPARAÇÃO DE PENSOES
. Juabo a Oulubrot')Z

CR$ 3.881.640.418,43

b) RESERVA DA PREVIDIDiCIA. CONGRESSUAL
,AptoaoUiubrO/!n_
CRS 760.66773QS7.

TOTAL DO SENADO FEDERAL CR$ 4.642.308.149,00

TOTAL GERAL: Câmara dos Deputados + Senado Fede·
ral = Cr$37 .108.384.670,13 (trinta e sete bilhoes, cento e oito
milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e setenta
- cruze-iros e treze centavoS).
Esta situação, particularmente com relação à_ Câmara dos
Deputados, vêm ocasioriando enormes prejuízos ao Instituto,
uma vez que as despesas com a Folha de Pensões estão sendo ~
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complementadas pelo Ativo Financeiro, sendo que as .. Receitas de Contribuições", tanto dos associados, quanto da
parte patronal, são insuficientes para cohrir a referida Folha
de Pensões. (Vide Anexo III)
Por outro lado, no que diz respeito ao atendimento das
necessidades básicas do Instituto, quanto as requisições de
bens móveis, materiais, tecnólógicos e de recursos humanos,
objetivando a modernização administrativa, com c~ssã_o de
novos_equipam€mtos; treinamento e aperfeiçOaiTieO.tO de servidores, vimos encontrando dificuldades no cumprimentõ do
dispositivo legal que regulamentou a questão (Lei n" 7.087,
arts. 18 e 19), levando o Instituto a fimcioOar de maneira
deficitáría~- seildo Obrigado a lançar mão de seus próprios
recursos para suprir parte das necessidades administratiVaS.
Por exigêncía de Lei (Lei n• 6.435/77), as Instituições
de Previdência Social são o_brigadas a demonstrar em seus
Balanços as reservas tttatcrriáticas e técnicas.
O Instituto de Previdência dos Congressistas atento iflS
aspectos técnicos dessa legislação, contratou, em 1990, a Empresa Atuarial STEA, que vem apresentando suas análises
atuariais obedecendo somente ao Regime de Caixa, deiXando
de apresentar os cálculos atuariais pelo Regime de Capitalização, por falta de dados técnicos e complementares, que
seriam fornecidos pelo Instituto, que se acha impossibilitado
de fazê-lo, devido à falta de recursos na área de informática.
O Regime de Caixci nã.o ateride às exigências legaiS -u_ma
vez que as receitas e as despesas são atribuídas ao exercício
em que são operacionalizadas.
No Regime de Capitalização as-receitas sâo estimadas
atuarialmente de foram superavitárla para atender aos compromissos de direitos já ·adqufridos e dirietos futuros de. seus
associados, formando assim, as reservas matemáticas c técnicas.
- A modernização -_administrativa do IPC é prop6st:i para
o- exercido de 1993 como forma de superar esses problemas,
através da informatização dos nossos arquivos técnicos e da
implantação do setor especializado em informações e planejamento.
Para tanto, a aquisição de Hardwere próprio do IPC é
indispensável.
As Reservas do Instituto estão altamente concentradas
em A ti vos Financeiros. A reverSão de parte desse Ati vo para
bens de raiz é uma imposição para a segurança patrimonial,
dentro dos princípios da diversificação. Neste sentido são previstos investimentos tia aqUisição e construção de- imóVeis,
participaÇão em· capital de sociedades financeiras, comercia1S,
seja de forma direta ou, principalmente, através de financiamentos aos nossos segurados.
Isto significa incrementar nossa linha de- prestação de
serviços (rentáveis) aos segurados do IPC, através do financiamento de bens de consumo e de bens imóveis, ampliando
o leque de ofertas e o número de segurados atendidos, atraindo
novos segurados e via de conseqü~ncia, aumentando a parte
previdenciária do Instituto.
A seguir teceremos algumas considerações sobre os Quadros que compõem a presente Programação; QUADRO!
Apresenta o Demonstrativo das Receitas Correntes previstas para o exercício de 1993 no valor total de
Cr$251.111.092.920,00- Previsão Normal - e no montante
de Cr$1.354.428.764.400,00- Previsão Corrigida.
I
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O-Subgrupo Receitas de Transferências Correntes, cujO
valor total da previsão normal foi de Cr$63.931.695.240,00,
demonstra o montant.e da_ Proposta Orçamentária do Instituto
à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. para o exetddo
de 1993.
O critério adotado para a -correção da estimativa da receita e a fixação da despesa fOi o- Contido no art:"-13, § 2" da
Lei n" 8.447 (Lei de Diretrizes OrçameriiáiiiS)~- que determinou a correção monetária na Lei Orçamentária Anual, pelo
quociente entre o valor més:Iio estimado par§l 1993 e o valor
observado, em abril .de \992, ,do !GP - lndice Geral de
Preços- Disponibilidade Interna. da Fundação Getúlio Vargas.
Assim, por exemplo, no Subgrupo (1) - Receitas de
Contribuições, obtivemos a &.eguinte situação:
EXEMPLO
Rubrica: Receitas de Contribuiç6es
Valor Total: Previsão Normal: Cr$14.704.090.20
IGP/FGV DE ABRILI.92: 18.54%
'
'
Valor do !GP: 18,54
100 = 0.1854
VME: Cr$14.704.090,20
12 = 1.225.340,85
Então: Cr$1.225.340,85
0,1$54 = quociente'
Cr$6.609.173,95 = (Valor corrigido)
Agenda:
' VME = Valor Médio Estimado
' IGP/FGV = Índice Geral de Preços da Fundação Getú·
lio Vargas (Disponibilidade Interna)
' V.IGP = Valor do !GP'
~ Q = Quociente
Pessa forma, se quiséSsemoS sabe_~•- por exemplo, o valor
corrigido dos próximos 3_ (três) meses faríamos:
-Cr$6.609.173 x 3 = Cr$19.827.521,85 ou ainda, de
acordo com o Quadro I, o valor total corrigido nos 12 meses
seria de Cr$6.609 .173,95 x 12 = Cr$79 .310.087.37, sinalizando
uma correção monetária de 439,37% no período.
Ressalte-se. aind~, que a variação da receita arrecadada
entre o período de abril a outubro do corrente exercício,
demonstrada nos Balanços Contábeis, foi de 313%.
QUADRO li
Apresenta o Demonstrativo das Despesas Correntes fixadas para o exercício de 1993. no valor de Cr$ 50. f38.445,72
-Previsão normal - e no montante de Cr$
270.433.903.560,00 ~Previsão Corrigida-, na forma já des- ·
crita para o Quadro I.
No subgrupo Despesas de Custeio, inserimos a despesa
com Auxílio Funeral com base na média executada até o
mês de outubro do corrente, tendo em vista esta despesa
não estar incluída no Balanço de abril/92.
A diferença entre as despesas e as receitas, observadas
no fechamento do demonstrativo, no valor de Cr$
199.595.358,37 será destinada à constituição de Reservas.
ANEXO I
O Demonstrativo das Despesas de TranSferências Correntes - Pagamento a Pensionistas em abril/92 - evidencia
os v-alores destinados aos pensionistas durante o mês de abril,
acrescidos de 30% (trinta por cento) - reajuste salarial do
funcionalismo público-, assim como o percentual de participação de cada grupo em relação ao total da despesa.
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_ Concluindo, expressamos a certeza da participação profícua dos Senhores .Conselheiros na tarefa de preservação e
expansão do nosso Instituto, contando com a sabedoria e
o prestígio político de cada um para superação de eventuais
obstáculos e para a manutenção do IPC como fator de segurança da famflia Parlamentar e elemen-tO fundamental da
mocracia brasileira.
-Na opOrtUnidade cOlocamo-nos à disposição de Vossas
Excelências para quaisquer esclarecimentos que se ftzeram
necessários_ e aproveitamos o ensejO para apresentar nossos
protestos de elevada _estima e distinta consideração.
Brasüia-DF, 30 de novembro de 1992. -Deputado Doming~ Juvenil, Presidente do_ IPC,

ANEXO II
O DemonstratiVO-das ContribUiÇôês· d_e Segurados Atlvos
e Pensionistas erh ·abril/92, aprsenta o valor total de Cr$
1.225.340,85, que representa o montante das contribuições
acrescidas de 30% (trinta por centoF- reajuste- sãlarial do
funcionalismo público-, bem como os percentuais contributivos de cada grupo.
ANEXO III
Tem por objetivo subsidiar na análise do comportamento
das receitas de contribuições e patronal com as despesas da
folha de pensões, de cada catêgo"ria·, que a princípio seriam
superavitárias, o que-não vem ocorrcOdo.
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R E C E I
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TA

QUADRO I

(Valores em Cr$ 1. 000 00)
R
T I T

u

L

E

c

E

T

I

VALORES EM
ABRIL/92

o s

A

NO
MESES

PREVISAO
NORMAL

TOTAL PREVISTO
CORRIGIDO
IGP ABRIL/92

RECEITAS CORRENTES

1 - RECEITAS DE CONTR1BUICÕES
1.1 - Contribuis,:Õt:s d•

-

s~gurados

-

Obri13;a_tôdos

111 - ContribuiçOes de Deputados
112 -ContribuiçÕes de Senadores
SOMA (L 1)

............................... --·-·-

1.2 - Contri,b. d•

S~i!iurados

·---~~

12
12

6.076.934,52
933-85_6,56
7.010.791,08

32.777.424,60
5.036.982 52
3/".8"14.407,12

151.712,94
202.132.74
353.845,68

12
12

-

1.820.555,28
2.425.592 88
4.246.148,16

13.083.025 4
22.902.633,01

24.172.60
170.402,29

12
12

290.071,20
2.044.827,48

1.564.569,58
11.029.274,43

-

Facultativos

121 - Da Câmara dos Deputados
122 - Do Senado Federal
SOMA ( 1. 2)
-·

... ·-·

506.411.21
77.821.38
584.232.59

·-· ........... ·- .... -.......

1.3 - Cont r ,i.buiçÕes d• Pensionistas :_,7~)

9.819.607~;

-

131 - ContribuiçÕes do Ex-Senadores
132 - Gontr ibtúr,;Õl:s de EX-Dt~putadus

. ,~
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RECEITA
QUADRO I
(Valores aner$ 1. ÓOO 00)

c

R E

I

T

133 - ContribuiçÕe!:i de Ex-Funcionários do SF
1)4 - ContribuiçÕes de Ex-J.o'uncionários da CD

SOMA (1.3) ..•........••..•••••.•••...•••••.

A
Nll
MESES

VALORES EM
ABRIL/92

T 1 T UL O S

i

E

13.756,74
14.831,30
223.162,93

12
12

64.099,65
64.099,65

12

TOTAL PREVISTO
CORRIGIDO
IGP ABRIL/92

PREVISAO
NORMAL
165.080,88
177.975,60
2.677.955,16

-

890.403,88
959.95~69

14.444.202,58

1.4- Contrib. d~ Carência e Averb.~tos

141- Contríb. de Carência e

Averb.~tos

SOMA (1.4) ....•.•.•••••••......•...••...•••
SUHTOTAL

1.225.340,85

(I) •••••••. , ••••••••• , ••••••••••••

769.195,80
769.195,80
14.704.090,20

79.310.087,37

171.283.503,72
1.191.803, 76
172.475.307,48

923.859.243,37
6.428.283_,50
930.287.526,87

-

4.148.844,66
4.148.844,66

14.273.625,31
99.316,98
14.372.942,29

2.2 - Aluguel dos Imôveis do IPC

SUBTOTAL (2) ...............................
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TRANSFER~NCIAS
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-

I
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o
o
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o
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o

o
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"

t
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~

R E C E I T A
QUADRO I
(Valores emCr$
R E

c E I

T A

311 - Proposta Orçamentária â CD
312 - Proposta Orçamentária ao SF
SOMA (3.1) .....................,............

1.316.248,30
559.908,24
1.876.156,54

PREVISAO
NORMAL
15.794.979,60
6. 718.898,88
22.513.878,48

85.194.064,72
36.240.015,53
121.434.080,26

12
12

10.303.480,80
1.464.929,88
11.768.410,68

55.574.330,10
7. 901.455' 66
63.475.785,76

12
12

24.637.767,00
5.0!l.639,08
29.649.406,08

132.889.789,64
27.031.494,50
159.921.284,14 I

-

63.931.695,24

344.831.150.16

251.111.092. 92

1.354.428.764,40

12
12

-

858.623,40
122.077,49
980.700,89

331 - Proposta Orçamentária à CD
332 - Proposta Orçamentária ao SF
SOMA (3.3) .................................

2.053.147,25
417.636,59
2.470.783,84

SUBTOTAL (3) ...............................

5.327.641,27
20.925.924,41

R~C~lTAS COitllEN'l'~

'
··-

,o
tl1

I

-

3.3 - Equipuruçâo de PensÕes

TOTAL DAS

~

o
o
o
()
o
z

TOTAL PREVfSTO
CORRIGIDO
IGP ABRIL/92

3.2 - Reserva da ·previdência ·congressual

321 - Proposta Orçamentária à CD
322 - Proposta Orçamentâria ao SF
SOMA (3.2) . , ...............................

,::;.
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DE S P E S A
QUADRO II
(Valores emCr$ 1.000,00)

o

;;,

D E S P E S A

VALORES EM
ABRIL/92

T 1 T UL OS

NO
MESES

PREVISAO
NORMAL

"'

i3
o
o

TOTAL PREVISTO
CORRIGIDO
IGP ABRIL/92

8

a1il

DESPHSAS CORRENTES
1 - DESPESAS DE CUSTEIO
1.1
1.2
1.3
1.4

- Pessoal do IPC
-Auxilio Doença
- Diligências Judiciais
- Serviços de Terceiros

1.5- Assinaturas de Jornais
1.6- Telefone
1.7 -Honorários Advocatícios
!. 8 - Condominio
1.9 - Seguro
1.10- Xerox
l.ll- Despesas Diversas
1.12 - Auxílio Funeral

SUBTOTAL (I)

•••••••••••••••••• o ••••• o •••••• o

58.096,07
19.908,04
1.117,51
1.234,56
144,00
25,3,67
8.309,80
438,13
14.761,38
449,84
201,54
4.106,36

13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

755.248,91
238.896,48
13.410,12
14.814,72
!. 728,00
3.044,04
99.717,60
5.257,56
177.136,56
5.398,08
2.418,48
49.276,32

3.760.263,43
!. 288.546.28
72.330,72
79.906,80
9.320,39
16.418,77
537.851,13
28.357,93
955.429,13
29.115,86
13.044,66
265.783,82

109.020,90

-

1.366.346,87
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QUADRO II

o

(Valores emCr$ 1.000 00)

;;.
~

DESPESA
VALORES EM
ABRIL/92

T l T UL O S
2 -

Nll
MESES

PREVISAO
NORMAL

o
o

TOTAL PREVISTO
CORRIGIDO
IGP ABRIL/92

o

(')

~

DESPESAS DE INVESTIMENTOS

:;o

911,83
911,83

_2.1- Administração de Imóveis
SUBTOTAL

(2) .......•..•••••••••••••••••••••

12

10.941,96
10.941,96

59.018,12
59.018,12

30.010.138,32
4.266.786,24
2.542.508,52
2.358.299,04
7.856.957,28
2.858.256,96
136.886,64
108.612,72
50.138.445,72
199.595.358,37
251.111.092,92

161.866.981,23
23.013.949,51
13.713.638,18
12.720.059,55
42.378.410,36
15.416.704,21
738.331,39
585.829,13
270.433.903,56
1.076.879.473,80

-

tr1

Cll
Cll

o

~

J,- DESPESAS Do TRANSt"ERENC!AS CORRENTES

" - llAI.AN!;o • CONST!TU!t;ÃO UE RESERVAS

2.500.844,86
355.565,52
211.875,71
196.524,92
654.746,44
238.188,08
11.407,22
9.051,06
4.178.203,81
16.637.787,87

TOTAL DAS DESPESAS COKIU!IITES

20.925.924,41

3.1 - PensÕes a Ex-Deputados

3.2 - PensÕes a Ex-Senadores
3. 3 - PensÕes a Ex-Funcionários da CD

J.4 3.5 3.6 3.7-

Pensões
Pensões
PensÕes
Pensões

a
a
a
a

Ex-Funcionários do SF
Beneficiários de Ex-Deputados
Benefiéiários de Ex-Senadores
Benef. de Ex-Funcionários CD

3.8 - Pensões a Benef. de Ex-Funcionários SF
SUBTOTAL (3)

•••••••••••••••••••••••••••••••
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DESPESAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES - PAGAMENTO A PENSIONISTAS EM ABRIL/92
ANEXO I
(Valores em Cr$ 1.000 001
T 1 T U L OS

FAVORECIDOS
NO

- PENSOES A SEGURADOS
- Ex-Deputados

646
079
439
390

- Ex-Senadores

- Ex-Funcionários da Câmara dos Deputados
- Ex-Funcionários do Senado Federal

VALOR

(%1

2.500.844,86
355.565,52
211.875,71
196.524,92

59,85
8,51
5,07
4,70

":;,C!

o
o
o

n,

~!

o

;Q:

m
~

O,

:;,:
;..

- PENSOES A BENEFICIARIOS
- De Ex-Deputados
- De Ex-Senadores
- De Ex-Funcionários da Câmara dos Deputados
- De Ex-Funcionários do Senado Federal

350
106
209
198

654.746,44
2)8.188,08
11.407.22
9.051,06

()

15,67
5,70
0,27 (
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Contribuições de Segurados e Pensionistas em abril/92
ANEXO II
T 1 T UL O S

CXWI'RIBU!Nl'ES

no

Cl
:;;,

(Valores em Cr$ 1.000,00)
( %)
VALOR

i:l

o
Cl
o

- CONTRIBUIÇAO DE SEGURADOS ATIVOS:
I
!

- Deputados
- Senadores
- Funcionários da Câmara dos Deputados
- Funcionários do Senado Federal
- CONTRIBUIÇAO DE SEGURADOS PENSIONISTAS:
- Ex-Deputados
- Ex-Senadores
- Ex-Funcionários da Câmara dos Deputados
- Ex-Funcionários do Senado Federal
- CONTRIBUIÇAO DE CARSNCIA E AVERBAÇAO DE MANDATOS

531
082
1270
1289

506.411,21
71.821,38
151.712,94
202.132,74

41,33
6,35
12,38
16,50

624
101
456
373

170.402,29
24.172,60
14.831,30
13.756,74
64.099,65

13,91
1,97
1,21
1,12
5,23
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ANALISE COMPARATIVA ENTRE AS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES, PARTE PATRONAL E EQUIPARAÇAO
DE PENSÕES E AS DESPESAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES - Folha de Pensões -

o

;;_

ANEXO III

~

o
o
o
()
o

(Valores em Cr$.1.000,001
PREVISAo
NORMAL

R E C E I T A S

DE S P E S A S

RECEITAS DI! <XMmUBUIQ!!os
lll·ContrilmiçÕeR de Deputados
311-Contrilmição Patronal da CD

sau
··•··•···············•····
331·1-:ljUlp<~T<Jçiio de P!!usÕt:s CD
sau ......................... .
112-Contribuições de Senadores
312-ContriLuiç.lo Pútroual do SF
SOHA ··~···••••••••••••••••••••
331·Cquip<m.tção de Pcns.Ões SF
S(ltA o o o. o ........... o o . . . . . . . . . . . . . .

6.076.934,52

1

----!~·;~!·~

~

...........-.. 803,56
24.637.761 00

42.868.570,56
933.856,56
1.1:167.713,12
2.801.569,68
5.011.639 02
7 .8lJ.208, 70

P~~fo
(Y)

(X)
DESPESAS DH 'IRANSF. <XJRR.Kll'mS
31-PenliÕes a EK·Deputados
,

IDIFE~NCA jvARIA~Ao(%1
X-Y -

30.010.138,32

JS-Pensões a Benef.Ex·Deputados

7.856,957 28

sttiA ••••••••••••••••••••••••••

>7.86t.095,60

SIN. ••••••••••••••••••••••••••
32-Pen-sões a Ex-Senadores
36-Pensões a Btmef.&x-Sen<:tdores

SCifA ...............................

37.867.095,60
4.266.786,24
2.858,256 96
7.125.043,20

SOHA ••••••••••••••••••••••••••

7.125.043,20
2.542.508,52
136.8B6 64

I

d

I

(+)

(19.636,292,04)

I

5,001,474,96

I

(4.323.473,52)
688.165,50

9,66

5.461.665,84

sau ,. .........................

2.679.395,16

I

2.782.27o,6s 1 103,84

Ft:~cult.SF

2.425.592,88
4.851.185 76

34-Pensões a Ex-FUncionários 'sF
JS-Pensões a Benef.l!:x·Func.S,F

2.358.299,04
108.612 72

7.276.778,64

SOMA ••••••••••••••••••••••••••

2.466. 911,76 1-

4.809.866,68 I: t94,9s

/'
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.....

~··~

o

13,21

l.H20.555,28
3.641.110 56
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que o auxílio-doença estendeu-se ao tratamento odontológico
j)õr iiticiatlva da atual administraÇão; no pã.sSado não existia.
Por isso, considera já um avanço neste _campo. Ouvido o
Conselho sobre a sugestão do Deputado Aloisio Vasconcelos,
a proposta foi recusada. Em seguida foram apreciados e apreAos dezenove dias do mês de novembro do ano de hum vades 05: ~guin.tes processos: a) de Pecúlio Parlamentar mil novecentos e noventa e dois,_ às_ onze horas e trintà minu- Francisca ;Qo~es Araújo Mot~a (1.002/92); b) de Contribuitos, reuniu-se ordinariamente o Conselho Deliberativo do Insção/ Afastamento Temporário - Francisco Dornelles
tituto de Previdência dos Congressistas- IPC, em sua sede, (1.389/92)_; c) de Continuidade de Contribuições - Maria
situada no Anexo I da Cãmara dos Deputados, 25' andar, Elizabeth Neves (1.324/92; d) de Inscrição Caixa de Pecúlio
sob a presidência do Se.nhor _Deputado Domingos Juvenil, -Francisco Marinbo Bandeira de Mello Júnior (970/92); e)
com a presença dos senhores_ Conselheiro~ D~putados Aloisio de Revisão de Pensão - Elzá CoelhO Fl~wsino (987/92); f)
Vasconcelos, Manoel Castro, Solon Borges dos _Reis e dos de Aux!Tio~po~nça indeferidos ---: __L.uiz Çonzaga Malveira _
(894/92), Círia Resildes Zegatti (909/92), Amaro Corrêa de
Doutores Henrique Lima Santos, Pedro Alves de Freitas e
Djacyr Cavalcanti Arruda. Presente também o Doutor Leo- Oliveira~L517/92); Antônio Ferre_ira de Oliveira Britto
poldo Fontencle, advogado contratado pelo IPC. Observado ---(1.615/92; g) de-Averbação de Manáato ~Ivo Orlindo Maio quorum regimental, o Presidente abriu os trabalhos, deter- nardi (858/92); Sérgio Mánoel da Cruz (28g/92), Werner Wanminando ao Senhor Secretário a leitura da Ata da reunião derer (982/92), Francisco Machado Carriori Júnior (1.489/92),
anterior, realizada em 1" de julho próximO passado. Após Vicente Cavalcante Fialho (1.518/92 e Luiz Carlos Santos
a leitura, a Ata foi discutid_:;t e votada, tendo sido aprovada (1.672/92); h) de Auxt1io-Funeral- Ana Leíla Abbott Gaivão
sem restrições. Em segUida, o Presidente comLinicou ao Con- (1.234/92), Carlos dos Santos Almeida (1.366/92), Francisca
selho que a ?resença do Doutor L(}Opoldo font~nele: nesta _ Gome~ A!"fiújo Motta (1.001192), Maria da Glória Russo da
reunião prendia-se ao fato do Conselho tomar. conhecim~ruo ~ -~qva Lopes Cançado ( t: 112/92) -e_ Ludo la NuneS-- Costa
sobre o estágio em que se encontram as Ações Judiciais intei'- -(1,539[92); i) de Integralização de Carência- Roberto Mariapostas pelo IPC contra o ex' Deputado Gustavo de Faria e no de Castro (1.275/92), Vandir da Silva Ferreira (1.466/92)
outros, bem como sobre os Inquéritos Policiais sobre essas e Raim~ndo Nonato (1.185/92), j) de Cancelamento de Inserimesmas pessoas. O Prcsídente concedeu a palavra ao_ advo- ç_ão-=- _Angela Maria Ponte dos Santos (882/92), Anisio Frangado Leopoldo Fontenelc para que ele transmitisse aos Conse- cisco NeryJúnior (847/92), José Nilton Garcia (821/92), Alcilheiros presentes todas as informações a esse tespeftõ~.-o Dou- dia ~~reira Machado (846/92), Paulo Francisco de Souza
tor Fontenelc apresentou um relatório, distribuindo cópias (841192), Carlos Alberto Silva (831/92), Cieuza Mendes Carpara todos os membros do Conselho e fez uma exposição lesso (896/92), Luiz Carlos Ferreira (837/92). Severino da Coosobre as ações que correm no fórum de !3rasflia, São Paulo, ceição (913/92), Edgard Rodrigues de Abreu (918/92), Fátima
Minas Gerais e Rio de Janeiro, mostrando-se otimista em Silva de Salles (938/92), Mauricio Firmino dos Santos (963/92), ·
relação ao sucesso do trabalho que vem fazendo, adiantando Ivone Pauilibe Zanchetta (1.433/92), Dorgival Nogueira de
que algumas dessas ações já estão com sentença condenatória Oliveira (1.495/92), Gera1do Soares de Moraes (1.465/92),
prolatada, dando ganho de causa ao IPC. O advogado Leo- José Lopes Araújo Sobrinho (1.496/92), Pedro Carrera Palpoldo Fontenele, depois de prestar todas as irifo_rm_ iwões_, con- ~eira_ (1.504/92), Zulmira Maria Q~iveira Pereira da Silva
cluiu dizendo que as perspectivas em relação _a essas ações (1.513/92)_, A_na Maria da Silva Car-Qoso (1.182192), Ca~l.Os
eram as mais promissoras, tendo ele, a certeza'de_que o IPC, Antonio Rodrigues de Oliveir_a (1.128/92), Geralda Eutalina
num futuro próximo, será ressarcido de todos oS valores que de Andrade (1.111192), Heber Oliveira Lima (1.010/92), Elialhe foram lesados, acrescidos de juro e correção._ O Douto~: __ I).§_ Alphonsus de Oliveira Nascimento (1.351/92), Dorarice
Djacyr Arruda usou da palavra para sugerir uma visita em Batista de Castro (1.338/92), Saridro Masanori Tutida
grupo aos jufzes titulares das Varas oride correm essas aç-ões, ~(1.193/92), Maria de Fátima Freitas (f.130/92), Maria Amália
com o fini de pedir agilidade na tramitação deSses processoS. F. Rodrigues (1.274/92), ArgemirO-Francisco Xavier__ Filho
A sugestão foi aceita pelos presentes, ficando o Presidente (1.267/92) e Lívia Costa (1.259/92), 1) c:le Inscrição deSeiur<!dO
incumbido de marcar a data para essa visita. Em seguida Facultativo- Aldécio Paula de OliVeira (960/92). Elizeu do
o Presidente apresentou os demonstrativos da atual situação Vale Santos (952/92), Lusia_Alice Araújo de Carvai!Io
económico~financeiia do Instituto, distribuindo cópias desses
a Pereira de Souza Alves _(920/92),_ Olimpio João da Silva
demonstrativos com todos os· membros presentes. Continuan- (878/92), Wany Carlos da Silva Calderaro (599/92)~ Marcos
do, o Presidente colocou em discussão e votação os balancetes Sil_va Wanzeller (912/92), Raimündo Alves da Silva (936/Q2),
contábeis referente aos meses de julho e agosto/92, rel_atados Jorge.Alberico Correia de-Bríto (911192), Luiz Efigênio dos
pelo Deputado Aloisio Vasconcelos, pela aprovação. O Con- Santos (898/92), Antonio Sérgio Rocha Bicalho (929/92),
selho, após a discussão, acompanhou os pareceres do relató- Adão de Oliveira (917/92), Cleusa Helena Bontempo de AIrio, tendo sido aprovado por unanimidade. Em seguida, o meida (720/92), Sandro Masanori Tu tida (729/92), Jorge DuarDeputado Aloisio Vasconcelos. tecendo considerações sobr.e te de Oliveira Filho (796/92), Maria Regina da Silva Oliveira
o auxl1io-doença, propôs ao Conselho aumentar o teto do (839/92), Naurican Ludovico Lacerda (622/92),__ 0dete Gomes
valor destinado ao auxílio-doença, principalmente para a parte da Silva (854/92), Elinde Ferreira da Silva (883/92). Sand_ra
destinada a tratamento odontológico. O Presidente explicou _Re_gina Furtado (893/92), Volmar Francisco de Oliveira
que este auxilio é calculado em 50% das doze últimas contri- (1.494192), Nair da Cunha (1.440/92), Lúcia Lee )N. Paiva
buições do segurado e que para se chegar a este teto, foi Caram (1.326/92), Francisca Cardoso-da Silva (1.393/92), Teelaborado estudo atuarial, levando-se em conta a disponi- reza Alves de Oliveira (1.461/92), Angélica Maria Louzada
bilidade de caixa. Disse que a preocupação maior da adminis- Vilela (967/92), Berenice Teresinha Paixão Araújo Piilto
tração é com as pensões e a perenidade do IPC. Disse também (1.342/92), Luiz Carlos Ferreira (1.393/92), Gylson Guilhon
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS
Ata da 12• Reunião Ordinária dQ ConselfiO Delibe~
rativo, realizada em 19 de novembro de 1992.
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Loures (1.198/92), Léa Marta Geaquinto dos Santos
(1.283192), Ari Roberto Menezes Monteiro(l.279192), Adão
Osmar dos Santos Oliveira (1.175/92), José Tarciso Barbosa

Ferreira (1.!18192), Car!OsRooerto Santos (1.232/92), Zita
Silvestre Fernandes (1.224192), Milso Nunes de Andrade Júnior (1.225192), Mamede Ramiro da Silva (958192); Wellington Franco de Oliveira Júnior (630/92) e Domingos· Miranda

Ribeiro (1.180192); m) de Requerimento de Pensão- Fernando Urbano (857192), Maria da Glória Russo da Silva Lopes
Cançado (1.113192), Tenisson Chaves dos Santos (842192),
Salmir Lustosa Arrais (852192), João Omar de Andrade
(943192), Aurora Barbosa Hollanda (992192}, Jurandir Rome~
ro Menon (1.340192), Maria de Lourdes Rodrigues do Nascimento Ribeiro (1.343/92), Luciana:-Souza- Almeida

~1.356/92),

Maria Olinda da Rocha (1.308192), Lúcia Santos Tomelin
(1.301192), Antonia Pereira Franco (1.360/92), Naidi Mercedes Torres de Souza e Josué Cláudio de Souza Júnior
(1.378192), João Carlos Pereira (J.J81/92), Marlene Rehbein
Rodrigues (1.166/92), Paulo Benedito Nogueira (1.155192),
Rafaelito Rocha Moura (1.209/92), Elga Jargerfeld ele Barros
(1.137/92), Francisca Gomes Araujo Motta (1.000792), Arlete
Alves de Azevedo (807192), José Reinaldo Gomes (921192),
Valdo Barbosa Facó (916/92), Helaine Faria da Silva (922192),
Gumercindo Valentim (903/9-2), Teodora Lima Tinoco
(872192), Ana Maria Costa Santos (886/92 e 945/92), Iza Maria
Martins Balduino e Vasconcelos (1.236/92), Vlair Gomes Ferreira (1.619192), Maria Carrnem Soares Gigliót!C(l.428192),
Edézia Aguiar e Silva- (1.414!92), Maria Luiza Banal da Costa
(1.449/92), Jonas Werly (1.458/92), Maria Margarida de Souza
Dutra (1.591/92), Júlia Va ena Steinbruch (1.668192), José Jorge Abd Elnour (668192), Edésio !'rias (1.559/92), Heiiberto
Barbosa Ferreira (1.566192), Vicente de Paula Nascimento
(1.514/92), Lucíola Nunes Costa (1.540/92), Ricardo Wagner
de Carvalho Lago (1.530/92) e Lindolfo Nunes da Silva
(1.445/92); n) de Auxmo-Doença- Ubiratan Diniz de Aguiar
(860/92), João Rodolfo Ribeiro Gonçalves (881/92), Hugo
Matias Biehl (914192), Gilberto Bento da Silva (899192), Alievir Leal (900192), Amadeu Luiz de Mio Geara (908/92), Ana
da Glória de Siqueira (885192), Ana Lúcia Zuqui Lisboa
(940192), Anamélía Lima Rocha Moreira Fernandes (926192),
Anísio de Alcântara Rocha (835/92), Apeles Pacheco (956/92),
Aurea Ferreira de Souza Silva (955/92), Aurenilton Araruna
de Ahneida (895/92), Basilio da Costa (930/92), Carlos Roberto das Chagas (976192), Clemente de Sousa Fortes (904/92),
Clovis R. G. de Assis (910/92), Conceição Luiza de Farias
(951192), Delsita Ferrari (935/92), Eder Florentino dos Santos
(933/92), Fátima Lúcia Pelaes (907/92), João Carlos Paolilo
Bacelar (815/92), José Cicote (891192), José Thomaz da Silva
Nonó (932192), Luis Gonzaga Barros Coelho (814/92), Matheus José Schmidt Filho (919192), Nilso Romeu Sguarezi
(870192), Paulo Cardoso de Almeida (880/92), Raimundo Gomes da Silva (924/92), Renato Medeiros (925192), Renault
Mattos Ribeiro (944/92), Sebastião dos Reis (928/92), Vencez
Rodrigues Alves (915192), Wagner Moreira Cavalcante
(927192), Rafael Gíoia Martins Junior (849/92), Lycurgo Leite
Filho (869192), Mário Cesar Stamm (848/92), Mônica de Araújo Freitas (855192), Alberto Luiz Brassanini (875/92), Paulo
Volnei Bernardi Xavier (867192), Paulo Volnei Bernardi Xavier (887192), Marinaldo de Araujo Carvallia· (833/92), Vicente de Paulo Paiva (889192), José Correia Lima (843/92),
Horácio Monteiro (892192), Marcelo João Nunes Ribeiro
(897/92), Carlos Roberto Maranhão Coimbra (834/92) ;Tannia
Conceição Barbosa Vieira (802/92), Heloisa Maria Moulin
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Pedrosa Diniz (832192), Cláudio de Oliveira (856/92), Lourival
Moreira da Silva (866/92), Francisco das Chagas Briosa do
Nascimento (863192), Ana Maria Pereira Porto (873/92), RenatO"M"eáeirosT829/92);Maria Geralda da Silva (879192), Ana
Lúcia Ayres Kalume Reis (838/92), Maria de Fátima Fernandes P. Rodrigues (853/92), Marilda Pinto Castello Branco
de Carvalho (859/92), Jerónimo Vingt Rosada Maia (817192),
Iracema di Beneditto Kemp (850/92), Jorge Ferraz (487192),
Franklin Maciel Torres (862/92), Ana Maria Merlo Marengo
(851192), João da Silva Neto (813/92), José Eduardo Bocayuva
(799192), Jorge Pinto Castello Branco de Carvalho (809/92),
tv.{aria Tereza Soar_es Dulci (805/92),_ Rubens $outo Pere_ira
(840792), Conceição.Luiza de Farias (810/92), Elbe Cordeiro(819192), Fausta de Fátima Leite Bruno (818192), Lourival
da Silva Filho (877/92), João Valvite Paganella (823192), Ruben da Silva Bento (822192), Ana da Glória de Siqueíra
(1.184/92), Tarcisio antonio da Silva (984/92), Edna Kardec
Soares Silva (1.115/92), Maria José dos Santos Silva (1.121192),
Rosane Bottechia Araújo (884/92 e 934/92), Regina Moreirà
Suzuki (1.158192), Jetro José da Silva Santos (965/92), Gilsara
das Neves Reis (1.164192), José Silvério de Castro (1.128192),
AryFeliciano de Araújo (1.157192), José Justino Alves Pereira
(996192), Moysés Santiago Pimentel(959/92 e-994/92), Josaphat Olympio Paranhos de Azevedo (1.169192), José Alves
Torres (1.165/92), Kleber Batista de Souza (931192), Luiz
Gonzaga Barros Coelho (993192), José Eduªrdo Bocayuva
(985/92), Maria Abreu de Azevedo (1.116192), Ruth de Souza
Silveira Jobim (968/92), Juarez Rocha Gomes (1.125192), Maria Iracema Saboia Fonseca (983192, 989192 e 1.132/92), Jerónimo Garcia de Santana (1.145/92), Jurandir Romero Menon

(1.134/92), Abel Souza Soares (1.127/92), Franklin Albuquerque Paes Landim (1.174/92), Francisco Miguel Lopes da Silva
(1.139192), João Alves Pimentel (1.191192), João Basco Frutuoso de Lima (1.195/92), Joana.Darck Pereira do Nascimento
(1.120/92), Loisio José dos Santos (979/92), Paulo Cesar de
Oliveira Lima (949/92), Epílogo de Gonçalves Campos
(977/92), Antonio de Lisboa Machado (947/92), José Fortes
da Silva (972192), Milton Bezerra Cabral (986/92); Mário CéStamm (953/92), Alberto Luiz Brassanini (939192), Lister Seguncfo da Silveira Caldas (980/92), Ester Almeida Valadares
(966192), José Ivan Braga (902/92), Luiz Gonzaga Lopes Costa
(957/92),Dukinéia Pereira Bezerra Lima (937192), Luiz Paulo
Pieri (941/92), FranciscO Alves de Almeida (1.148/92), Suzete
Rodrigues Soares (981/92), Ligia Cardoso Minervino (978/92),
José Guilherme da Silva (946192), Deoclito Barreto Vinhas
(948/92), Waldwin Bueno Netto (888/92), Leila Sueli Mendes
(963192), Erles Janner Costa Gorini (950/92, Arlette Belota
Tapajós (971192), Gilberto Fernandes Alves (1.126/92), Basilio da Costa (1.153/92), Abrahão Barbosa Teles (923/92), Mariza Carvalho Leite Guimarães (1.190/92), Maria Cristina Moz
(1.188192), Paulo Roberto Granado Pimentel (1.151192), Denise Ortega de Baere (1.150192), Omar Alves Abbud
(1.122192), Rodrigo Cagiano Barbosa (1.162/92), Orlando
Mendes de Vasconcelos (1.124192), Raimundo Farias Ribeiro
(1.168/92), Maria Lúcia Soares Viana (1.172192), Geraldo Pereira Teixeiri(998/92), Geisa Maria Bezerra de M. Fernandes

(1.159/92); Afrísio Vieira Lima Filho (!.179192, 973/92 e.
1.143192), Paulo Cardoso de Almeida (1.004192), Regina Célia
François D"iniz (969/92), Magda Helena Ta \lares Chaves
(1.152192), Antônio Paes de Andrade (1.138/92), Jerónimo
Vingt Rosado Maia (995192); Alberto Hoffmann (J.163/92),
Júlio Augusto Magalhães Martins (962/92), Nelson Morro
(1.144/92), Paulo Sérgio Ramos Barboza (1.167192), Lael Viei-
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ra Varella (1.183/92), Ruben da Silva Bento (990192), Fernando Alberto Diniz (1.006192), Eduardo Matias (1.141192), Armando Costa (1.005192), José Fernandes de.. Lucena
(1.156!92), Paulo Ribeiro (1.170192), Yara Souto Pereira
(1.114192), Marinaldo de Araújo Carvalho (1.177192), Pedro
Alves Nascimento (991192), Antonio Rodrigues de Sousa
(1.176192), Vital Lopes Cordeiro (1.129192), Paulo Sérgio dos
Santos (1.160/92), Rubens Souto Pereira (1.154/92), Elton
da Rocha Bonfim (1.186/92), Agostinho Rocha Ferreira
(1.146192), Maria Helena da Costa Silva (1.147192), Eliane
Alves de Matos (!. 135/92), João José Dantas de Oliveira
(997/92e 1.123/92), Dulcinea Pereira Bezerra Lima (1.189/92),
Carlos Roberto Maranhão Coimbra (1.008/92), Ana Maria
Neri Fraga (1.187/92), Rosin_a Andrade Neirelli Cardoso
(1.161/92), Adiléia Gonçalves Gomes da Silva (975/92), Francisco dos Santos Passos (1.133/92), Paulo Costa e Silva
(1.136!92), Arnaldo Moraes Filho (134.ü/92_}, Francisco Pe.reira da Silva (1.230/92), José Raimundo Santos (1.233192), Erles
Janner Costa Gorini (1.235/92), Helena Vilas Boas Borges
da Silva (1.229192); Ney Felipe da Silva (1.219192), Antonio
Bresolin (1.173192 e 1.242192), Astrogildo Pinto Tourinho
(1.227192), Olinel Cardoso Lemes (644/92);Wilmar Dallanhol
(1 .208192), Osmar Viana (1.204192), Lair Pinheiro de Queiroz
(1.200192), Lycurgo Leite Filho (964/92), Afrísio Vieira Lima
(1.202192), Zilda Neves de Carvalho (1.197/92),. Renato de
Almeida Chermont (412192 e 1.216192), Pedro Arthur Sampaio (1.007192 e 1.119192), Golda Pietricovsky de Oliveira
(1.220/92), José Ivan Braga (1.222192), Agostinho Rocha Ferreira (1.207/92}, Jorge Luiz Dolbeth Costa (1.223192), Zilá
Dias (1.199792), Antonio Gomes da Rocha (1.117/92), Hugo
Carvalho Vieira (1.211192), Basilio da Costa (1.228192), Fátima Regina de A. Freitas (1.213/92), João da Cruz Coelho
Milhomem (942/92), Waldwin Bueno Netto (1.196192), Raimundo Hélio Araújo Costa (1.171192), Afrísio Vieira Lima
Filho (1.203/92), Maria Tereza Coutinho Gaivão (1.192192),
Raimundo Gomes da Silva (1.212192), Osvâldo Evangelista
de Macedo (1.217/92), Paulo Renato Paim .(1.231/92), Roberto Lúcio Rocha Brant (1.210/92), Armando Gonçalves
Costa (1.205192), Germano Rigotto (1.201/92), José Ramalho
Burnett da Silva (1.131/92), Lázaro FerreirÃ Barboza
(1.206/92), Djacyr .Cavalcanti de Arruda (1.149/92), Mário
César Sfamm (1.344192), Alberto Luiz Brassanini (1.350192),
Aureliano Lopes Cançado (1.272192), Joaquim Augusto da
Rocha (1.3.63!92), Wilson Ferreira da Silva (1.142192), Lúcia
Daltro de Viveiros (1.392/92), David Antonio Pereira âa Silva

(1.454192), David Antonio P. da Silva (1.439192), Rubens Souto Pereira (1.450/92), Eliane Alves de Matos (1.441192), Sandra Regina Sousa Regis Fiuza (1.405/92), Flávia Coutinho
de Assis Brasil (1 .453/92), José Coutinho de Araujo
· (1.339/92), Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho (1.409192),
Nelson Trad (1.341192), Jzaias Felix Teixeir.aBarbosa
(1.429192), José Antonio de Vasconcelos Costa (1.273192),
Evandro Alves da Silva (1.415!92), Vera Brigida Campos
(1.296/92), Nilso Romeu Sguarezi (1.321192), Plínio Barbosa
Martins (804/92), Antonio Modesto da Silveira (1.369192),
Bianor Antunes de Siqueira (1.318/92), Paulo Mincarone
(906192), Jocelino Emílio de Carvalho (1.306!92), Antonio
Modesto da Silveira (1.304192), Maria Felizarda S. Coelho
(1.361/92), Delcino Tavares da Silva (1.327/92), Marilena Terezinha Gomes (1.333192), Maria T.ereza Soares Dulci
(890/92), Pedro Alves de Freitas (1.412192), José Geraldo
Lopes da Costa (1.384192), José Walter dos Santos (1.276192),
Jorge Pinto Castello Branco de Carvalho 1!..258/92), Luno
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Aurélio de Lima Barbosa (1.311192), Vera Lúcia Lacerda Nunes (1.249192), Maria Virgínia Ladeira Rosseto (1.347192),
Rosina Andrade Neirelli Cardoso (1.250!92), Aureo Cunha
Vilanova (1.345192), Genesia de Araújo Santana (1.289/92),
Márcio Aurélio Alvim Cerri (1.303192), Maria Geralda da
Silva (1.255/92), Walter Falleiros Júnior (1.354/92), Augusto
Cesar Correia Gay (1.359/92), Marcos Nogueira Magalhães
(1.374/92), Pedro Lacerda Ramalho (1.287/92), Pedro Aurélio
G. Pereira Cardoso (1.244192), José Coutinho de Araujo
(!.293/92), Armando Gonçalves Costa (1.288/92), Hugo Matias Biehl (!.349192), José Rufini Ribeiro Tavares Bisneto
(1.257/92), Ivo Mainardi (1.278/92), Ivo Mainardi (1.362192),
Arnaldo Moraes Filho (1.364/92), Raimundo Gomes da Silva
(1.386/92), Heber Antonio Teixeira Monteiro de_ Barros
(1.323/92), Antonio de Oliveira Godinho (1.254192), Izaias
Felix Teixeira Barbosa (1.265/92), Nivaldo Rodrigues de Moraes (1.299192), João Rodolfo Ribeiro Gonçalves (1.305192),
Paulo Cardoso de Almeida (1.328/92), Wilson Müller Rodrigues (1.352/92), Ademilton Ricardo da Silva (1.260/92), Silvio
Pereira Santos (1.243/92), Maria Pereira de Paula Ferreira

(1.291/92), Juarez Rocha Gomes (1.281/92), Ruth de Souza
Silveira Jobim (1.298!92), José Pereira Caputo (1.262!92), Divercina de Freitas Lima (1.269/92), Regina Lilian Leitão de
Carvalho Magalhães (1.266/92), Francisco Alves de Almeida
(1.390/92), Yara Goulart Barbosa (1.246192), Lázaro !safas
Pereira (1.400192), Antonio Ribeiro Pinto (1.325192), Sivalda
Leite de Moraes (1.336192), Lúcia Santos Tomelin (1.270/92),
Ijoanilde Américo Ferreira (1.330192), Ephigenia da Luz de
Souza (1.310192), Doralice Ferreira de Oliveira Baía
2), Maria Madalena da Silva (1.348192), Kenie de Freitas Pinheiro Santos (1.247/92), Kenie de Freitas Pinheiro Santos
(1.335192), Maria Madalena Carneiro Vieira (1.329!92), Nelda
Mendonça Raulino (1.263192); Se'!víria Afonso Gaivão
(1.300192), Clemente de Sousa Fortes (1.320192), Maria Dóris
de Almeida Raposo (1.302192), Roney Gandra Pereira
(1.312192), Evaldo Carlos Bezerra da Costa (1.427/92), Glória
Maria de Sá Vasconcelos (1.316/92), José do Carmo Andrade
(1.332192), Heloisa Helena Dias (1.292192), José Thomaz Nonô (1.297192), Irma Passoni (1.358192), José Augusto de Carvalho Torres (1.314!92), Afrísio Vieira Lima Filho (1.280!92),
Mara Luiza Sezerino (1.237/92), Nelson Joaquim de Oliveira
(1.313!92), Jane Mary Jorge Maluf (1.353!92), Ana Maria
Lopes de Almeida (1.248/92), Raimundo Farias Ribeiro
(1.245!92), José Carlos de Matos (1.295/92), Lourival da Silva
Filho (1.387/92), José Vilela Filho (1.256!92), Carlos Cardinal
Oliveira (1.285192), Jorge de Oliveira Nunes (1.271192), José
Batista Pereira Caputo (1.261192), Aurea Ferreira de Sousa
Silva (1.253192), Maria do Socorro Vasconcelos (1.319192),
Elveny Vera Cruz Lobato de Araujo (1.346/92), Carlos Alberto da Silva Pinheiro (1.264/92), Cristina Maria Freitas de Melo

(1.277192), Sérgio Sampaio Barriga (1.290192), José Gomes
Feitoza (1.474192), Mércio Ceemo (1.467192), Jos.é Justino
F. Alves Pereira (1.375192), José Zacarias da Silva (1.417/92),
Francisco dos Santos Passos (1.481/92), Carmem Guimarães_
Amaral (!. 456!92), Cirene Pessanha Machado (1.509192), Rai-

munda Lima Soares (1.471/92), Elba Araujo de Maria
(1.459192), Fernando Augusto da Conceição (1.432192), Rodrigo Cagiano Barbosa (1.437192), Adrião Soares Barbosa
(1.468/92), Dilma Dias Pacheco de Quadros (1.430/92), Dércio Knop (1.368192), Flávio José Arns (1.462/92),Nelson Trad
(1.463/92), Antonio Severiano da Câmara Filho (1.379/92),
João Alves Pimentel (1.438/92), Osmar de Jesus Miranda
(1.426!92), Augusto Lopes Ribeiro (1.317/92), João Alencar
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Dantas (1.445192), Joildes Perena Barbosa Borgheti
(1.410/92), Luiz Carlos Rodrigues Teixeira (1.406192), Raymundo Urbano (L5D8192), Gilberto Favieiro (1.435192), Helena Vilas Boas Borges da Silva (1.383192), Narcisa Clementina
Rocha (1.371192), Lázaro Isaías Pereira (1.511192), Maria Bernardete de Farias (1.329192), Solange Maria Machado Corrêa
(1.376192), Paulo Costa e Silva (1.403/92), Maria José dos
Santos Silva (1.497192), Lígia Cardoso Mincrvino (1.408192),
Sérgio Soares de Oliveira (1.398/92), Regina de Oliveira Melo
(1.420/92), José Silvério de Castro (1.477/92), Joana Fonseca
Diniz (1.365/92), Maria Tereza Valente Caetano (1.367192),
Joaci Muniz (1.448/92), Shirley Santana (1.443/92), José Alberto Fogaça de Medeiros (1.436/92), Suely Chaves Barbosa
(1.424/92), Omar Alves Abbud (1.413192), Rubens A,ntonio
Dias (1.386/92), Tadeu Miguel Osmala (1.442/92), Deraldo
Ruas Guimarães (1.422/92), Luno Aurélio de Lima Barbosa
(1.469/92), Maritza Mesquita Targino Coelho (!.372/92), Maria de Nazaré dos S. Bacelar (1.418/92), Antonio Ge'01ldo
de Azevedo Guedes (1.457/92), Nelson Morro (!.444/92),
Nosser Almeida Tóbu (1.373/92), Saulo Levindo Coelho
(1.425192), José Abadia da Fonseca (1.451/92), MaryTerezinha Jorge Maluf (1.284/92), [,!ineu Mazzali Seixas (1.381/92),
Paulo Mincarone (1.431!92), Angelo José Varella (1.397192),
Afrísio Vieira Lima (1.331/92), Antonio de Lisboa Machado
(1.382/92), Benedicto Geraldo Cavalcante de Vasconcelos
(1.402/92), Alberto Luiz Brassanini (1.452/92), Raphael Gigliotti (1.419192), Alayde Ramos de Lucena (1.434/92), José
Paixão dos Santos (1.421/92), Aldenia Teles Milfont
(1.488/92), Lázaro Isaías Pereira (1.558/92), Sônia Vera Cruz
da Costa (1.478/92), Mario Blanco Nunes Neto (l.Szs/92),
Gilberto Fernandes Alves )1.485/92), Olavo de Souza Ribeiro
(1.470/92), Gilson Vianna (1.380/92), Yamil e Sousa Dutra
(1.475/92), Joaquim da Costa (1.407/92), Afrísio de Souza
Vieira Lima Filho(1.500/92), José dos Santos Freire
(1.404/92), Amílcar Alves de Queiroz (1.476/92), Ivo Anuodato Cersosimo (1.388/92), Ruy Brito de Oliveira !'.edroza
(1.423/92), Waldwin Bueno Netto (1.447192), Ary Feliciano
de Araujo (1.460/92), Agostinho Rocha Ferreira(!.490192),
José Augusto F. AlveS Pereira (1.401/92), Zach_arias Emiliano
Seleme (1.483/92), Zacharias Emiliano Seleme (1.416/92),
Bianor Antunes de Siqueira (1.546/92), Romeu Barbosa Jobim (1.532/92), Adilson Viana (1.486192), MariaAbreu de
Azeredo (1.411/92), Sandoval Ribeiro Silva (1.542/92), Jair
Alves Soares (1.535192), Edison Furtado da Silva (!.548192),
Marinaldo de Araujo Carvalho (1.506/92), Maria de Fátima
Moreira de Carvalho (1.503/92), Valéria Mourão Dutervil
(1.484/92), Alberto Sales Figueira (1.493/92), Clemente de
Sousa Fortes (1.549/92), Maria Marli Barbosa (1.480/92), Sonia Brasil de Souza (1.502/92),· Gilsara das Neves Reis
(1.487/92), Hugo Carvalho Vieira (1.544192),Jorgede Oliveira
Nunes (1.391192), Mercio Cecilia (1.512192), Wilson Nery Rodrigues (1.479/92), Maria Geralda da Silva (812/92), Raul
de Souza Reis (1.519/92), Benedito Vakson Ribeiro
(1.520/92), Gasparina Gonçalves dos Reis (1.491192), Lúcia
Helena Chiarini Medeiros (!.501192), Paulo Ribeiro
(1.510/92), Temístocles Carneiro Teixeira (1.574/92), Olinel
Cardoso Lemes {1.505/92), José Gomes Feitosa (1.523192),
Francisco Miguel Lopes da Silva (1.553/92), José Hugo Mardini (1.385/92), Helena Vilas Boas Borges da Silva (1.529/92),
Delsita Ferrari (1.555/92), Sonia Vera Cruz da Costa
(1.557/92), Regina Moreira Suzul<Í (1.538/92), Marcos José
de Campos Lima (1.576/92), João Policena Rosa Netto
(1.515/92), Heloisa Helena Lira (1.527192), Nilvo José Seze-
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rino (1.531/92), Anamélia Lima Rocha Fernandes (1.526/92),
Yara Souto Pereira (1.537/92). José Eduardo Siqueira Campos
(1.541/92), Jorge Khoury Hedaye (1.528/92), Hugo Matias
Biehl (1.554/92), Ruben da Silva Bento (1.543/92), Delcino
Tavares da Silva (1.562/92), João Rodolfo~Ribeiro Gonçalves
(1.533/92), Luiz deGonzaga Andrade Vasconcelos (1.534192),
Wilson da Costa Falcão (1.569192), Lycurgo Leite Filho
(1.605/92), Oscar Passos (1.608/92), José da Rocha Leão
(1.568192), Círia Resildes Zegatti (1.556/92), André Broca
Filho (1.545/92), Fernando Moreira (1.607/92), João Neirelli
Filho (1.606/92), José de Assis Rezende (1.602/92), Nilo Corrêa Lima (1.626/92), Raimundo Nonato Rodrigues Cordeiro
(1.315/92), Thais Cavalcanti~ Alencar (1.547/92),José Hugo
Mardini (1.575/92), Arlete Aives do Azevedo (1.521/92), Inez
Rocha Mendlovitz (1.551192), Tarclsio Antonio da Silva
(1.536/92), Fernando Sabóia Vieira (1.588192), Vicente Paulo
A. da Silva (1.552/92), Filerrion Pereira dos Santos (1.524/92),
Felix Antonio Orro (1.587/92), Gilberto Fernandes Alves
(1.581192), Levi de Assis Dantas (1.583/92), Sebastião Celestino de_ Oliveira Filho (1.516/92), Heloisa Helena Dias
~cq Guilherme Thees Ribeiro (1.560192), Joaquim da Costa
(1.603/92), Espedito Bina (1.578/92), Denise Ortega de Baere
(1.565/92), Rodrigo Cagiano Barbosa (1.577/92), Janete Messina Morale (1.482/92), João Policena Rosa Netto (1.594192),
Afrísio de Souza Vieira Lima Filho (1.580192), Nelson Morro
(1.572/92), Lourival do Carmo de Freitas (1.599/92), João
Rodolfo Ribeiro Gonçalves (1.573/92), Círia Resildes Zegatti
(1.630192), Luiz Carlos Leal Braga (1.643192), Carlos de Britto
Velho (1.650/92), Lúcia Daltro de Viveiros (1.632/92), Eurico
Vieira de Rezende (1.579/92), Edgelson José Targino Coelho
(1.639/92), Ester Almeida Valadares (1.651!92), Itagyba José
de Oliveira (1.631192), Luiz Carlos Rodrigues Teixeira
(1.613/92), Antonio Bispo de Miranda (1.642/92), Carlos Roberto Maranhão Coimbra (1.618192), Emanuel Tadeu Medeiros Vieira (1.636192), Amaury Coriolano da Silveira
(1.634192), Lúcia Maria Guimarães Lóssio (1.635/92), Rosane
Bottecbia Araújo (1.644192), Maria do Socorro Vasconcelos
(1.616/92), Olavo de Sousa Ribeiro (1.597/92), Benhur Corrêa
(1.584/92), Valdir Pereira Borges (1.598/92), Fátima Regina
de Araújo Freitas (1.624/92), Roberto Quintão de Oliveira
(1.620/92), Vera Regina Torres Falleiros (1.585/92), Terezinha
Lemos de Souza (1.614192), Jomar José Ramos (1.592192),
Luiz Renato Milani (1.611/92), Antonio José Vian~ Filho
(1.596/92), Luzia de Souza Godoi (1.628/92), José Passos Porto (1.641192), Lais da Rocha Varella (1.617/92), Agenor Monturi! Neto (1.633/92), Afrísio de Souza Vieira Lima Filho
(1.648/92), Dercio Knop (1.586/92), Paulo Renato Paim
(1.612192), Aracely de Paula (1.589/92), Germano Rigotto
(1590/92), Edi Siliprandi (1595/92), Edézia Aguiar e Silva
(1622/92), Aneide Rocha de Deus(1646/92), Clovis Raimundo
Gomes de Assis (1652/92), Dercio Knop (1653192), José Edimar Santiago de Melo (1662192), José Maria Mendes
(1561192), José Tadeu de Amorim e Maria da Paz M. Santos
(1655/92), José Thomaz da Silva Nonô Neto (1627/92), Lúcia
Santos Tomelin (1637/92), Mário Francisco dos Santos
(1446/92), Maria do Socorro de Araujo (1657/92), Maria Madalena da Silva (1664192), Maurilio Penna Groba (1645192),
Matheus Schimidt (1666192) ,'O lavo de Sousa Ribeiro
(1669/92), Júlio Augusto Magalhães Martins (1673/92), Sérgio
Cardoso de Almeida (1657192), Benedito Vakson Ribeiro
(1684/92), Cirene Pessanha Machado (1690/92), Doralice Ferreira de Oliveira Baía (1678/92), Ednà Kardec Soares Silva
(1682/92), Erot_ildes Ferreir-" Gomes dos Santos (1687/92),
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Lúcia Helena Chiarini Medeiros (1679/92), Luiz Renato Milani (1688/92), Marilena Terezinha Gomes (1661/92), Nadja Lucena Pimentel (1695/92), Nelson Morro (1638/92), Nilson Viauna da Silva (1654/92), Paulo Rubens Mandarino (1689/92).
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião às treze
horas e trinta minutos. E, para constar, eu Raymundo Urbano,
Secretário, lavrei a presente Ata que depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente ...

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS
PARECER
Assunto: Balancete Patrimonial e Demonstrativo
das Receitas e Despesas do IPC.

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos
Congressistas, IPC, de acordo com o que estabelece o art.

12, iriciso III da Lei n' 7.087, de 20 de dezembro de 1982,
examinou o Balancete Patrimonial e o Demonstrativo das
Receitas e Despesas referentes ao período de 1"-1 a 31-5-92,
juntamente com o Demonstrativo das Receitas e Despesas
do mês de maio/92 e, considerando que essas peças traduzem
a situação patrimonial e financeira do Instü._uto em 31-5-92
com notas explicativas, resolve

Dezembro de 1992

Aprovar o Balancete e os Demonstrativos das Receitas
e Despesas do Instituto de Previdência dos Congressistas IPC, referentes ao mês de maio/92 apresentando um Ativo

com um Disponível Imediato de Cr$82.021.071.156,09 Investimentos no valor de Cr$1.8%.642.151,15 e Créditos Diversos
no valor de Cr$12.626.518.961,18; Recursos Realizáveis a
Longo Prazo no valor de Cr$2.099.215.159,08. Ativo Perma-

nente no valor de Cr$31.816.544,14 e Valores Custodiados
de Cr$11.926,23. O Passivo da Instituição demonstra um ExigíVel Operacional de Cr$474.511.718,57; um Exigível Aluaria!
no valor de Cr$91.356.507 .986,99; Não Exigível de
Cr$6.416.643.301,49; Valores em Custódia de Cr$11.926,23
e Contas de Resultado Futuro de Cr$427.600.964,59. As Contas de Resultado demonstram a realização de Receitas no

valor de Cr$24.169.777.735,66 no mês de maio/92 e de
Cr$85.310.961.807,83 acumuladas no mês e despesas de
Cr$24.169.777.735,66 no mês de maio/92 e de
Cr$85.310.961.807,83 acumuladas no mês. Esta igualdade é
reSultante da constituição de reserVas e provisões no mês de

maio no valor de Cr$17.972.575.742,45. Brasflia- DF. Pedro.

Dezembro de 1992
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Dezembro de 1992

Instituto d_e Previdência dos Congr_essistas

atualização monetária, referente a saldOS -d-e 1/3 e 1/2 dos

Departamento de Contabilidade

exercícios de 1990/91, não apropriados na Equação .Patrimonial.

NOTAS EXPLICATIVAS ANEXAS
AO BALANCETE PATRIMONIAL DE MAI0/92
1. Os valores consignados no Balancete não expressam
a realidade financeira e econômica, tendo em vista o não
repasse ao IPC pela Cârilara dos Deputados do montante
de Cr$11.738.807.413,04, sem atualização monetária, que correspondem a saldos da Equiparação de Pensões dos_exercfcios
de 1990/91, 1/3 e Equiparação de Pensões dos_ mese_s de abril
e maio do corrente, apropriados como receita e não recebidos.
Ressalta-se, ainda, que o IPC tem a reCeber da Câmara
dos Deputados o valor de Cr$712.166.757,34, também sem

_ 2. A -~Pli_caçã?. em "debêntures''. equivalentes a títulos
nao convers1ve~s da A Rural Colonização S/A'', pertencentes
ao Grupo r~ahzável a _longo prazo, representando à época
~-5% do _Ahvo Contábd, acha-se sub judice, em virtude de
uregulandades constatadas na emissão dos títulos e falta de
documentação hábil, conforme processo no 14.332/89 da Câmara dos Deputados.
Brasília, 31 de maio de 1992. - Francisco dos Santos
Passos, Diretor do Departamento de Contabilidade- Maria
Felizarda S. Coelho, Chefe da Seção de Escrituração.

VALORES A RECEBER DA CAMARA DOS DEPUTADOS RELATIVOS

A

RESERVA DA PREVID!~CIA CO~GRESSUAL E EQUIPARAcAO

DE PENSOES,

REFERENTE~AOS

EXERCÍCIOS FINANCEIROS

DE 1920/1991, SEM_ATUALIZAÇXO MONETARIA

--·

RESERVA DA PREVIDgNCIA CONGRESSUAL
Valor
Competência
A Receber

EOUIPARAÇXO DE PENSOES
Valor
Competência
A Receber

-

Set/90
Out/90
Nov/90
Dez/90

2.700.343,44
27.416.789,20
43.554.287,02
35.205.Sl2,10

( 1/3)
(1/3)
(1/3)
(l/3)

---

TOTAIS

Nov/91
Dez/91

108_._877. 231,76

-

203.203.819,61
400.085. _7_05, 96

( 1/ 2)
(1/2)

-

Out/90
Nov/90
Dez/90

I

TOTAIS

Ago191
Set/91
Nov/91
Dez/91

-

---

---

603.289.525,57

I

-

(l)

TOTAL GERAL

---

TO"l"AL GERAL

(1) +

(2)

712.166.757,33
.- .

~

Cr$
-··-

-

TOTAIS

I
---

TOTAL GERAL

I
I
I'

258.338.261,16

...

TOTAIS

19-281.994, o o
132.060.429,49
106.995.837,_67

_I

118.242.353,72
96.137.983,65
343.989.701,94
709.165.894,02
1.267.535.933,33

---

( 2)

1.525.874.194,49

2.238~040.952,32

.

-

PARECER
Assunto: Balancete Patrimonial e Demonstrativo
das Receitas e Despesas do IPC.
O Conselho Deliberativo do Instituto de PreviQên!=ia dos
Congressistas -IPC, de acordo com o que estabelece o art.
12, inciso III da Lei n' 7.087 de 20 de dezembro de 1982,
examinou o Balancete Patrimonial e o Demons_trativo .das
Receitas e Despesas referentes ao período de 1\'-1- a 30-6-92,
juntamente com o Demonstrativo das Receitas e Despesas
do mês de junho/92 e, considerando que essas peças traduzem
a situação patrimonial e financeira do Instituto em 30-6-92
com notas explicativas, resolve
Aprovar o Balancete e os Demonstrativos_das Receítas
e Despesas do Instituto de Previdência dos Congressistas IPC, referentes ao mês de junho/92 apresentando um Ativo
com um Disponível Imediato de Cr$95.319.372.587,81 Investi-

mentes no valor de Cr$2.593.225.464,14 e Créditos Diversos
no valor de Cr$16.791.881.974,60; Recursos Realizáveis a
Longo Prazo no valor de Cr$4.418.667.903,23 Ativo Permanente no valor de Cr$32.167.539,54 e Valores Custodiados
de Cr$11.926,23. O Passivo da Instituição demonstra um Exigível Operacional de Cr$536.624.546,08; um Exigível Atuarial
no valor de Cr$110.568.210.595,58; não Exigível de
Cr$8.043.920.944,73; Valores em Custódia de Cr$11.926,23
e Contas de Resultado Futuro de Cr$6.559.382,93. As Contas
de Resultado demonstram a realização de Receitas no valor
de Cr$26.984.317.202,35 no mês de junho/92 e de
Cr$112.295.279.010,18 acumuladas no mês e despesas de
Cr$26.984.317.202,35 no mês de. junho/92 e de
Cr$112.295.279.010,18 acumuladas no mês. Esta igualdade
é resultante âa constitUição de reservas e provisõeS nO mês
de junho no valor de Cr$20~843.. 069.441,33.
Brasília, ~edro Faria.
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Departamento de Contabilidade

NOTAS EXPLICATIVAS ANEXAS
AO BALANCETE PATRIMONIAL DE JUNH0/92
1. O IPC tem a receber da Câmara dos DeputadoS osrecursos consignados a título de Equiparação de :Pensõ~s e
Reserva da Previdência Cáogressual no valor_ de
Cr$13.515.809.234,81 (treze bilhões, quinhentos e quinze milhões, oitocentos e nove mil, duzentos e trinta e quatro cruzei~
ros e oitenta e um centavos), sem correção monetária, apropriados como receita, na forma a seguir descrita:
EQUIPARAÇÃO DE PENS-ÕES

Exercício de 1990 = ............. ----~-- Cr$258.33B.261,16
Exercício de 1991 = .................. Cr$LU00.538..347,67
Exercício de 1992 = .................. Cl'$!!.833.461.144,44
Soma ................................... Cr$10.092.337.753,27
Reserva da Previdência Congressual
Exercfdode 1992 = ···~ ..........
3.423.4-,1.481,54
Total: ..._..........._.-............... ~ Cr$13.515.809,~43.,81
Ressalte-se, ainda, que 0 IPC tem a receber dã Câniara
dos Deputados os valores de Cr$108~877.231.76, relativo ao-~
exercício de 1990 e Cr$449.263.522,02, relativo ao-exercício
A·• • • • • "

de 1991, perfazendo~ o montante de Cr$558.140.753,78, sem
atualização monetária, não apropriadOs na equação patrimoniaL
Portanto, o total geral a receber da Câmara- dos I?:e_putados é de Cr$14.073.949.988,59.
2. A aplicação em "debêntures", equilvalentes a_tít~los
não conversíveis da "A Rural ColonizaçãO S/A", pertencentes
ao Grupo Realizável a Longo Prãzo, repres~ntando à _épOca
45% do Ativo Contábil, acha-se sub-judice, em virtude de
irregularidades con~tatadas na emissão dos títulos e falta de
documentação hábil, conforme processo n9 14.322/89 da Câmara dos Deputados.
3. _ A fubrica "Reserva Matemáticã de BenefícioS a Conceder", do Giupo Exigível Atuarial, tem como finalidade de
atender à cobertura de benefícios a cone,;: der, de acordo com
a orientação da Empresa Atuária - S1 EA, rtoS termos do

Dezembro de 1992

Contrato firmado entre o IPC e aquela empresa em 1990,

sendo que estamos aguardando os cálculos atuariais resultantes do referido contrato, para que possamos proceder aos
lançamentos de ajustes necessários.
_
Brasília,DF, 30 de junho de 1992. -Francisco Santos
Passos, Diretor do Dept 9 de Contabilidade CONTADOR
CRC/DF 4966- Marcos José de Campos Lima, Chefe Seção
Análise e Orçamento CONTADOR CRCIDF 8274.
PARECER
Balancete Patrimonial
e Demonstrativo das Receitas e Despesas do IPC
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos
Congressistas - IPC, de acordo com o que estabelece o art.
12, inciso III, da Lei n" 7.087, de 20 de dezembro de 1982,
examinou o Balancete Patrimonial e .o Demonstrativo das
Receitas e Despesas referentes ao período de 1"-1 a 30-9-92,
juntamente com o- Demonstrativo das Receitas e Despesas
do mês de setembro/1992 e, _consfderando que essas peças
.. trady.z_em a situação pãtrimonial e financeira do Instituto em
30-9-_92, com notas explicativaS, resolve
Aprovar o Bal_anCete e os Demonstrativos das Receitas
e Despesas do Instituto de Previdência dos Congressistas _IPC, referentes ao mês de setembro/92, apresentando um Ati·
d c $180 636 471 496 78
d'
vo com urtf Dispomve1 1me mto e r
·
· ·
• ;
Investimentos no valor de Cr$2.941.574.815,78 e Créditos Diversos no valor de Cr$25.779.783.465,26; Recursos Reillizáveis a Longo Prazo no valor de Cr$6.029.882.824,61;- Ativo
Permanente no valor de Cr$128.567.891,04 e Valores Custodiados de Cr$11.926,23. O Passivo_ da Instituição demOnstra
um Exigível Operacional de Cr$884.905.663,73; um Exigível
~ Atuarial!lo valor de Cr$202.261.135,935.86; Não Exígívd de
Cr$12,366.942.710,45; Valores em Custódia em Cr$1 1.926,23
e Contas de Resultado Futuro de Cr$3.296.182,93. As Contas
-de Resultado demonstram a realização de Receitas no valor
de Cr$50.843.1!>9,58 no mês de setembro/92 e ile
Cr$229.148.346.882,87 acumuladas até o mês e Despesas de
Cr$50.873.843.189,58 no mês de setembro/92 e de
Cr$229.148.346.882,87, acumuladas até o mês. Esta igualdade
é resu_ltante da constituição de reservas no mês de setembro,
no valor de Cr$42.305.471.096,09.
Brasflia/DF, 7 de dezembro de 1992. -
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Departamenro de ContabDidade
Seção de Análise e Orçamento
NOTAS EXPLICATIVAS ANEXAS
AO BALANCETE PATRIMONIAL DE SETEMBR0/92
1. O IPC tem a receber da Cãmara dos Deputados os
recursos consignad()s a título de equiparação de pensões e
reserva da Previdência Congressual nos valores de

Dezembro de 1992

Cr$15.431.096.388,68 e Cr$6.048.671.462,82; e do Senado Federal nos valores de Cr$2.553.244.427, 17 e Cr$389. 737.238,77,
respectivamente, perfazendo um total geral de
Cr$25.563.383.772,64 (vinte e cinco bilhões, quinhentos e ses·
senta e trés milhões, trezentos e oitenta e três mil, setecentos
e setenta e dois cruzeiros e sessenta e quatro centavos), sem
atualização monetária, apropriados como receita, na forma
a seguir descrita:

Câmara dos Deputados

Equlparaçllo de PeoaOel
Exercício de 1990 = Cr$
258.338.261,16
882295.994,04
• Exerc!clo de 1991 = Cr$
• Exercício de 1992 = Cr$
15.43UJ96.388,68
Reserva da Prevld&lcia Congressual
• Exercício de 1992 =Cr$

16.571.730.643,88
6.048.671.462,82

22.620.402106,70

Senado Federal

Equlparaçllo do PonsOes
• Junho a Setcmbro/92 ·---····-······-----Cr$

2.553.244.427,17

Reserva da Previd&lcia Congrcssual
• Agosto c Setembro/92 ·-·-···-·-------·--Cr$

389.737.238,77

Total Geral: CAmara doa Deputa doa

+ Senado Federal

Ressalte~se, ainda, que o IPC tem a reCeber da Câmara
dos Deputados a título de Reserva da Previdência Congres~
suai, os valores de Cr$108.877.231,76, relativos ao exercício
de 1990 e Cr$449.263.522,02, relativos ao exercício de 1991,
per!a;rendo o montante de Cr$558.140.753,78, sem atualização
monetária, não apropriados na equação patrimonial.

Portanto, o total geral a receber da Câmara dos Deputados é de Cr$23.178.542.860,48, elevando o montante global
á receber (Câmara dos Deputados + Senado Federal) para
Cr$26.121.624.526,42.
2. A--aplicação em "debêntures", equivalentes a títulos
não conversíveis da ''A Rural Colonização S/A", pertencentes
ao Grupo Realizável a Longo Prazo, representando à época
45% do Ativo Contábil, acha-se sob-judice em virtude de
irregularidades constatadas na emissão dos títulos e à falta
de documentação hábil, conforme Processo n' 14.322189, na
Câmara dos Deputados.
3. A rubrica "Reserva Matemática de Benefícios a Conceder", do grupo exigível atuarial, tem como finalidde atender
à cobertura de benefícios a conceder, de acordo com a orientação da empresa Atuária - STEA, nos termos do Contrato
firmado entre o IPC e aquela empresa em 1990,- sendo que
estamos aguardando os cálculos atuariais resultantes_ do referido contrato, para que possamos proceder aos lançamentos
de ajustes necessários.
Brasflia, DF, 7 de dezembro de 1992. -Marcos José
de Campos Lima, Seção de Análise e Orçamento -Francisco
dos Santos Passos, Diretor do Departamento de Contabilidade

2942981.665,94

---·--··--····-··-·- Cr$ 25.563.383.772,64

PARECER
BALANCETE PATRIMONIAL
EDEMONSTRATIVODASRECEITASEDESPESASDO
IPC
O Coriselho Deliberativo do Instituto ·cte Previdência dos
Congressistas - IPC, de acordo com o que estabelece o Art.
12, inciso III, da Lei n' 7.087, de 20 de dezembro de 1982,
examinou o Balancete Patrimonial e o Demonstrativo das
Receitas e Depesas referentes ao período de 1'-1 a 31-10-92,
juntamente com o Demonstrativo das Receitas e Despesas
do mês de outubro /92 e, considerando que essas peças traduzem a situação patrimonial e financeira da Instituto em
31-10-92, com notas explicativas, resolve:
Aprovar o Balancete e os Demonstrativos das Receitas
e Despesas do Instituto de Previdência dos Congressistas IPC, referentes ao mês de outubro/92, apresentando um ativo
com um Disponível Imediato de Cr$229.471.375.755,06; investimentos no valor de Cr$3.504.986.415,13, e Créditos Diversos no valor de Cr$36.554.203.985,69; Recursos Realizáveis a Longo Prazo no valor de Cr$5.976.889.442,25; Atívo
Permanente no valor de Cr$128.567.891,04 e Valores Custo·
diados de Cr$11.926,23. O Passivo da Instituição demonstra
um Exigível Operacional de Cr$1.395.284.555.09; um Exigível
Aluaria! no valor de Cr$258.660.719.434,52; não Exigível de
Cr$15.567.723.316,63; Valores em Custódia de Cr$11.926,23
e Contas de Resultado Futuro de Cr$3.296.182,93. As Contas
de Resultado demonstram a realização de Receitas no Valor
de Cr$73.583.272.028,25 no mês de outubro/92 e de
Cr$302.731.618.911,12, acumuladas até o mês e Despesas de
Cr$73.583.272.028,25 no mês de outubro/92 e de
Cr$302.731.618.911,12, acumuladas até o mês. Esta igualdade
é resultante da constituição de reservaS no mês de outubro,
no valor de Cr$242.727.419.064,46.
Brasilia-DF, 7 de dezembro de 1992.- Pedro Faria.
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Departamento de ContabiHdade
Seção de Análise e Orçamento
NOTAS EXPLICATIVAS ANEXAS
AO BALANCETE PATRIMONIAL DE OUTUBR0/92
1. O IPC tem a receber da Câmara dos Deputados os

recursos consignados a título de Equiparação de Pensões e
Reserva da Previdência Congressual nos valores de

Dezembro de 1992- -

Cr$23.216.644.018,57 e Cr$8.691.291.748,78; e do Senado Federal nos valores de Cr$3.881.640.418,43 e Cr$760.667. 730,57,

respectivamente, perfazendo um total Ge-ial de

Cr$36.550.243.916,35 (trinta e seis bilhões, quinhentos e cinqüenta milhões, duzentos e quarenta e três mil, novecentos
e dezesseis cruzeiros e trinta e cinco centavos), sem atualização
monetária, apropriados como receita, na fonna a seguir descrita:

Câmara dos Deputados
Equiparação de Penslles
Exercfcio de 1990 = Cr$
Exercfcio de 1991 = Cr$
Exercfcio de 1992 = Cr$

25833&261,16
882295.994,04
22.076.009.763,37

23.216.644.018,57

Reserva da Prevldencia Congressual
8.691.291.748,78

• Exercfcio de 1992 = Cr$

31.907.935.767,35

Senado Federal
Equiparaçlio de Penslles
• Junho a Outubro/92

·-·-····························-·----···Cr$

3.881.640.418,43

Reserva da Providencia Congressual
• Agosto e Outubro/92 ·-

----··-·····-·-Cr$

760.667.730,57

Total Geral: camara dos Deputados + Senado Federal --···---···-··Cr$

Ressalte-se, ainda, que o IPC tem a receber da Câmara
dos Deputados a título de Reserva da Previdência Congressual
os valores de Cr$108.877.33L76, relativos ao exerdcio de
1990 e Cr$449.263,522,02, relativo ao exercício de 1991, perfazendo o montante de Cr$558.140.753,78.
PORTARIA N• 1/92
Comissão Permanente de Licitação
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do
Senado Federal, no uso de suas atribuições e de acordo com
a delegação de competência que lhe foi conferida pelo art.
2• do Ato n' 267, de 1992, do Presidente do Senado Federal,
resolve:
Designar TADEU MIGUEL OSMALA, matrfcula 321!6,
membro efetivo da COPELI, para substituir o Presidente da
Comissão Permamente de Licitação, em seus eventuais impedimentos.
Copeli, 22 de dezembro de 1992. - César Augusto Guimarães, Presidente da Copeli.
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS.
32• Reunião, reaHzada em 10 de dezembro de 1992

Ás onze horas e quinze minutos do dia dez de dezembro
de mil novecentos e noventa e dois, na sala de reuniões da
Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência
do Senador Raimundo Lira com a presença dos Senhores
Senadores Pedro Teixeira, Álvaro Pacheco, Affonso Camar-

4.642308:149,00
36.550.243.916,35

go, Ronan Tito, Jonas Pinheiro, Pedro Simon, João Calmon,
Gerson Camata, Divaldo Suruagy, Eduardo Suplicy, Nelson
Wedekin, Beni V eras, Bello Parga, Ruy Bacelar, César Dias,
Aluízio Bezerra, Moisés Abrão, Antonio Mariz, José Richa,
Mansueto de Lavor, Cid Sabóia de Carvalho, Mário Covas,
João Rocha, Levy Dias, Wilson Martins e Élcio Álvares, reúne-se a Comissão de Assuntos Económicos. Deixam de comparecer os Senhores Senadores Nabor Júnior, José Fogaça,
Ronaldo Aragão, Guilherme Palmeira, MeiraFilho, Henrique
Almeida, Dario Pereira, Valmir Campelo, Lavoisier Maia,
Júnia Marise, Albano Franco e Esperidião Amin. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os
trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião anterior,
que é dada por aprovada e, a seguir, convida o Senador Pedro
Simon a proferir o parecer que oferece ao Ofício 'fSS" n"'
69/92, item 1 da pauta extra, "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 - LFrP, destinadas a liqüidação da quarta parcela do pagamento dos precatórios judiciários de natureza não alimentar". O relator apresenta parecer
favorável, nos termos do PRS que apresenta. Não havendo
quem queira discutir, a matéria é submetida a votação e é
aprovada. Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra
ao Senador Ronan Tito, para apresentar o parecer oferecido
pelo Senador José Fogaça.- que, por motivo de viagem,
se encontra ausente - à MSF n"' 357/92, "Do Senhor Presidente da República, submetendo à consideração do Senado
Federal a minuta dos termos do acordo concluído entre o
Governo Brasileiro e o comitê de bancos credores, relativo
à reestruturação da dívidã externa de médio e longo prazo·

Dezembro de 1992
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do setor público brasileiro, a fim de- obter autorização para
que a União possa Celebrar os contratos que formalizarão
o tefetíâo acordo'', lembrando ainda que, no _çlia três de de~
zembro, foi concedida- vista conjunta aos Senadores Eduardo
Suplicy, Nelson Wedekin e __Moisés Abrão. Em discussão a
matéria, o Senador Ruy Bacelar pede a palavra para uma
questão de ordem e, em seguida, o Senador Eduardo Suplicy
procede à leitura da minuta do acordo, tendo em vista contra·
por ao parecer do relator, Senador José Fogaça, o voto em
separado que oferece. Participam dos ~ef?ates, os Senadores
Gerson Camata - que propõe a inclusão, no parecer, de
uma "recomendação para os- negociadores; a União, na ne_goo setor privado, da qual ela é solidária:, emito avalista, e-não
excluiria apenas uin setor" -,Eduardo Suplicy, Ruy Bacelar,
Ronan Tito, Cid-Sa1iói3-de Carvalho, Aluízjo Bezerra, Mário
Covas, Élcio Álvares e Div-aldo Suruagy. O Senhor Presidente
coloca em votação a proposta do Senador Gerson Camata,
que é aprovada e, a seguir coloca e~ __vota-ção o parecer do
Senador José Fogaça. O SenaCfor Mário Covas levanta uma
questão de ordem e, em seguida, usam da palavra para encami~
nhamento da votação os Senadores Eduardo Suplicy, Ronan
Tito, Moisés Abrão, Mário Covas, Cid Sabóia de Carvalho,
Ruy Bacelar e Pedro Teixeira. Em votação a matéria, é aprovado o_ parecer do Senador José Fogaça. com voto vencido
dos Senadores Nelson Wedekin, Ruy Bacelar, Pedro TeiXeira
e Eduardo Suplicy. Prosseguindo, o Senhor .Pr~sidente con:vida o Sendor AffonsoCamargo para compor a Mesa na quali~
dade de relator do PLC n' 66/92, que "dispõe sobre o regime
jurídico de exploração dos portos organizados e das instalações
portuárias e dá outras providências" passando~lhe, em seguida, a palavra para que coloque os Senhores membros da Co~
missão a par do resultado das negociações ocorridas _em reunião infoi"mal em seu gabinete, na tentativa de chegar a um
acordo sobre a matériã. -ApOs a fala do relator, o Senhor
Presidente dá infcio aos debates. Usam da palavra os Senadores João Calmon, Mário Covas, Ped.t:o Simon, __Map.s_u_eto
de Lavor, Cid Sabóia de Carvalho, Nelson Wedekin e t\ffonso
Cunargo. Fica acerta-da uma ·nova reunião para a próxima
terça-feira, às dez horas da manhã. Nada mais havendo a
tratar, encerra-se a reunião às treze horas e cinqüCmta 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.

Quinta-feira 24

Anexo à Ata da32a Reunião da ComiSSãOde Assim~
tos Econômicos, reQJizada em Jõ de dezembro de 1992,
às dez horas, que se publica devidamente autorizada
pelo Senhor Presidente, Senador Raimundo Lira.

do Estado de São Paulo, solicitando a autorização do Senado
Federal para emitir e colocar no mercado letras financeiras
do Tesouro do Estado de São Paulo, LFTP, destinadas à
liqüídãção da quarta parcela do pagamento dos precatórios
judiçiários de natureza não alimentar.
O Relator é o Sr. Senador Pedro Simon, e o parecer
é favorável, nos termos do projeto que apresenta.
Com a palavra o Senador Pedro Simon.
O SR. RELATOR (Pedro Simon)- (Procede-se à leitura de parecer.)
Assim. o parecer é favorável.
o-sR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Em discussão
o parecer.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
.
~
_
Em votação.
OS Srs. Senadores que o ·aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Passa-se ao
item 1 da pauta.
Item 1:
Mensagem n' 357/92 (n' 707/92, na origem. não
terminativo) çio Senhor Presidente da República, submetendo à consideração do Senado_ Federal a minuta
dos termos do acordo_concluído entre o.Governo brasi~
leiro e o Comitê dos Bancos Cn!dores, relativo à rees~
truturação da dívida externa de médio e longo prazos
do setor público brasileiro, a fim de obter autorização
para que a União possa celebrar os C~)l~t_rato_s que formalizarão o referido acordo.
O Relator é o Senador José Fog3ça;. q Relatoi substituto
é o Senador Ronan Titó. -o paiecer é favOrável.
__ _ __ _
Em 3-12-92 fOi concedida -Vista conjunta aos senadõfes
EdUardo Suplicy, Nelson Wedekin e Moisés Abrão.
- Com a palavra o S~nado~ .~onan T!to .
O SR. RELATOR (Ronan Tito)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o relatório do term sheet, que negocia o estoque
âa díVida externa com os bancos particulares - 57 bilhões
de dólares - , já foi exposto pelo Senador José Fogaça e
teve, como disse muito bem V. EX!', pedido de vista conjunto
dos Senadores Nelson Wedekin e Eduardo Suplicy.
Je:nho a impressão de que há conhecimento do inteiro
teor da peça por parte dos Srs. Senadores. De maneir~ _que,
por concordar com esse interro teOr, prontití"c.J.üéi~fue- ã. rdatá~lo como substituto. Coloco-me à disposição dos Srs. Senadores _que tiverem alguma dúvida para que possamos, se for
o caso;resolvê-las em conjunto.
Coloco~me, assim, à disposição do Plenário. (Pausa.)

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS

já fOi lido (:)elo s·enadoJ: José Fogaça, conforme anunciou aqui

ÍNTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÁFICO -

O SR .. PRESIDENTE (Raimundo Lira) Reunião 10-12R92- 11:15 horas
Presidente: Raimundo Lira
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)--'- Vamos iniciar
a 32• reunião da Comissão de ASsui1tos Económicos.
Convido, para compor a Mesa, na condição de Vice~Pre~
sidente, o Senador Ronan Tito. ·
=- Vamos iniciar os nossos trabalhos com o item 1 da pauta
_ extra- OfícioS n'' 69/92, não terminativo, do Sr. Governador
I
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O parecer

o Senador Ronan Tito. Estamos apenas concluindo a discussão
para que possamoS passar à votação do parecer.
Vamos reabrir a discussão. Eu pediria aos Srs. Senadores
que fossem breves, porque, em seguida, colocaremos em pauta
o projeto de modernização dos portos brasileiros.
Em discussão.
O SR. RUYBACELAR- Sr. Presidente; peço a pai~vra.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Tem a palavra
V. Ex•
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O SR. RUY BACELAR- Sr. Presidente, pedi a palavra
somente para diriffiír uma dúvida. O relatório_ foi lido pelo
Senador José Fogaça. Os nobres Senadores Ronan Tito, Nelson Wedekin e Eduardo Suplicy solicitarani viSta-:
O SR. EDUARDO SUPLICY- Moisés Abrão, Nelson
Wedekin e eu.
O SR. RUY BACELAR - 0 que o Senador Ronan
TitO vai apresentar é utii voto vencido, em separado, ou os
Senhores concordaram na íntegra com o relatório do Senador
José Fogaça?
- O SR. EDUARDO SUPLICY - (Inaudível. Manifes·
tação fora do microfone.)
· -~
- O SR. RUY BACELAR- Quer dizer que V. Ex• não
concorda com o pensamento do Senador Ronan Tito e vai
apresentar voto em separado.
E os demais Senadores?
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)....,. Com a apresentação do voto em separado do Senador Eduardo Suplicy,
vamos colocar em votação dois pareceres: o parecer do Senado~ José Fogaça, reSpaldado pelo Senador Ronan Tito e o
voto em separado_do Senador Eduardo Suplicy.
O SR. RUY BACE_LAR- Agradeço pela dúvida dirimida, Sr. Presidente, mas gostaria também de saber O posicionamento do Senador Nelson Wedekin e dos demais que solicitaram pedido de vista.
Obrigado.
O -sR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Concedo a
palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Estou e_nÇllffiinhando
um exemplar ao Senador Ronan Tito, e minha assessoria está
providenciando mais exemplares que virão com-ligeiras correções. A complexidade desse ~ ..::ardo exige da Comissão uma
reflexão aprofundada; então, procurarei ser o mais objetivo
possível. Ressalto, entretanto, a responsabilidade de todos
nós com relação a ele, pois é o maior aCordo_que o Senado
Federal já aprovou na nossa história.
---

0 Senhor Presidente da República submete a es_ta Casa
a minuta dos termos do acordo entre. o Gov_e_mQ_ brasileiro
e o Corilitê de Bancos_ Cred_Qres relativo à reeStruturação da
dívida externa de médio e longo prazos, e solidtà autorização
para que União possa celebrar os contratos que formalizarão
o referido acordo.
(LEITURA DA MINUTA DO ACORDO:)
Informo aos Srs. Senadores que foi distribuída a cópia
e eu estou lendo o segundo parágrafo da página 15.
(continua a leitura)

não

O SR. RELATOR (Ronan Tito) ..:..:Que o PT
quer
aprovar.
O SR. EDUARDO SUPLICY- (continua a leituraSenador Eduardo Suplicy)

Neste trecho, o negociador da dívida externa reconhece
que o liberalismo de Washington pode não ser o melhor caminho para o desenvolvimento do Terceiro Mundo. Esta citação
está sendo feita rigorosamente dentro do contexto. O título
deste artigo é "Críticã ao Consenso de Washiniton". ~
O Dr. Pedro Malan atribui aOS equív-OCOS da chamada
"agenda de Washington" parte das responsabilidades pelo
triste desempenho da ~mérica Latina durante a década de
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80. e. de alguns países africanos durante as últimas duas décadas.
No entanto, ao fazer as cons-iderações finaís de seu parecer, o Senador José Fogaça tenta inverter os fatos. S. Ex~
atribui o mau desempenho da economia brasileira durante
a década passada a uma suposta situação de marginalidade
e exclusão. Ao ler essas considerações finais, tem-se a impres-são de que o Relator está falando não do Brasil dos anos
80, e sim de um País imaginário, que viveu 10 anoS de forma
independente e irresponsável, sem dar satisfaçáo a ninguém,
sem pagar ninguem.
O que aconteceu foi justamente_·o contrário. O Brasif
passou quase toda a dé_cada de 80 sacrificando-se p-ara atender
aos compromissos da dívida externa, aliás, conforme o Sena__ dor Ronan Tito expôs ao próprio Presidente George Bush,
·dos Estados Unidos, como aqui salientou. Não vivemos na
marginalidade, pelo contrário, vivemOs sob tutelamento rigoroso, com rédeas curtas. Os-credores impuseram severas restrições à nossa política económica.
O Brasil passou urna década orientando sua economia
para o pagamento da dívida externa. Realizamos uma gigan- testa ttánSferênciá de recursos financeiros para os credores
externos. Durante quase toda a década _de 80, a dívida externa
foi a nossa prioridade número 1 e em nome do seu pagamento
o Governo 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 arios 80, mas ambas foram resultantes de crises
cambiais.
--0 -MiiliSttõ -onson Funaro iiliciou_ sua gestãO- p-agando
pontualmente a dívida externa. Quando percebeu que o paga- -mento se tornaria iinJ:wsSíVel,--ele decretoU uma mOratõria
pata preservar o nível mínimo de reservas. Ele jamais desejou
desligar o Brasil da comunidade financeira ülternacional, apenas reíVíndícou- condiçOes de pãgameitto juStas. Quant<i ao Ministro Maílson,_que era tido como homem
de confiança dos banqueiros internacionais, ele só decretou
a moratória porque não conseguiu _cumprir os compromissos
de pagamento que ele próprio assumiu.
Portanto, é injusto atnbuir nossas dificuldades econômicas às moratórias que o- Brasil teve, a contragosto, que
declarar. No momento em que estão tentando impor ao Brasil,
pela enésima vez, a realização de um programa de ajustamento
sob tutela dos credores, não podemos incorrer, pela enésima
vez, no erro de lavar as mãos com relação ao destino do
País. Essa renegociação não é generosa. Por estar em desacordo com __a _nossa capacidade de pagamento, esse_ acordo
não representa a resposta aos problemas econômicos nacionais.
A exemplo do acordo de renegociação de 1988, anunci3do
ao País como um_
dos melhores já realizados por um país deve_dor, este acordo
pode vir a não ser cumprido, Significando mais um prolongamento da crise da dívida externa brasileira.
Como procuramos mostrar a V. Ex~ 5 , escse protocolo apresenta-se insuficientemente docUmentadO e posSui numerosos
pontos, demandando maiores esclarecimentos. Além disso,
o acordo ora proposto viola os limites fixados pela Resolução
n~ 82/90 do Senado Federal, referente à capacidade de pagamento e aos parâmetros do programa de conservação da dívida
externa.
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Senhores, não há motivo lógico que justifique uina aproProcurei, Com esse procedimento, tomar muito mais consvação precipitada e incondiciónal desse acordo. Há um Presiciente a decisão do Senado Federal sobre o acordo que ora
dente da República em julgamento, colocandq_ sobre o Vice- examinamos.
Presidente em exerctcio a-ameaça sufocante da interinidade.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Senador
Não podemos aprovar precipitadamente um acordo que, seEduardo Suplicy, a discussão do parecer do Senador José
gundo projeções dos próprios negociadores, compromete parcela substancial dos recursos fiscais e cambiais do nosso Gover- Fogaça, respaldado pelo Senador Ronan Tito. vai continuar.
O voto em separado de V. Ex" também vai ficar em
no. Nos termos em que está sendo apresentado, esse acordo
discussão. Portanto, Só passaremos ao projeto dos portos,
pode viabilizar as políticas de estabilização económica e retoquando concluirmos essa etapa d reestruturação da dívida
mada do crescimento desejadas pelo Presidente Itamar Franexterna brasileira.
co, e, sobretudo, não podemos abrir mão da ~u_!oddade do
Senado Federal. Se perfnitirffios-que a ResOluÇão n" 82 seja
Passo a palavra, para discutir, ao Senador Gerson Caviolada, a autoridade do Senado Federal pode ficar irremediamata.
velmente comprometida. Estaremos voltando ao papel de
agência carimbadora. Os negociadores brasileiros e os bancos
. O SR. GERSON CAMA TA- Sr. Presidente, ainda
dentro da leitura que acabou de ser feita pelo Senador Eduarestrangeiros jamais voltarão a levar a sério as resoluções do
do Suplicy, eu queria solicitar uma informação importante
Senado Federal.
Assim e aqui, Sr. Presidente, prezado Sr. Relator Substi- a meu ver -para a formação da opinião de todos nós.
tuto, Senador Ronan Tito, quero salientãr que estoú mudando
Primeiro, quero cumprimentá-lo pelo alentado trabalho
de posição em relação ao que havia_ apresentado na_ quintaque apresentou, num tempo até recorde, de matéria tão comfeira última. A partir das informações que me chegaram às
plicada. Parece-me - era a explicação que eu desejava mãos, ao invés de propor um projeto de resolução impedindo
que o art. 6<:> do Projeto de Resolução apresentado pelo Senaou reprovando o acordo, resolvi, cuidadosamente, fazer um
dor Eduardo Suplicy apresenta o perdão total de todas as
projeto de resolução que permita ao Governo br-aSileiro, rigodívidas dos Estados, Municípios, autarquias etc. Diz o art.
rosamente, respeitando a Resolução no 82, realizar õ- aCordo,
69:
mas o projeto de resolução será muito mais rigOft;?SO _do que
uArt. 6~ É a União autorizada ã assumir a dívida
_ _
o apresen~ado pelo Relator.
contratada em moeda estrangeira .Pelas entidades da
AssiM sendo, julgo necessá-rio apresentar, como -substitu- administração pública federal, que tenham sido extintas
tiviJ, unr ;projeto de resolução que,_ ~Ill primeii'o lugar, fixa
ou liqüidadas ou transformadas. nos termos da Lei n''
parâmetros que condicionam a rea1ização do ac()rdo ag est_rito
7 .682, e Lei n~ 8.000".
cumprimento, pelo Governo Federal. da Resolução n" 82!90
Mas o art. 79 diz o seguinte:
!!, em se~ndo lugar, permite ao Senado Federal analisar os
"Art. 7" A República Federativa do Brasil pascontrato~: definitivos arites qUe eles sejam assi~ados.
sará a ser devedora de todos os novos instrumentos
Comparando com o parecer do Relator. os arts. 1", 16
a serem emitidos em troca da dívida abrangida pelo
e 17 foram modificados; os- arts. 49 , 12, 13, 14 e 15 foram
acordo, objeto desta Resolução."
suprimidos; foram adicionados os arts. 89 , 11 e 14.
ConCluo meu voto em separado pela apresentação de
Parece-me que se pode entender daí que E~~~d~s e Munium substitutivo ao parecer do Relator.
cípios, daqui para a frente. não deverão mais nada, e a União
Em suma, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se o acordo
vai receber um violentíssimo ônus, ou seja, será a única devefor aprovado nos termos propostos pelo Relator, Senador
dora de tudo.
José Fogaça, estaremos, em verdade, passando um cheque
Queria um esclarecimento: o que representa esse art.
em branco aos bancos internacionais em nome do Governo
6" e esse art: 7o? Parece-me que, ao invés de diminuir os
Itamar Franco. Um cheque em branco que. como demonsónus da União, vai aumentá-lOs terrivelmente. A União pastramos, pode estar sem fundos. Se, pelo contrário; os Srs.
sará a ser- devedora única. Gostaria de um esclarecimento
Senadores optarem pelo meu substitutivo, o Senado-Federal . para formar a minha opinião.
estará tomando uma decisão responsável, ou seja, estará ·danO SR. EDUARDO SUPLICY- Prezado Senador Ger·
do tempo ao GoVerno Itamar Franco para assumir apenas
son Camata, esses pOntos estão exatamente Como no projeto
os compromissos externos que possa realmente culn_prir. __ _
anterior, do Senador José Fogaça. Os arts. 69 e 79' do meu
Sr. Presidente, apresento-; n·o Quadro 1, as estimativas
substitutivo correspondem aos arts. 7~ e 89 do projeto do Senade desconto efetivo da renegociação do Brasil; da capacidade
dor José Fogaça. Portanto, não foi por aqui que discordei
de pagamento do setor público, projeções de abril de 1991
do ponto de vista do Governo e do parecer do Relator.
e atuais; da capacidade de pagamento dosetor público para
O BR .. GERSON CAMATA- (Fora do microfone.
1993; e, em seguida, o projeto de resolução.
Inaudível)
Evidentemente, Sr. Presidente, o projeto é _complexo:
são 14 artigos. Eu "faria a seguinte sugestãO: corilo "o projeto
O SR. EDUARDO SUPLICY- Não são inovação.
fof distribuído aos Srs. Senadores_, talvez S. Ex~ pudessem
O SR. GERSON CAMA TA- Correspondem a quais
refletir, por algum tempo, sobre a proposição alternativa que
artigos,
ilustre Senador?
apresentei. A sugestão é, portanto, no sentido de se dar um
O SR. EDUARDO SUPLICY - Correspondem aós
pouco de tempo aos Srs. Senadores, sem prejuízo do tempo
arts. 79 e go do projeto do Senador José Fogaça, que estão
de discussão.
na página 13. .
. ··
·
Imagino que seria adequado passarmos para o projeto
Considero re!.evante a. sua indagação, mas acho que deve
dos portos, para que todos possam pensar e estar conscientes
ser encaminhada ao Relato~, que é o autor dessa propositur~.
das diferenças entre o meu projeto de resolução e o do Relator.
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Não foi aquí que levantei dúv-idas, Senador Gerson Camata.
E isso ·está de acordo com a mensagem presidencial.
O SR. RUYBACELAR-Sr. Presidente, peço a palavra
·
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Tem a palavra
·
V. Ex'
O SR. RUY BACELAR- Sr. Presidente, Srs. Membros
da Comissão, 6 Senador Eduardo Suplicy, no final do seu
voto em separado, apresenta uma proposta ao Presidente Raimundo Lira no sentido de que suspenda o debate ...
O SR. RONAN TITO - Um momento! Há aqui uma
divergência muito grande entre um e outro artigo, com relação
aos arts. 79 e 89 O Senador Eduardo Suplicy diz que nos
arts. 79 e89v·
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sexto e 7' do meu
substitutivo e 7o e 89 do projeto do Relator, senador José
Fogaça.
O SR: RONAN TITO - ... não bá modificaÇão: Há
uma modificãçãó fundamental, uma palavrinha pequena.
No projeto do Senador José Fogaça, S._Ex• diz: "Fica
a União autorizada a celebrar as operações de crédito", O
outro diz: "Fica a União autorizada a assumir". Num, fica
autorizada a celebrar; no outro, fica aUtorizada a assumir.
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO ~ Sr. Presidente, permita-me? Quero salientar que o voto em separado
é para ser uma opção a mais na votação. Quem qu-isei"Votar
com o Senador Eduardo Suplky, o faz com o voto em separado, caso -contrário~ vota com o Relator. É uma opção a ·mais,
sem interromper o úabalho. O voto em separado é uma posição individual de um Senador. que a expressa por escrito
para propiciar a sua dis_cordància, tendo um fundamento para
tanto.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Exatamente,
Senador! A questão de ordem está decidida.
O SR. RUY BACELAR- Sr. Presidente, se me permite, V. Ex• concedeu 24 horas ao Senador Eduardo Suplicy.
S. Ex• leu o seu voto em separado, entretanto os demais
membros desta Comissão nãO tiveram conhecimentO dele,
perdendo, assim, determinado tempo de acordo com a proposta, inclusive a do Senador Eduardo Suplicy, impossibilitando-nos que tivéssemos um conhecimento mais abalizado
do problema.
Não é a primeira, nem a segunda vez que se inverte
problema de item de pauta. Não é a primeria vez que se
retarda a apresenação e votação de um projeto. Inclusive
temos o exemplo da modernização dos portos. Há quantos
-días se vem protelando o problema?

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Senador Ruy
Bacelar. para que possamos concluir esta questão de ordem,
a Presidência_ já de.cidiu que a discussão continua e. seguindo
a tradição de democracia, de entendimento dentro desta CoO SR. RONAN TITO- Senador Ruy Bacelar, devo!·
missão, vou colocar em votação o requerimento em que a
vo-lhe a palavra, com as minhas desculpas.
Presidência decide que a discussão. deve continuar sem interrupção, a fim de que possamos encerrá-la momentaneamente,
O SR. RUY BACELAR- Dou continuidade à palavra
passando para a questão dos portos.
que solicitei pela ordem. O Senador Eduardo Suplicy, no
final do seu voto em separado, pede, em face desse voto
Os Srs. Senadores que aprovam a decisão da Presidência
em continuar a discussão do_ yºto_ elo parecer do Relator e
somente agora estar chegando às mãos dos membros desta
do voto em -separado do Senador EduardO Suplicy queiram
Comissão e em face da -complexidade dO assu-nto tratado,
permanecer seri:tados. (Pausa.)
que passemos a discutir outro item e que essa matéria seja
discutida após a votação e discussão da mensagem dos portos,
O SR. ALUÍZIO BEZERRA - Sr. Presidente, creio
já que é um asSunto de uma responsabilidade gritante. Basta
que essa colocação feita pelo Senador Ruy Bacelar é muito
dizer, como bem enumerou o Senador Eduardo Suplicy, que
importante.
esse será Q quinto acor-do a ser celebrado pelo Brasil com
É verdade que queremos resolver a questão da dívida
os pafses credores. Os outros quatro, apesar dos governos,
externa. Mas como eu já havia colocado, em reunião anterior,
quando da celebração, dizerem que foram os melhores para
a negociação da dívida não é apenas uma tarefa matemática
as aspirações brasileiras, fizeram com que o Brasil continuasse
ou_ contábil, ela envolve_ ~questões p91í~icas de f~ndo. Creio
inadimplente.
que as questões levaotadas__ pelo Senador Eduard_o~Suplicy
Em sendo assim, a minha proposta endossa a do Senador
e pelo Senador José Fogaça, que fazem parte da preocupação
Eduardo Suplicy, para que mudemos a discussão para outro
de todos nós, é que tenhamos, na apreciação dessa questão,
item da pauta, para que possamos analisar esse problema
o melhor resul_t~do na negoc~~ção.
com mais profundidade.
Acho que se justifica, plenamente, neste momento, a
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Senador Ruy
colocação formulada pelo Senador Ruy Bacelar para avaliarBacelar, vou esclarecer V. Ex• Na terça-feira passada convermos bem, até porque o nobre Relator, Senador José Fogaça,
sei com o Senador Eduardo Suplicy e concordei com S. Ex•
que emitiu o parecer, não está agora_na Comissão para avaliar
em adiar a reunião da Comissão de Assuntos Económicos,
as colocações formuladas em torno do que S. Ex• anteriorno que se refere à reestruturação d_a dívida externa, de quarta
mente estudou e elaborou com todo o interesse em dar efetiva
para quinta-feira, para ·que S. Ex~ pudesse, antecipadamente,
distribuii" o seu voto em separado para os "Srs. S-e-nadores, · contribuição nessa questão.
haja vista que havia recebido com atraso as informações- que
Assim, Sr. Presidente, no encaminhamerito da votação,
lhe eram importantes na elaboração desse voto em separado.
creio que a posição do Senador Ruy Bacelar reflete, digamos,
Portanto; fizemos um adiamento prévio de 24 horas, para
a preocupação de chegarmos ao resultado pela melhor forma
atender à solicitação do_Senador Eduardo Suplicy. E o assunto
possível, para que todos possamos dar a nossa melhor contrié tão importante que decidi a questão de ordem para continuar
buição nessa questão complexa, que é da renegociação da
..;:. a discussão, pela importância: do assunto.
dívida externa.
·
O SR. EDUARDO SUPLICY -No meu é o 6•, Senador
Ronan TitO; e é o·79 no do Senador José Fogaça.
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Sr. Presidente, voto pela posição do Senador Ruy Bacelar
no sentido de colaborar com o resultado final, que é a negociação no melhor nível possível.

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente; aqueles que
quiserem se dedicar ao estudo do voto em separado do Senador Eduardo Suplicy terão o prazo daqui até a votação do
Plenário. Quando se vota na comissão não é o voto definitivo,
ela encaminha o resultado para <r Plenário do Senado. Nada,
no entanto, impedirá quC o Senador Eduardo Suplicy apresente, no Plenário, o seu voto. Portanto, voto com a maioria
para que prossigamos agora a discussão e a votação do parecer
do Senador José Fogaça e do voto em separado do Senador
Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Gostaria apenas de fazer um esclarecimento adicional, já que foi citado
no encaminhamento do Senador Alufzio Bezerra.
O Senador Ronan Tito é indiscutivelmente- -o Seja.dor
que mais tem se dedicado às questões relacionadas com a
dívida externa aqui, no Senado Federal. E, mais ainda, S.
EX" tem acompanhado todo o trabalho desenvolvido pelo Senador José Fogaça.
Era essa a consi!ieração que desejava fa~c::r, para que
os Senadores possam entender que a substituição do Senador
José Fogaça pelo Senador Ronan Tito nenhum prejuízo traz
â discussão da matéria.
Era esse o esclarecimento que eu queria fazer.
Não havendo mais quem queira encaminhar, vou colocar
novamente em votação o requerimento do Senador Eduardo
Suplicy.
S. Ex~ solicita que esta discussão seja suspensa em função
de que o seu voto em separado foi entregue aos Srs. Senadores
há pouco tempo. ReafirmO que, na terça-feira, adiei a reunião
para a quarta-feira, a fim de que o Senador pudesse entregar
o seu voto previamente aos Senadores. E a Presidência defere
o requerimento contrário, ou seja, vai continuar a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que estão de acordo com a Presidência
em continuar a votação permaneçam sentados. (Pausa.)
Está em discussão o parecer do Senador José Fogaça
e o voto em separado do Senador Eduardo Suplicy.
Com a palavra o Senador Mário Covas, que a solicitou.
O SR. MÁRIO COVAS - Sr. Presidente, iui.o.qtiero
falar, quero ouvir o Relator! Há um parecer. Confesso a V.
EX' qUe não sei quando ele chegou a minha mão.
O Sr. RONAN TITO - Nesse caso, não se trata de
parecer, mas de voto em separado.
O SR. MÁRIO COVAS -Há um parecer, que é o
de V. Ex•, e há -um voto eln separado-, que não sei quando
chegou a minha mão; só tomei conhecimento do mesmo agora.
De forma que, na medida em que o voto em separado foi
apresentado, ele foi lido, portanto, houve certa dificuldade
para se acompanhar. Por esta razão, parece-me razoável que
comecemos por ouvir a opinião do Relator, que apresentam
um relatório deferente a re~peito do parecer. Acho que, -!.
partir daí, teremos uma solução. Se a discussão continuar
sem que possamos isoladamente examinar a matéria, teremos
muito mais trabalho na discussão, porque vamos ter que~SaõeY
onde as coisas estão certas e onde estão erradas. E ninguém
melhor para fazer isso do que o Relator, que apresentou o
parecer. Portanto, encontra, nesse momento, uma contradita
_ ao seu parecer, o voto em separado.
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O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Com a palavra
o Relator, Senador Ronan Tito.
O SR. RELATOR (Ronan Tito)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, quanto ao Relator Senador José Fogaça, não só
tive oportunidade de acompanhar a elaboração, mas também
todos nós o ouvimos na íntegra e acompanhamos, em tempo
hábil, a apresentação e a discussão que se prolongou até bem
tarde. Inclusive, não pude ficar·até o final da discussão. No
éntarito, as dúvidas suscitadas naqueles momentos da discus;
São foram todas esclarecidas_p_~lo Senador José Fogaça. E
possível que nem todos os Senadores tenham ficado plenamente satisfeitos com os esclarecimentos. De minha parte,
devo dizer que estou satisfeito. Mas acredito que o relatório
do Senador José Fogaça, por ter sido _9 quinto, sem qualquer
dúvida, é o mais aprimorado, o mais correto e o que teve
mais cautela nos estudos, nas extrapolações, inclusive nos
dados comparativos. Acompanhei a leitura da crítica que S.
Ex\ o Sr. Senador Eduardo Suplicy, faz ao voto do Senador
José Fogaça. Para mim, não prosperam as.críticas; nenhuma
delas! Houve citação da Costa Rica, voltou·se ao tema referente à extrapolação do Clube de Paris, referiu-se ao acordo
do Ministro Maílson da Nóbrega, mas, na verdade, em nenhum momento, houve a seguinte citação: "No artigo tal,
item tal, isso contraria a Resolução n 9 82!"
Quanto às inferênCias subjetivas aqui" -colocadas, tenho
muito mais do que S. EX" para colocart Quero apenas, neste
instante, que o Plenário não sofra com as minhas preocupações
subjetívas. Porque eu já disse na outra reunião, e vou repetir
agora: o que pode o Senado na n_egociação? A negociação
é uma obrig-ação, é uma prerrogativa do Executivo. E o que
pode, o que deve fazer o Senado Federal?
Pode e deve verificar se a reso-lução apresentada pelo
Senador José Fogaça está ou não de acordo com a Resolução
n9 82. É isso que pode. Nós não podemos e não ternos a
condição de modificar cláusulas, por quê'? Porque se trata
de uma negociação.
Por exe~plo: o perdão da dívida, aqui, está pequeno,
nós queremos um perdão maior. Isso significa reabrir a negociação e o Senado não tem esse poder, infelizmente, porque
seria muito bom que os 81 Senadores se deslocassem daqui
e fossem para Washington, para Nova Iorque e sentassem
çom os banqueiros. Aí, essa negociação sairia, os senhores
sabem disso.
Mas, infelizmente, não é nossa prerrogativa dizer que
tem que diminuir aqui, aumentar ali ou descontar.
O acordo é sempre acordo. Nós podemos dizer, até, que
o acordo feito pelo Executivo, através do professor Pedro
Malan, não é bom. Isso nós podemos dizer. Mas, não podemos
dizer: "Ah, só conseguiu 16%, deveria ter conseguido 35 ou
40".
As condições de Costa Rica, as condições do México,
ou até da Bolívia- por que não citar a Bolívia?-; a Polónia
teve 50% de desconto, mas a Bolívia 95%! Por que não queremos 95% de desconto? Por que não'? Nós só temos 16%
de desconto, mas 16% de desconto como? Olha, a estatístíca
e os cálculos podem ser feitos de diversas maneiras. Estou
mais com os cálculos do Dr. Pedro Malan, porque os descontos
são superiores, chegam de 22ta 26%. Por quê? Porque não
se leva em conta só o desconto nominal, do valor que está
sendo negociado, mas as taxas de juros e as condições_.
Por exemplo: eu comprei um carro por quinhentos mi~
com sessenta dias, e o outro comprou um carro à vista •

~ões,
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por quatrocentos milhões. Pode ser que nós cc:nn-pramos o
carro pelo mesmo valor, no entanto o valor nominal é diferente
Quando se diz "uma taxa de juros de 4%, firme, durante
tantos anos", isso quer significar o- descontO da prime, que
hoje está em torno de 5,6%.
Por exemplo -estou dando exemplo -, pelo discurso,
eu não li os quadros e as opções. Agora, pelo discurso, devo
dizer que não me convenci, e mais: at:ho, inCltJ.Sive, que 6
trabalho feito pelo Senador José Fogaça foi olhãdo com um
certo menoscabo. Por quê? Se nós pegarmos, pinçarinos citações daqui e emendarritos com citações dali, eu posso usar
a Bíblia, pinçando declarações até de Jesus Cristo para matar
todo mundo. Isso chama-se tirar do contexto o texto.
Então, não me pareceu, de maneira nenhuma, que a
exposição apresentada pelos Senadores Eduardo Suplicy e
outros seja um te~to de que se possa dizer asSíin~ _ "E-xaminou
com isenção o relatório do Senador José Fogaça".
Não posso dizer a mesma coisa do texto do Senador José
Fogaça. que tem inteireza, que teni uma lógica, que estti.áa
os dados sem tentar montar sofismas.
Por iSso mesmo, eu cOntinuo com o relatório do Senador
José Fogaça.
Em nenhum momento foi dito~ por exemplo: "O artigo
tal da resolução apresentada pelo Senador José Fogaça não
cabe dentro da Resolução n9 88 ou contraria a Resolução
n9 88".
Pois não.
O SR. EDUARDO SUPLICY- (Inaudível.)
O SR. RELATOR (Ronan Tito)- Por que não especi·
ficou no discurSo?
Então, eu gostaria que V. Ex~ mostrasse no seu discurso
onde diz que a Resolução n9 82 é contrariada ou é desrespeitada.

O SR. EDUARDO SUPLICY- Na página 6, no quarto
parágrafo.
No final, está assim: "No entanto, a conversão da dívida
brasileira está eni evidente contradição com o art. 15 da Resolução n' 82 do Senado Federal".
E eu vou ler o art. 15 da Resolução n9 82 do Senado
Federal, que diz o seguinte:
"Os créditos externos de médio e longo prazos
relativos à dívida do setor público somente poderão
ser utilizados na aquisição das participações acionáriaS
no âmbito do Programa Nacional de Desestatização
se sofrerem deságio prévio através de mecanismos de
mercado."
O SR. RELATOR (Ronan Tito)- Veja, vamos parar
aí, porque senão V. Ex• passa para outro e vai comparar
Costa Rica coirl-<5 UrilgUãfe o Brasil. Vamos parar aí!
O SR. EDUARDO SUPLICY - Só esse ponto, Senador.
O SR. RELATOR (Ronan Tito)- Vamos parar aí,
porque, veja, nós estamoS falando dos bdnus emitidos ante~
riormente, e agora estamos tratando de bónus emitidos_ posteriormente à negociação, completamente diferentes. Foi após
uma negociação que sofreu o deságio e, portanto, está dentro
da Resolução n• 82.
V. Ex~ diz que o deságio é 16%, mas a Resolução não
diz que menos de 17% não pode.
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o· sR." EDUARDO SUPLICY- Senàdor Ronan Tito,
peço a atenção de V. Ex• por um momento mais.
Passo a ler o art. 12 da Resolução proposta pelo Senador
José Fogaça. Pediria a atenção de V. Ex~ para saber da Comissão se avalia que contradiz, ou não, o art. 59 da Resolução
n9 82. Vou ler o art. 12:
''bs bónus previstos nesta Resolução e os créditos
representativos da opção de reestruturação da dívida
externa poderão ser utilizados na aquisição das partici~
pações acionárias no âmbito do Programa Nacional
de Desestatização.
§ 19 Os bónus de descontos, os bónus de conversão de dívida, os bónus de dinheiro novo e as notas
do Tesouro Nacion~l poderão 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 diversas opções, ou seja,
podem ser utilizados pelo seu valor de face para adquirir ações no Programa Nacional de Desestatização."
Na minha avaliação ...
O SR. RELATOR (Ronan Tito) -Deixo isso ao alvitre
da Comissão. Não vou discutir mais.
O SR. EDUARDO SUPLICY --Está bem. Eu, pelo
menos, acho que há uma contradição evidente.
O SR. RELATOR (Ronan Tito) - Diz o Contrário do
que V. Ex~ está pretendendo, principalmente depois que V.
Ex• leu o parágrafo.
Concedo a palavra ao assessor Dr. Petrónio Portella Filho.

O SR. EDUARDO SUPLICY ---'Ele é o assessor oficial
da Casa e gostaria muito que ele pudesse ser ouvido, e a
Comissão o permitisse.
O SR. RELATOR (Ronan Tito) •- De minha parte,
já o ouvi bastante.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lip) - Concedo a
palavra ao nobre Senador.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente, estou chamando a atenção do Relator, Senador Ronan
Tito, e do doutor do voto em separado, Senador Eduardo
Suplicy, para o que diz o art. 79 do substitutivo:
.. A República Federativa do Brasil passará a ser
a devedora de todos os novos instrumentos ... "
· O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Um momento, Senador Cid Sabóia de Carvalho.
Gostaria que o Assessor, Dr. Petrônio Portella Filho,
ficasse no lugar_ C<?_rrespondente aos assessores.
O SR. RUY BACELAR - Sr. Presidente, não vejo
motivo.
O Senador Eduardo Suplicy acaba de ler um voto. Há
um assessor que o está ajudando. Acho que afastar o assessor
do Senador é um ato discriminatório.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Excelência,
aqui as mesas estão reservados aos Srs. Senadores. Saiba V.
Ex• que tanto no plenário das Comissões quanto nos plenários
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da Câmara e do Senado Federal há lugares reservados aos
Srs. Parlamentares.
O SR. RUY BACELAR - Mas o assessor rião está
tomando lugar de ninguém. Isso é um ato discrinlíh3.f6rí9.
Permita-me discordar, data venia, de V. Er, que é um Presidente polido e vem presidindo esta reunião com lhaneza; _não
vai cometer um absurdo desses.
- O SR. PRESIOENTE (Raimundo Lira) -·É um-ponto
de vista de V. Ex• com o qual podemos concordar.
Mas a tradição da Casa, em todas as Comissões, seja
no Senádo Federal, seja na Câmara dos Deputados, é a existência de lugares reservados aos Parlamentares e os lugares
reservados aos assessores. Inclusive, tivemos o cuidado de
providenciar para que os assessores tivessem lugares privilegiados ao lado dos Senadores, providência _que foi tomada
pela Comissão para que os assessores não fossem prejudicados.
Continua com a palavra o Senador Cid Sab_óia de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Estou chamando a atenção do Relator Ronan Tito e do autor do Voto
em separado, Senador Eduardo Suplicy, para o 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 dessa ResoluÇão.''
Questiono, Senador Eduardo Suplicy, essa impliCação
da República. Acho que não podemos implicar a República.
A República é, acima de tudo, a dimensão jurídica-do Estado
no setor de organização política. -Acho qüe aqui deveria ser
a União e não a República, porque, se se pega:r essa-expresrsão
uRepública Federativa do Brasil" ao pé da letra, estaria transmitindo a responsabilidade aos Estados federados também,
que são parte da República brasileira.
No caso, eu acho que seria a União e não a República,
salvo melhor juízo. Confesso--que este assunto é muito difícil
e exige uma especialização que não tenho: dívida externa~
A especialização, aqui, é indiscutível. Daí o Senador Ruy
Bacelar ter esses cuidados como também o Senador Aluízio
Bezerra. Há muitas pessoas que têm esses cllid~dos, porql!e
isto exige muita especializaçãO. O qúe ·eu quero saber é se
esta minha observação merece um lugar nessas questões relativas à dívida externa, porque eu acho que a República não
é parte em nada; sim, a União.
O SR. RELATO R (Ronan Tito) - Nobre Senador Cid
Sabóia de Carvalho, acontece que nessa dívida pública estão
incluídas dívidas de municípiOs; de estados e também dívidas
da Federação. Temos dívidas do Tesouro, dívidas dos estados
e dos municípios. É por isto que se coloca a palavra República
para que, amanhã, o credor não tenha que vir catar aval
da Pratinha, que é a terra onde eu nasci e que ela, por hipótese,
é devedora; para que não tenha que ir buscar o aval da Pratinha, de São Paulo ou do Ceará é que se coloca, então, a
República porque, aí, envolve não só o Tesouro Nacional'
mas, também, os estados e os municípios.

O SR. CJD SABÓIA DE CARVALHO- Então, está
correto. O meu cuidado era, exatamente, porque eu pensei
que aí não entrasse essa parte dos estados e municípios; mas,
desde que entram estados, município..s e União, então, está
certo.
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O SR. RELATOR (Ronan Tito) -Para que V. Ex•
tenha uma idéia, a dívida dos estados sobe hoje a 56 bilhões
de dólares para com o Tesouro. Graride parte dessa dívida
-é-dívida externa.
Ó SR. CIO SABÓIA DE CARVALHO~ Estou satisfeito, Sr. Presidente.

QSR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Com a palavra
o nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, eu não
havia modificado o ponto de vista do Relator da Mensagem
Presidencial. A explicação do Senador Ronan Tito, então,
é adequada.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Algum d()s
Srs. Senadores deseja ainda discutir?
O SR. RUY BACELAR- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Tem a palavra
-0-nObie:Seiiãdor.

_o SR. RUY BACELAR- Sr. Presidente, permita-me
voltar ao assunto. Essas negociações começaram a ser feitas
pelo Governo Collor que está praticamente impedido de continuar governando o País. Uma posição do Governo Itamar
Franco não mudaria a posição dos Srs. Senadores, mas julgo
importante que o Líder do Governo explicite o seu pensamento. Foram negociações feitas por um GO_verno que o povo
brasileiro está enxotando da Presidência. Quer dizer, assume,
ainda interinamente, o novo Presidente mas não sabemos qual
a posição de Sua Excelência em relação a essas negociações.
Volto a levantar para consideração dos senhores membros
desta -comissãO que nãO entendo essa votação a toque de
caixa, como querem empurrar goela abaixo dos senhores
membros, um assunto de tanta profundidade e de tanta responsabilidade para nós, Senadores; não há como possa ser
votado, assim, sem um posicionamento, inclusive do novo
Presidente do País. Solicito a V. Ex~ para que pondere quanto
a essas circunstâncias e inverta, ainda, a pauta de discussão
para que possamos votar, imediatamente, o problema dos
portos. Basta dizer que há muita gente esperando, há várias
semanas, por este assunto que é também de uma importância
fundamental.
O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, peço ã
palavra a V. Ex~
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Um instante,
nobre Senador. Permita-me apenas esclarecer ao Senador Ruy
Bacelar duas questões. A primeira é que a discussão já foi
resolvida e já foi votada. A segunda é que essa mensagem
fQi assinac;la no dia 13 de novembro pelo Presidente Itamar
Franco. Portanto, o Governo atual tem pleno conhecimento
da matéria. A niensagem não foi assinada pelo Presidente
Collor e, sim, pelo Presidente em exercício, Senhor Itamar
Franco.
Com a palavra o nobre Senador Elcio Alvares.
O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, é preciso
esclarecer, em face da intervenção do Sr. Senador Ruy Bacelar, que pela primeira và, na discussão- da dívidi, o Senado
teve uma participação muito estreita e íntima. Rendo uma
homenagem de público ao Senador_ Ronan Tito que teve a
iniciativa de um ciclo de reuniões com as maiores autoridades
fazendárias do País para tomarmos conhecimento, pari passu,
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de todo o desenvolvimento da dívida e com o parecer, inclusive, de todos os Líderes de Partido nessas reuniões. Mudou
o Presidente da República- não é mais o Presidente Fernando Collor; é o Vice-Presidente, em -exercício, Senhor Itamar
Franco _:_ maS rião se perdeu o fio de raciocínio em relação
à dívida e acredito que, hoje, com o brilhantismo de sempre,
se o Senador Ronan Tito está tão expedito e presto nas resposta, é porque houve uma intimidade de S. Ex• com o assunto.
Não foi â-toa que o Senador José Fogaça foi escolhido Relator
desta matéria. S. Ex•, inclusive, teve a oportunidade de acompanhar o Ministro Marcílio Marques Moreira.
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Parece-me que. pela lei brasileira, se eles forem à Justiça,
obterão a mesma vantagem e o mesmo direito da extensão
aesse contrato. Parece-me, também, que chegamos a uma
posição que, se a União, nesses contratos que tenha de seis
a oito anos, resolve, como avalista, assumir a dívida, ela passa
a obter um prazo de trinta anos. Quer dizer, ela fica com
uma vantagem até indevida.
Ent-ão, já que não pode ser um artigo, poderla haver
uma recomendação para que os negociadores; a União, na
negociação, incluiria também o setor privado, da qual ela
é solidária, como avalista, e não excluiria apenas um setor.
Uma recomendação nesse sentido.

Quero fazer um registro: o Ministro está ausente da Pasta
mas, na verdade, foi um dos Ministros que maior atenção
deu no sentido de discutirmos a negociação da dívida. Então,
eu acredito que a maioria dos Srs. Senadores, principalmente
O SR. RELATOR (Ronan Tito)- Sr. Presidente, peço
os Líderes que compareceram e tomaram conhecimento do
a palavra. (Pausa.)
desdobramento do acordo, estão inteiramente conscientes.
Nobre Senador Gerson Camata, V. EX' me comunicou
esse assunto e eu passei a me inteirar dele, tendo estudado
Logicamente é ulna discussão que apaixona; ninguéin pode
o assunto e conversado com o Presidente do Banco Central.
tirar esse lado!
Primeiro, eSse term sbeet faia da dívida pública. Tudo _
Essa atitude do Senador Eduardo Suplicy aqui na comissão não é nova. Ele a tem r~iterado com muita honestidade
o que não for dívida pública não pode ser colocado nessa
de posicionamento nas reuniões de que tem participado -- resolução, nem como recomendação. Mas como partilho da
tirando a parte da campanha a que ele teve que dar tempo
preocupação de V. Ex\ talvez tenhamos que pens3:r em uma
recomendação ao Governo ou ao Banco Central. O Presidente
integral e isso é perfeitamente compreensíVel -pois foi semdo Banco Central disse: "'Acho que é alguma coisa que pode
pre um participante dessas reuniões.
ser estudada. Se nós temos um alíviO-nos pagamentos, segundo
Gostaria de deixar claro que em nenhum momento esse
acordo foi sonegado ao conhecimento da comissão e das lideo Relatório José Fogaça, e se nós podemos melhorar os nossos
ranças partidárias dentro do Senado e fazer um registro que
fluxos de caixa. pode-se também estender isso, em parte,
considero meu dever. O Ministro Marcflio Marques Moreira para as empresas, mas isso deve _ser visto caso a caso".
não é um político, é um diplomata; e, através dos negociadores
Ele citou nominalmente algumas empresas, que não é
o caso de mencionar aqui - já é nevação da nevação da
da dívida, seja o Embaixador JóriO Dauster, seja o Dr. Pedro
nova nevação da dívida; e essas, verdadeiramente, não podem
Malan, em nenhum momento, negou presença a todos os
Senadores que quiseram participar de perto dessa negociação ser tratadas. Mas existem empresas_ que vêm cumprindo fielmente com seus compromissos, depositando os seus pagada divida.
E faço esse registro para deixar claro que o Senador
mentos no Banco Central e essas poderiam estudar um novo
José Fogaça foi escOlhido para participar do acordo da dívida,
rescalonamento de pagamento, mas do Banco Central com
representando o Brasil; compareceu S. EX' aos Estados Unidos essas empresas._ Depois o Banco Centi:-al.poderia fazer esse
negócio com os credores lá fora.
.
e teve realmente essa primazia de ser o relator pelo fato de
estar inteiramente ciente de todo o desenvolvimento do acorAqui, nessa resolução, por S"e tratar de dívida pública,
só podemos tratar de dívida pública.
do.
Era esse regiStro que eu gostaria de fazer.
O SR. GERSON CAMATA- Se a União é avalista,
O SR. PRESIDENTE (Roberto Lira) -Tem a palavra, a dívida não passa a ser pública?
para discutir, o Senador Gerson Camata.
O SR. RELATOR (Ronan Tito) -Não, ela entra como
O SR. GERSON CAMATA- Sr. Presidente, queira avalista, não como emitente devedora. E aqui ela está como
fazer uma colocação: diante da impossibilidade efetiva de emitente devedora.
apresentar uma emenda, que se apresentasse uma recomen~
O SR. GERSON CAMATA- Poderia, então, entrar
dação; nas resoluções aprovadas anteriormente, ocorreram
recomendações da Comissão ao Governo; ou aos negociadores como uma recomendação?
O SR. RELATOR (Ronan Tito)~ Perfeitamente. Não
da dívida à União.
na resolução. Mas poderíamos. ato contínuo ... Solidarizo-me
Quando se efetuou essa negociação, a União cuidou da
negociação das dívidas dos estados, municípiOs, empresas pú- com V. Ex• por essa recomendação, para aliviar também a
blicas, autarquias e até das empresas onde a União é acionista. -empresa privada brasileira, que está vivendo uma recessão
Entretanto há dívidas do setor privado em que a União tam- enonne e sOfrendo os mesmos reflexos que a União seiltiu.
bém é avalista e que estão abrangidas nessa ·dívida brasileira.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Estou entenAs empresas privadas, tanto os municípios, como as ao.~ dendo que a preocupação do Senador Gerson Camata é de
tarquias e as empresas que têm a União como acioriista tam- ordem técnica, é sobre nova ação. No Direito brasileiro eXiste
bém enfrentam dificuldades. E o Código de Processo Civil, a nova ação su_bjetiva passiva e a nova ação objefi\hi- ativa.
no seu art. 1.005, exonera os demais devedores solidários ·Então, no caso presente~ o cuidado de S. Ex~ é que havendo
nova ação, recai na letra do DireitO- brasileiro, e_-~ SOlução
quando um deles nova o contrato de finao_ciamento __com um
dos credores. Quer dizer, a União, que é avalista solidária, terá que ser aquela indicada no Código de Processo Civil,
renova o contrato dela, mas não estende essa nevação para em conflito com isso que estamos resolvendo. Não sei seentenw
di assiiJl. Se é, tem procedência.
os devedores privados.
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O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Senador Gerson Camata, o que poderíamos colocar aqui para aprovação
do Plenário não seria, no caso, uma recomendação, pois não
podemos fazer recomendação, mas sim uma sugeStão para
as autoridades monetárias, em separadO, sem -oonstar do texto
do Parecer do Senador José Fogaça.
Concedo a palavra ao Senador Divaldo Suruagy.
O SR. DIVALDO SURUAGY- Sr. Presidente, gosta, ria de oferecer alguns argumentos novos aos pontos de vista
esposados pelo Senador Gerson Camata, com a ~lidariedad~
do Senador Ronan Tito. É que graitde parte dessas dívidas
dos estados e municípios, principalmente destes~ como também do setor privado foram -estimuladas pelo Governo Federal. Fui governador de estado por duas vezes e posso falar
com conhecimento de causa. Nós_Ar_amos procurados pelos
ministros da área económica, Com as seguintes colocações:
"Vocês não estão precisando de dólar". Ora, as pressões populares reivindicando obras, o crédito fácil, não há um governador de estado que não se sinta tentado e realizar essas
obras e obter esses empréstimos. E o que acontecia? O Governo Central ficava com a moeda forte e transferia para
os estados e municípios em cruzeiro. Então, grande parte
Çesses débitos foram estimulados e incentivados pelo Governo
Federal. Essa é a grande verdade! Daí não ser possível se
adotar um critério diferenciado porque ele está negociando,
em nível externo, com os estados, com os municfpiõs e com
o setor privado. As mesmas vantagens, as mesmas conce-ssões,
que estão sendo oferecidas ou buscadas pelo Governo Federal
em nível internacional, também devem ser estendidas aos estados e municípios, porque, n<). verdade, estes foram e-stimulados. E dou o meu depoimento, dou a minha experiência,
porque, muitas vezes, recebi propostas dos ministros da área
econôm.ica com a colocação de _que não estávamos precisando
de empréstimos internacionais.
É o depoimento que eu goStaria de oferecei, aCrescentando argumentos aos pontos de vista esposados, corno sempre
com brilhantismo, pelo Senador Gefsón Cã.mata e defendido,
pelo menos, com a solidariedade daquele que, concordo com
V. Ex~, dentre todos nós, é o maiot estudioso da dívida externa, o Senador Ronan Tito.
- --- · - ·

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) :..:... Senador Divaldo Surua;;y. as colocações_ de _v. Ex• foram importantes
apenas para esclarecer o item a ser- votado. A proposta do
Senador Gerson Camata vai ser" colocada para votação como
sugestão, considerando que todos <?S empréstimos feit~_s.pelos
estados e municípios, por odentação do Governõ· Féâeral,
como V. Er bem disse, já estâo contidos -nesse acordo de
reestruturação do setor público _com os bancos privados in~er
nacionais. Então, aÍl.tes de colocar em votação o parecer e
o voto em separado do Senador Eduardo Suplicy, coloco em
votação~ se o Relator estiver de acordo, a sugestã<?_apresentada pelo Senador GersOn Camata. - --

0 SR. RELATOR (Ronan tito)- Sr. Presidente, penso
que o momento oportuno para apresentação dessa recomendação- e eu sou por uma recomendação, sim- é em plenário. Nós apresentaríamos a recomendação de que_o Tesouro_
Nacional e o Banco Central estudassem a posSibilidade do
reescalonamento das dívidas externas do setor público, dentro
da especifiCidade de cada dívida.
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O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira).:.__ Mas podemos
colocar em votação aqui, na comissão. Se for necessário, também podemos colocar em votação no plenário.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo com a sugestão do Senador Gerson Camata, permaneçam sentados. (Pau~.)

.

.

Aprovada.
O SR. RELATOR (Ronan Tito)- O Senador Gerson
Camata apresenta sugestão em plenário para recomendar ao
setor público ...
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Para recomendar ao Governo Federal que aqueles débitos de empresas
privadas com o aval da União - isto é importante, com o
aval da União -recebam o mesmo tratamento que está sendo
dado aos empréstimos do sé:tor público. Trata-se apenas de
uma sugestão, porque existem leis que· regulamentam o assunto e naturalmente o Ministério da Fazenda e o Banco Central
vão fazer todos esses enquadramentos.
Encerrada a discussão do parecer do Senador José Fogaça.
Tem a palavra o senã.dor Mário CovaS.
O SR. MÁRIO COVAS.- V. Ex• vai encerrar díscussão e :Passar à votação?
-O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lfra)- Exatamente,
-S~nador, mas se V. Ex~ quiser discutir a matéria, eu não
encerro a discussão.
O SR. MÁRIO COVAS -Eu até estranhei, porque
V. Ex~ já colocou em votação o acessório.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Não, fizemos
agora a votação de uma sugestão do Senador Gerson Camatâ.
Ai:q.da não _votamos o Parecer do Senador José Fogaça. Eu
pretendia encerrar a discussão para colocar o parecer em votação, com o vo~o em sepárado do Senador Eduar~o S~plicy.
O SR. MÁRIO COVAS -A sugestão do Senador Gersnn ·camata é no sentido de que se dê o mesmo tratamento
que essa resolução, se aprovada, dará aos débitos que têm
o- aval da União~
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Mas se trata
de uma sugestão que não fará parte do projeto de resoluçãp
que diz respeito à reestruturação e que será votado aquí.
Trata-se de uma sugestão em separado.
O SR. MÁRIO COVAS - Portanto, se rejeitarmos o
projeto, prevalece a sugestão de que aquilo que consta do
projeto seja adotado para os outros. É isso?
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Sim.
Encerrada a discussão.
Em votação.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar.

a

·-O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Tem a. palavra, para e-p.caminhar, o Senador Eduard~ Suplicy, po-r cinco
minutos.
·
·
O SR. EDUARDO SUPLICY -Sr. Presidente, quando
aqui examinamos o acon;Io da dívida_ relativamente ao Clube
de Paris, eu fiz algumas projeções ao tempo em que o Presidente do Banco Central, Francisco Gros, fez outras. Na ocasião, S. Ex• disse que acreditava que as projeções do Governo
eram corretas e que eu ficasse com as minhas. No início deste -

11036 Quinta-feira 24

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

ano, por exemplo, o Governo previa, páral992~urr.:-superãvir
primário da ordem de 3%, enquanto eu previa 1%; financiamento interno da ordem de 1,5%, enquanto eu previa 3%;
segnorages de 1,5%, enquanto eu previa 3%.
-0 SR. RELATOR (Ronan Tito) -,_Permite-me V._ EX'
um aparte?
--

0 SR. EDUARDO SUPUCY- Com prazer.
O SR. RELATOR (Ronan Tito)- V. Ex• também previu que nós não teríamos, se pagássemos as prestações da
dívida externa, principalmente aquelas relativas com a inadimplência; nenhuma reserva e que ficaríamos abaixo daquele
nível estipulado pela Resolução n' 82. Gostaria que V. Ex•
co_nfirm"a_sse_ is_so. E hoje estamos com Unia reserva de 20 bilhões de dólares.
O SR. EDUARDO SUPLICY -As previsões que eu
havia feito, Senador Ronan _Tito, referiam-se principalmente
a esses três itens. As reservas aumentaram de fato para 20
bilhões de dólares. Quais forain os ·mecanisnios que permitiram o aumento das reserVas e não o aumento do superávit
primário? Este último, ao invés de 3%, está em- to-fnó- de
um e pouco ou menos; de acordo com meus cálculos é menos.
O Goverito prevê 1,8%. O eridividamento interno, em vez
de 1,5%, conforme a estimativa goverriamental, foi quatro
vezes maior, ou seja, 5;38%; quaritd â segnorage, o Governo
estima bem mais do que 1,5% -não se tem o dado correto
- mas eu havia previsto 3_%, o que seria oon-sistente, não
com uma inflação abaixo de 5%, conforme- pi"evia o GOverno,
mas com uma inflação da ordem de _mais d.!! 20%_, _çomo está
ocorrendo. O que temo é que venhamos a ter uma situação
semelhante. Para evitar isSo é que no projeto de resolução
proposto há artigos adicionais que qUalificam é. especificam
a forma de cumprimento da Resolução n<:> 82. Vou citar os
três artigos principais qUe dão essa garantia:
"Art. 8"' Os contrato,; de reescalonamento não
poderão estabelecer metas rígidas de conversão da dívida externa, nem compromisso de conversão ao par."
O objetivo é evitar o descumprimento do art. 5<:> da Resolução n' 82.

O art. 11 do meu projeto -página 13 -diz o seguinte:
"Art. 11. Para assegurar ao Brasil um desconto
mínimo no reescalonamento da dívida externa, a dívida
antiga, enquadrada nas opções que não envolvem desconto, isto é, bónus de conversão, de capitalização,
de dinheiro novo e opção de reestruturação, não poderá
exceder 20% da dívida elegível para a redução."
Finalmente, o art. 14, que garante que o Brasil não fará
despesas indevidas além da nossa capacidade:
"Art. 14. Enquanto os contratos definitivos da
renegociação nãO houverem sido aprovados pelo Senado Federal, o Brasil continuará pagando tão-somente
3ü% dos juros devidos sobre a dívida afetada pelo acordo, nas condições originalmente definidas.
1<:> A partir da data da aprovação do acordo definitivo· pelo Senado Federal, o Brasil aumentará para
50% a remessa de pagamento dos juros devidos sobre
a dívida afetada.
2~> Dez dias após aaprovaçãodo acordo definitivo
pelo Senado, o Brasil pagarã 20% dos juros devidos
de 1' de janeiro de 1992 até a data da aprovação."
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Portanto, subxp.etendo à aprovaÇão definitiva pelo Senado
Federal.
São essas as considerações fitiais, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Para eneaminhar, concedo a palavra ao S_e~ad5>~ Moisés Abrão.
O SR. MOISÉS-ABRÁO -Sr. Presidente, Srs. Senadores, acredito que talvez tenha sido essa uma das matérias
mais discutidas no âmbito da Comissão de Economia. Eu
pude testemunhar o esforço, principalmente do Senador Ronan Tito, desde a elaboração da resolução que regulamenta
toda essa negociação da dívida externa brasileira.
A verdade é que esse projeto de resolução do Senador
Fogaça implica na elaboração de um plano de ajustamento
económico ftelo Governõ ltamai Franco. ·
Nós temos plena: consciência de que se permanecer como
se encontra hoje, o Brasil não terá como cumprir a proposta
apreset?-tada aos ba~cos credores.
Eu não quero aqui discutir se o Brasil fez um acordo
melhor ou pior do que o México. a Bolívia. a Costa Rica~
não se trata disso. Eu tenho comigo que um bom acordo
entre credor e devedor existe quando ambos podem cumprir
o compromisso acordado. Eu tenho muito receio de que o
Brasil não possa cumprir o acordo que ora se propõe celebrar
com as instituições financeiras.
-- É preciso que o Governo mande a esta Casa um projeto
'de ajustamento económiCOi é preciso que o Brasil retorne
ao desenvolvimento. Não podemos continuar nessa recessão
sem produzir, achando que vamos arrecadar o necessário para
pagar as nossas dívidas.
Eu cumprimento o Senador Eduardo Suplicy pelo trabalho meritório que apresentou a esta ·casa. Tenho absoluta
certeza que qualquer Senador seria capaz de propor uma nego. éiàção melhor do que aquela que durante esses anos se processou com os credores.
É evidente que pouco adiantaria propormos uma solução
melhor, porque nós não sentamos com os credores; não sabemos sequer se os credores aceitariam ou não a propOSta que
porventura viéssemos a fazer nesta comissão. Acredito até
~que o projeto de resolução do Senador Eduardo Suplicy implica o ;recomeço de toda a negociação da dívida externa brasileira.
É necessário que o País_ re_negoCie a sua ciívlda, e não
temos muito tempo a perder. E o fundamental é que o Presidente interino Itamar Franco diga à Nação qual será o programa económico a ser adotado pelo seu Governo, para que
p.ós possamos ter a confiança de que o Brasil irá cumpiir
esse acordo.
E corno não poderia deixar de ser, eu vou declarar o
meu voto, mas um voto de confianÇa ao Presidente Itamar
Franco, votando com o Relator José Fogaça.
Espero, acredito e tenho a confiança de que o Presidente
haverá de dar a esta Nação tão esperançosa um programa
de desenvolvimento para que o País possa cumprir os seus
compromissos, trazendo bem-estar para o nC?sso povo.
Esse é o meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Com_ a palavra
o Senador Mário Covas. _
O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Presidente, desejo fazer,
por antecipaçãO, urila declaração de voto.
Eu esperava que essa discussão fosse feita___da seguinte
maneira: reconheço que o Senador Suplicy apresentou, da
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última reunião para cá, uma evolução na sua forma de ver
o problema S. Ex• não contesta a negociação; simplesmente
disciplina certos pontos qUe lhe pareceram favoráveis. Acho
que, em tese, a dívida deve ser negociada. A negociação feita
traz razoavelmente as possibilidades existentes neste momento; fora a posição anterior, eu não teria dúvida em considerar
o Parecer do Senador Fogaça. A apresentação, -o-voto em
separado, no tumulto deste instante, deixa pouca opção na
comparação. Fui favorável a que se fizesse essa-corriparação
melhor, depois tentei estimular uma discussão que passasse
a comparar as modificações feitas.
Por exemplo, sem entrar no mérito, acho_ que algumas
avaliações não são- inteiramente corretas comõ imaginaro
fato de não haver um desconto sobre a face não implica numa
redução do valor, mas veja, no-subst~tutivo, no voto-em sepa~
rado, o art. 17 diz o seguinte "Essa resolução entrará em
vigor na data da sua publicação", que, afinal, é urna normã,
é a tradição da Casa. É um mero detalhe, mas do powto
de vista de técnica parlamentar está mais correto.

O SR. RELATOR (Ronan Tito) - Permita-me fazer
um aparte, nobre Senador, já foi feita a modificação. A expressão correta é na data da publicação, e já foi feita a correÇão.
O SR. MÁRIO COVAS- Perfeito. Esperava que pudéssemos analisar, pois há uma seqüêndã de três artigOs que
foram modificados, há uma seqüência de quatro artigos do
projeto origirial que foram cancelados e há uma seqüência
de três artigos no projeto novo que foram aumentados.
Eu vou votar com o parecer Fogaça, mas· reservo~me,
Sr. Presidente, não tenho outra alternativa, para quando examinar melhor em plenário poder, eventualmente, optar por
algumas das fórmulas contidas no voto em separado.
Realmente, saio um pouco frustrado, porque a rigor-estou
fazendo uma coisa seril total conhecimento da matéria. Mas,
tendo em vista que há proibições de natureza regimental a
impedir, não tenha dúvida~ vou votar o parecer Fogaça.
Não acho que o ·qtfe eStólffãZerido é para dar um voto
de confiança ao Governo Itamar; a negociação da dívida exter~
na não é um problema do Governo Collor, do GovernO Itamar
ou de qualquer outro governo, é um _prOblema nosso. de to(jgs
nós. Não foi em vão que o SenadO jogou um papel fUndamental
em todo o processo de negociação da dívida. Portanto, contribuo com este Governo,- com cJU.afquer outro ou cOm o País
na medida em que tentar encaminhar para a melhor solução
possível, tentar dar uma contribuição pata que se tenha ao
final ã melhor solução. Acho que isso não é culpa de ninguém,
evidentemente; tudo tem pressa e devemos decidir; de forma
que vamos ver em plenário.
Quero dizer simplesmente, Sr. Presidente, _que ao Yotãr
sim isso não implica que deva votar sim em plenário sem
algum reparo. Eventualmente, lá, posso decidir~ me por variá~
veis que estão dentro da equação.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO~ -Sr.~Pi-es1~
dente, gostaria de encaminhar a votação, pois voto f.ãvrirável
ao relatório do Senador José Fogaça com as mesmas ressalvas
que fez o nobre Senador Mário Covas. Vou estudar as opções
do nobre Senador Eduardo Suplicy, pois só tive tempo de
acompanhar o encaminhamento. Então, se tiver alguma opçâo
que não intrometa na negociação;·mas "que melhore e qu,e
esteja contida dentro da Resolução no:> 82, também, reservo~me
o direito de rever o meu voto no plenário:
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O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Senador Cid
de Carvalho, V. Ex·• tem a palavra para encaminhar
o seu voto.O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Quero dizer
que, atento às considerações do Senador Ruy Bacelar, reser~
vo~me, também, o direito de e:Xamínar com mais profundidade
essa matéria em plenário, quando poderei fazer a comparação
dos artigos introduzidos pelo Senador Eduardo Suplicy em
relação_ ao substitutivo do Senador José Fogaça. Acho que
o ciue interessa aqui é _melhorar o projeto. No momento,
Por trma celeridade processual é importante aprovar o parecer
do Senador José Fogaça e em plenãrio, então, reexamina~
remos a m:3téfía s9b a ótica -àos Srs. Senador_es Mário Covas
e Ronan Tito.
O SR. RUY BACELAR- Sr. Presidente, de maneira
diferente do encaminhamento e da declaração de voto feita
pelos eminentes Senadores Mário Covas, Cid Sabóia -de Carvalho e Ronan Tito, votarei com o voto em separado do Senador
Eduardo Suplicy, porque não tivemos tempo de examinar
os dois pareceres, como era necessário; entretanto, reseiV_ó~me
para, depois de uma análise, até mudar de posição quando
do exame no plenário do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Continua em
votação.
Os Srs. Senadores que estão de acordo com o parecer
do Senador Eduardo Suplicy que se_ manifestem. (Pausa.)
Votos com voto em separado do Senador Eduardo Supli~
cy; o próprio, o Senador Nelson Wedekln e o Senador Ruy
Bacelar.
Sa~óia

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Voto nos mesmos termos
d-Õ voto-dÕ senadOr Mál-io cOvas, só-Ci~e ao contrário. Acom~
panho o Senador Ruy Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - No voto
em separado do Senador Eduardo Suplicy?
O SR. PEDRO TEIXEIRA- Para apreciação posterior:
O SR.. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Então, são
quatro votos -com õ voto em separado do Senador Eduardo
S~plicy: o p-róprio, o SenadorNelson Wedekin, o S_enador
Ruy Bacelar e o Senador Pedro Teixeira-.
_J;:ncerrp.da a votação. Está aprovado o parecer do S_enador

José Fogaça.
Vamos passar, agora, ao ProJeto de Reestruturação dos
Portos Brasileiros.
CoriVido o Senador Affonso Camargo para sentar~se à
me~a. na co~dição de_Rt:!lato_r._
Peço a _colaboração dos_Srs. Senadores no sehtido de
que permaneçam no recinto da Comissão, porque a pauta,
agora, é o Projeto de Reestruturação dos Portos Brasileiros,
que é da maior importância; temos que-atender à -sOciedade
brasileira no sentido de dar uma solução a esta questão.
O Senador Mário Covas teve que se ausentar por alguns
instãiites; v3.mos, portanto, aguardar a presença de S. Ex•
(Pausa.)
--' Item 2: Projeto de Lei dá Câmara n' 66/92 (n' 891
na origem), não terminatívo, que dispõe ·sobre o regime jurí~
dico-de exploração dos portos organizados e das instalações
portuáiias e·dá outras providências. De autoria do Poder ~xe
cutivo, Relator Senador Affonso Camargo; o parecer é favorável a9 projeto e às emendas no:> 29, 30 e 39, oferecidas perant~ ..
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a Comissão de Assuntos Económicos, e rejeita as_ demais,
bem como as emendas de 1 a 28 da CCJ.
Observações: em 17-9-92, foi cOncedida vista conjunta
aos Senadores Ronan TitO, Nabor Júnior, Beni Veras, Ronaldo Aragão, Albano Franco, Dario Pereira--e Cid Sabóia
de Carvalho, mas nenhum dos Srs. Sena(ior~s apresentou voto
em separado.
Em 12-11-92 o Senador Alfonso Camargo é designado
Relator da matéria, em substituição ao Senador José Eduardo.
Em 18-8-92, por proposta do Senador Mansueto de Lavor, é dada a votação do projeto, com o objetivo de se chegar
a uma posição consensual sobre a matéria.
Em 25-11-92, a Corilissãó-aprova o pareCer do Relator,
ressalvados os destaques; foram aprovadas após destacadas
as seguintes Emendas n?8 3-CCJ, 6-CCJ, apenas a·supressão
do art. 7', 7-CCJ; 8-CCJ; 12-CCJ e 14-CCJ.
Em 13-12-92, por proposta do Senador Affonso Camargo,
é adiada a votação do projeto com o objetivo de se chegar
a um acordo sobre a matéria. A votação dos demais destaques
terá prosseguimento hoje.
Observação: Em anexo, quadro com as emendas destacadas.
Concedo a palavra ao Senador Affonso Camargo.
O SR. RELATO R (Alfonso Camargo) -Sr. Presidente,
Srs. Membros da Comissão, a- partir" de agora, vou relatar
os fatos que ·ocorreram depois da nossa última sessão na semana passada.
Realmente, naquele dia, tivemos oportunidade de alertar
os membros da ComiSsão sobre a dificuldade que estava ocorrendo com a aprovação isolada de determinadas emendas;
inclusive, citamos os casos_das Emendas n? 8-CCJ ,e a_ rejeição
da 9, da 10 e da 11; aprovação da Emenda n? 14 e rejeição
da n? 1.
. Julgamos _que seria importante, para que essa matéria ,
terminasse tecnicaniente de uma maneira recomendável que
os textos tivessem começo, meio e fim, ou seja, que fossem
textos homogéneos. Em decorrência dessa observação, e depois de ampla discussão no plenário, nos dispusemos a conversar, a trocar idéias· com os Senadores que estão mais diretamente interessados, fundamentalmente, os que tinham apresentado emendas, para ver se chegaríamos a um acordo global
~um novo texto que desde o primeiro dia me dispus a incorporar, desde que fosse frUto de um acordo amplo, basicamente
entre aqueles que representam o capital e o trabalho na operação portuária.
Em decorrência da decisão do adiamento, fizemOs, como
já estavam combinado, uma reunião no meL~: gabinete o,nde
estiveram presentes- se não me falha a memória- os Senadores Mansueto de Lavor, Mário Covas, Nelson Wedekin,
Eduardo Suplicy, João Calmon e Ronan Tito.
Durante a discussão surgiu - e creio ·que foi- Uni glande
avanço- um anteprojeto de uma emenda substitutiva apresentada não reunião pelo Senador Mansueto de Lavor. Como
pela primeira vez tíithamos em mãos um substitutivo, prpvidenciamos a sua distribuição para os outros Senadores e procuramos ver se poderia ser objeto de um amplo acordo.
Na ausência do Senador Albano Franco, que representa
na Comissão suas próprias emendas, a posição dos empresários que operam nos portos, tive a oportunidade de conversar com o empresário Jorge Gerdau, que representa a chamada
Ação Empresarial, a quem também entreguei uma cópia para
que pudesse examinar. Pude verificar que ele já t~a uma·
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cópia, pois existe um canal entre os próprios trabalhadores
e os empresários que conversam permanentemente. Soube,
inclusive, que ontem houve um diálogo amplo entre o presidente da Federação Nacional dos Portuários e os empresários
dessa chamada Ação Empresarial. Na verdade, não houve
esse" entendimento amplo qU:e era uma alternativa que havíamos examinado na reunião em meu gabinete. E, então, ficamos, no momento, com uma segunda alternativa, que era
termos duas fórmulas - mas todas elas acabadas - para
poder votar. Porque o que surgiu de básico na nova proposta
apresentada nessa Emenda do Senador _Mansueto _de Lavor
foi substituir todas __as regras do relacionamento capital/trabalho pelo que se chama contrato coletivo de trabalho, quer
dizer, é uma outra concepção. Então, todos aqueles_ partidos
que c-onstavam a partir do art. 18 seriam substituídos pelo
_a;rt_._ll, que diz que todo _esse r_elacionamento seria feito na
\:)ase de contrato coletivo de trabalho, contendo norm_as, parâmetros etc., como está escrito aqui no art. 11 dessa emenda
substitutiva.
Muito bem. Agora estamos vivendo a seguinte realidade:
nâo posso assumir esse substitutivo, porque não foi frUto de
acordo amplo. E disse que só aceitaria se fosse de um <iínplo
acordo. Por outro_ lado, esse substitutivo é uma úpção indiscUtível para se trabalhar, para se discutir e para se votar. Mas
essa emenda só poderá ser apresentada não mais aqui na
Comissão de Assuntos Económicos, e sim no Plenário. E
volto, então, a discutir esse _assunto - menos do mérito,
·porque <::nnérito é o problema de votar- se não deveríamos
abreviar o processo aqui na Comissão, porque essa emenda
substítutiva já superou 300 emendas apresentadas, porque
é uma outra concepção. Então, na medida em que os Sena-dores Mário Covas - na ordem do número de emendas Nelson Wedekin, Eduardo Suplicy, Mansueto de Lavoresta-é uma SOluÇãO ~ abrissem mão dos seus destaques, iríamos já para a fase de plenário quando essa emenda substitutiva
seria colocada como uma opção; quer dizer, teremos a opção
1 e a opção 2, e pode ser que surja a opção 3, pode ser
até que de lá saia ainda um acordo amplo.
E a mesma proposta que eu havia feito antes, em decorrência de um fato. real, que hoje já existe, uma einenda substitutiva que eu queria, Sr. Presidente, colocar em discussão_,
esta solução de andamento do processo.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -A proposta
do Senador Affonso Cmargo -é no sentido de que os Senadores
qiie tenhaM emendãs- destacadas retirem esses destaqües . . .:. . .
no caso, agora, nesta etapa, e subscrevam esse parecer altemativq ou esse substitutivo aqui, em forma de emenda, no Plenário. Então, elas resumiriam todo o trabalho contido nas emendas e mais· aquilo a que se chegou no aperfeiçoamento do
projeto~
·
Então, ~-a em discussão no Plenário o parecer do Senador
Affonso Cafnargo", Qúe-s: Ex~ vai subscrever. e essa emenda
alternativa, ·gue, inClusive, pode ser aperfeiçoada pelos Srs.
Senadores. E essa a proposta do Senador Affonso Camargo.
Com a palavra o Seilador João Calmon.
O SR. JOÃO CALMON- Sr. Presidente, a minha única
participação·-n:esta COmissão foi a apresentação de uma emenda criando uma escola de formação profissional nos portos.
Fiz um apelo ...:.... quando falO- em Educação adoto logo um
tom dramático- ao nobre Relator Affonso Camargo. Infelizmente, não alcancei êxito. Isso não me decepciona profundamente, porque estou acostumado, ao- longo de vinte anos·

e
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dessa batalha, a me convencer cada vez mais de que Educação
neste País não é prioridade. Não -é priorid-ãde sequer escola
de formação política, que foi iricluída na Lei Orgânica dos
Partidos. Não haveria henhum motivo para a não-aceitação
de uma escola de formação profissional nos portos. Infelizmente, não consegui convencer ou sensibilizar o nobre Senador Affonso Camargo; que- é um velho e querido amigo, a
quem sempre prestei as homenagens que S. Ex~ merece.
O SR. AFFONSO CAMARGO - V. Ex• me permite
lhe prestar mais uma homenagem?
O SR. JOÃO CALMON- Homenagem -como a não-aceitação da minha proposta? (Risos.)
O SR. AFFONSO CÃMARGO ~A minha homenagem
é reconhecer em V. Ex• um lutador. um homem da Educação,
um mito da Educação no País. Expliquei-lhe que o meu parecer é pela rejeição de todas as emendas, mantendo, como
já havia sido o parecer do Senador José Eduardo, o texço
da Câmara. Não tenho nenhuma dúvida de que a emenda
de V. Ex~ vai ser aprovada no plenário porque V. Ex~ vai
ter a oportunidade de apresentá-la, e tenho a certeza de que
seu Partido vai fechar com ela. Então, não tenho nenhuma
preocupação que ela não vai ser aprovada. Só estou me colocando numa posição de princípio.
O SR. JOÃO CALMON"- Nobre Senador, ao longo
dessa luta de tantos anos, já me cansei de ouvir a reafirmação
solene, insofismáVel, de que minha proposta vai ser aprovada
depois; mas, no momento adequado, que é a Comissão, ela
não é aprovada. A decisão é transferida para o plenário,- e
lá no plenário ocorre o desfecho costumeiro. De maneira
que eu não poderia me conformar com esta situação. Como
herói que sou de batalhas perdidas, pelo menos como teimoso
que sou, de$ejo aqui deplorar que uma em~nda dessas, que
devia ser aprovada por unanimidade e com louvor, não seja
acolhida, e a sua decisão transferida para o plenário do Senado.
No plenário do Senado, ou no plenário da Câmara, tenho
que lavrar o meu mais veemente protesto contra a falta de
prioridade para a educação. Inclusive, num caso desses, não
se está tratando de prejudicar nem sindicato de portuários,
de estivadores, nem das classes conservadoras. De maneira
que não creio que haja nenhum motivo plausível para a rejeição virtual da minha proposta porque a transferência para
o plenário vai ter um desfc!cJio conhecido. Estou aqui há apenas 30 anos; tenho, portanto, uma amarga experiência.
AFFONSO CAMARGO -Nobre Senador, basta qt.e
V. Ex~ não retire seu destaque, que o projeto não irá diretamente para o plenário. Estamos fazendo um apelo aos· que
fizeram destaques para que os retirem. Porque, se não o fizerem~ teremos que encontrar outra solução. Então, é importante saber qual é a posição daqueles que apresentaram emendas.

O SR. MÁRIO COVAS -Tenho uma solução: é votar
o destaque.
Tenho a maior sim"j:>atia pelo Senador Affonso Camargo.
Neste instante, S. Ex~ diz assim:"- Vamos parar uma semana;
dois ou três sentam aí e tentam fazer uma proposta", o que
poderiam fazer sem parar e apresentar em plenário, em qualquer circunstância; não era preciso receber a generosidade
da Comissão, que paralisou seus t!"abalhos por uma semana
, para que tentássemos fazer isso. Com isso, volta-se atrás no

Quinta-feira 24 11039

que já se decidiu, ou seja, permanece- o parecer original dele,
sem terem em conta o que já foi votado. "É isso? Esto certo?
Em outras palavras, o Regimento. que impede a análise
do substitutivo, não impede que o que já foi votado seja
desconhecido. O mérito da proposta está em que a preocupação é que se chegue ao plenário, mas se vote o mais rápido
possível.
Ota, muito bem! Provavelmente, se não tivéssemos parado uma semana e continuado a votar naquele dia ou no dia
seguinte, chegaríamos ao fim da votação.
Supus que a tentativa que se ia fazer seria, pelo menos,
no âmbito da Comíssão; já que entre as partes não há um
aparente entendimento, que tentássemos formular uma proposta que satisiizesse o conjunto da comissão. Se ela não
pudesse ser apresentada regimentalmente, no mínimo, seria
dado ao Plenário conhecimento disto, e aí pouca importância
traz o que cada um oferecer.
O SR. RONAN TITO - Semidor, permita-me dizer-lhe
que estou de pleno acordo com V. Ex~ O qtie foi aj:irovado
foi aprovado. Não podemos, de maneira nenhuma, desaprovar
o que foi aprovado. As eritendas que foram aprovadas têm
que ir para o Plenário. Agora, o que se pretende é apresentar
no plenário uma emenda substitutiva que trata apenas da
relação capitaUtrabalho e que ela seja votada lá. Mas o que
foi aprovado aqui, anteriOrmente. foi aprovado, e ninguém
pode desaprovar.
O SR. MÁRlO COVAS - Só estou tentando avaliar
qual foi a proposta que o Senador Affonso Camargo fez.
O SR. RELATOR (Affonso Carnargo)- Não, a minha
propOsta não era para anular o que foi feito: era para retirar
os destaques daquilo que não foi votado.
O SR. MÁRIO COVAS - Seu parecer seria com as
emendas aprovadas?
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Clarof Com
as emendas que foram aprovadas.
O SR. MÁRIO COVAS - Perguntei-lhe hã pouco, e
.não foi o que V. Ex~ disse. Mas tudo bem! Então, já mudamos,
já temos o parecer de V. Ex~ com as emendas que foram
aprovadas, cada um de nós abrindo mão das emendas restantes.
Quero fazer uma proposta: penso que poderíamos fixar
uma data limite para esta Comissão votar. Nenhum de nós
e-stá interessado em que essa coisa se eternize. Ela é nluito
penosa para todos nós e também para o Congresso,- po-r não
chegarmos a uma solução.
Há um bom caminho para solucionar as coisas:· quando
não entramos em acordo, optamos pelo democrático caminho
do voto. Gostaria de sugerir que fixássemos antecipadamente
um período: um, dois ou três dias de trabalho. Manda-se
para plenário o resultado da vontade da Comissão.
E evidente que cada um de nós- V. Ex• inclusivepode chegar em plenário e apresentar, enquanto Senador,
. a proposta que veio da Câmara defendê-la. A Comissão é
que vai ter de apresentar um trabalho feito.
Então, reconheço, como V. Ex\ que a votação de emendas, sobretudo emenda numerável, de um projeto dessa complexidade quebra a unidade, fica pouco lógica.
Fui defensor aqui, na semana retrasada, quando estávamos votando, da contradição que apareceria pelo fato de termos aprovado uma emenda e não termos feito o mesmo e~

~~~~~~~~~~~-~~~~~~-~~----~-
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relação a outra. Foi retirado um item de uma_emepda e transferido para outra, mas depois esta última não_ foi aprovada.
É verdade isso. Daí por que foi acarinhada a idéia de se
tentar um substitutivo, que tivesse o aval de todos, ou seja,
de tentar um acordo entre nós para verificarem se esse substitutivo valia o não.
Se este fosse consensual dentro da Comissão ou majoritariamente, aprovado, não importaria muito se o foss_e de uma
maneira ou de outra, porque, a rigor, teríamos a palavra
para dizer que se chegou a um acordo; que poderia ou não
ser sustentado em plenário, mas que afinal representaria a
conclusão desta ComiSsão, depois de várias discussões.
Não apresentei emendas. _Se V. Exa for verificar, não
estou pedindo destaque para todas as emenda que apresentei.
Restringi o número de destaques àquelas que, no meu entender, tinham razoabilidade de serem_ discutidas. Quer dizer,
cada um de nós está aqui, tendo isso como objetivo. Queremos
que isso seja vOtado.
__ .
_,
_
O ideal seria, como_ V, Ex% perseguiu: que iSSO pudesse
traduzir uma posição consensul, quer- da COmiSsão, qUer dos
interesses envolvidos, sejam eles de qualquer natureza.
Agora, alguns membros da COmissão, dois ou três, perderam até parte de seu tempo para tentar formulãr isso, com
a ajuda de V. Ex• Não chegamos nem a discutir a redação
final aqui, porque, assoberbados por uma série de oUtras coisas, acabamos não conseguindo fazê-lo~ Por outro lado, estamos no meio do caminho.
Não haveria nenhum constrangimento. Até pode~os fazer um acordo de cavalheiros: discutimos durante tantaS horas
ou sessões e, ultimado esse período, se não tivermos votando
tudo, abriremos mão para defender o resto em plenário.
No final, estamos jogando com um mecanismo que ine
parece muito razoável. Ao me assegurar um direito, a Comissão me tira outro. Só se pode fazer em--ple-nãfio o que já
sei que pode ser feito em plenário. Em contrapartida, V.
Ex• deixa de fazer aqui aquilo a que tem direito. Não vejo
muita lógica nisso-.
Veria muita lógica, se de alguma forma estivesse tentando
impedir que se votasse. NãO estou_ tentã:rido linpedir -que se vote; pelo c-ontrário, estou querendo que se vote. Agora,
como sou cc-participante da elaboração disso, o meu papel,
o meu mandato me obriga a formular as coisas da maneira
que penso. Não vou matar ninguém, se não for vitorioso no
que proponho; é do processo democrático_ a maioria decidir.
V. Ex~ me garante que esse parecer, essa tentativa de
articulação, que contou fundamentalmente com o trabalho
e o empenho do Senador Mansueto e pelo menos com a leitura
de alguns de nós, é alguma coisa que- seguramente, parece~me -era curso, independente do que a Corriissão resolver;
mas isso também podia ser feito depois que o trabalho da
Comissão terminasse. Não há nada que impeça que a discussão
seja feita.
-
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O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- V. Ex• sabe
que eu só _estaria de acordo se ele fosse fruto de uma ampla
negociaçãO, o que nãO ocorreu._ Mas não tenho _dúvida de
que no Plenário poderá ser, inclusive, uma opção.

O SR. MÁRIO COVAS~- Lógico que poderá ser. Só
que -isSo independe da atitude que se tome aqui, a qualquer
momento poderá chegar no Plenário subscrito por qüalquer
Senador e será objeto de votação. Estou inteiramente de acordo com V. Ex" Parece muito desagradável ficar na posição
de quem não está querendo ganhar tempo. Também estou
querendo ganhar tempo, claro. O que sou obrigado a dar
para ganhar tempo? As minhas convicções~ o meu ponto de
vista? Eu dou o meu tempo, o meu empenho. Se quisermos
trabalhar daqui até segunda-feira, seguidamente, para votarwos tudo, estou à disposição para fazê-lo. Se quiserem deter!f.inar que vamos trabalhar hoje o di~ inte"iro; que segunda,
t·~rça ou quarta-feira voltaremos a trabalhar, e ao chegar quax:~
t:t-feira, se não estiver encerrado, onde quer que tenhamo::;
chegado, vamos parar, então, tudo bem. Com isso estaremo;
fixando uma meta para ganhar tempo, mas terá havido uma
oportunidade mais razoável. V. Ex~ sabe que a votaç·ão da~
emendas da Comissão de Assuntos Econômicos ainda nã()
iniciaram. O que se votou até agora foram emendas apreselltadas na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) -É verda,:le.

-o SR. MÁRIO COVAS -As emen>las >!esta Comissão
_ainda nem formam analisadas, é muito desagradável. Essa
foi a razão de me ter pergurifado se, com a sua simpatia,
V. Ex• tinha conhecimento disso quando o fez. Porque no
final V. Ex~ terá feito o papel nobre de tentar dar ao país
urna solução rápida e alguns infelizes terão aqui contribuído
para o contrário.

O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Eu não pretendi isso.

O SR. MÁRIO COVAS-Eusei que V. Ex' não preten··

de. Pelo menos admito que V. Exa não p-retende. Mas, na
realidade, fica nessa imagem, essa idéia. S_e esta. Comissão
decidir que deve ser assim, eu também não vou condenaf
ninguém, transfiro o meu local de luta._ E vai acont_ecer ~m
qualquer circunstância. não t~m.iwportância. Eu penso e vejo
de uma maneira, creio que contribuo operando.naquela direção. Posso estar tremendamente errado, mas é a minha maneira de ver, vim aqui exatamente com essa preocupação trazer a minha manei r<:! Qe ver. E_u não sei, mas volto a insistir:
não quero dizer a última palavra sobre isso. Eu_ n_ão_ vou dizer
aqui que v(>u impedir, regimentalmente. Não. Se considerarem que devemos fa:ze.r asf..itn, tudo bem. Mas pensó que
é um procedimento pouco claro, pouco lógico;pouco razoável.
No final, ficamos em uma situação que, de início foram duas
semanas. Se na semana ant"erior, tivéssemos continuado a
votação, seguramente já teríamos termiando. Se na semana
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Senador Mário
anterior tivéssemos votado, seguramente já teríamos termiCovas, estamos querendo ganhar tempo, se é que se julga
nado. Se na semana anterior, tivéssemos votado, seguramente
conveniente ganhar tempo, porque acho que V. Exa vai conjá teríamos terminado. Estamos no final "empurrando com
cordar que esse substitutivo, por ser amplo e mais homogêneo,
a barriga", sabendo que, em primeiro lugar, acordo não vai
já supera grande parte das emendas. Não fiz estudo para
haver, pelo menos acordo que envolva as partes, as tentativas
ver quantas são, mas acredito que várias emendas ficam supefeitas V. Ex•, pelo Senador José Eduardo, normalmente, com
radas pelo substitutivo.
-a rninqa intervenção, mas de qualquer maneira, com um empeO SR. MÁRIO COVAS -V. E~· está de acordo com - nho grande, que não resultou em sucesso. Se não resultou
ele? Porque se V. Ex~ não está de acordo com ele, como
em sucesso, vai caber a nós dizermos o que tem que ser feito.
disse em Plenário, eu tenho uma atitude.
Sou a favor de qualquer empenho, faço a minha briga em
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qualquer lugar e, às vezes, até faço errado. Não quero_ ficar
com o ônus, porque não me parece- razoável. Penso· que faz
parte do espírito público, mesmo que não seja a melhor solução, mas é preciso encontrá-la a não se chegar à saída alguma.
Não contribuo para que não se chegue a uma solução, quando
finalmente for encontrada, não seja preconizada por mim.
Mas não é razoável que, para fazermos asSim, tenhamos que
abrir mão do que se pensa.
Se o Presidente quiser levar os trabalhos, hoje, até à
noite, e que nos reunamos aqUi tia ·segunda, terça, quartafeira, e no -final da tarde, depois de quatro reuniões, que
espero tenha quorum, se não tivermos chegado ao fim, eu
me comprometo a. no que se refere aos meus destaques,
abrir mão deles. Mas depois que tivermos feito uni turno
de forças para trabalhar, para votar, eu sei que--o Projeto,
para sair daqui seguramente irá receber urgência, em plenário,
de forma que acaba superando esse tempo. É meramente
a minha opinião. Não faço disso um cavalo de batalha, até
porque não me convém. Muito mais. importante para nós é
transigirmos e, portanto, contarmos Com-ã sinipatia de companheiros. Não estou querendo problematizar.
O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, peço ao palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.

Concedo

O SR. PEDRO SIMON -Sr. President~. creio que
temos concordado com __tudo o que disse o_ Senador Mário
-Covas.
Com toda a sinceridade, sou urna pessoa conhecida na
Casa pelo ponto de vista que sempre defendi, não admito
e acho muito negativo o Senado votar matéria em cima da
perna. Tanto que quando se falou em reforma fiscal, nossa
primeira providência foi conversar com a Mesa e ·com as Lideranças de todas as bancadas, fazendo um apelo a todos que
acompanhamos- V. Ex~ sabe disso -a tramitação do projeto
na Câmara dos Deputados, de tal ordem que tenhamos oonhecimento de tudo o que está acontecendo para quando chegar
aqui, a esta Casa, não sejamos apanhados de surpresa.
É claro que o fato do Senado ser Comissão .revisora faz
com que- e até porque somos menos~ a C«ináta é composta
de quinhentos e tantos parlamentares e não chegamos a c~m
-os debates sejam prolongados na Câmara e queriam deixar
um tempo muito pequeno para n6s. Geralmente os projetas
polêmicos nascem na Câmara. e depois querem nos deixar,
às vezes, uma posição praticamente inSignifiCante. Sempre
fui contrário a iss_o. Está acontecendo, hoje, na Câmara, um
fato que merece uma análise: não sei--de que maneira, mas
a Câmara está aprendendo a se reunir e decidir sobre matérias
polémicas, difícei~Çffias bate o martelo em cima de determinado entendimento. Não é matéria que requeira urgência mas
sobre a qual deve haver uma discussão. A matéria sobre esportes estava lá há um ano e, num determinado_instante, houve
entendimento. A mesma coisa aconteceu cOin o projeto de
Reforma Agrária, onde chegaram a uma média de entendin1ento._ onde o PT, os Partid(ls So~ialistas e os· Próprios inte~
irãilteS -dõ inOViri:leriiO- agrái'kl; ao S-r.- CaiadO,- tei'Jriín-ararn
cedendo aqui e acolá.
Quando vejo um homem da seriedade, da credibilidade
do Senador Mário Covas, dizer nesse momento: "Vamos
adiante porque a ·um acordo não irá se chegar". é porque
isso não irá ocorrer._ E quando S. Ex• diz que há vinte dias
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já poderíamos ter votado todas as emendas, mas a votação
foi suspensa porque se pretendia buscar um acordo. Há um
equívoco, todos nós devemos fazer um mea culpa até para
que; no futuro, tal fato não se repita. Há possibilidade de
fazer-se um entendimento? Então'; vamos fazê-lo. Se não hã,
vamos a voto.
Quando meu amigo Mário Covas, diz que a informação
que se teve, e a que tive também, é de que as pessoas que
divergem do parecer do Affonso Ca_margo teriam chegado
a um entendimento em torno de um substitutivo e esse representaria o pensamento dessas pessoas, aí é que ele fez a proposta. Exatamente porque diz o Senador Mário Covas que
acordo não irá haver. Se não vai haver acordo e se vai apresentar um substitutivo que encara: o pensamento dessa questão
é que se fez exatamente isso. Não haverá entendimento e
há essa probabilidade que vá para o plenário onde se fará
da votação, todo o debate e toda a discussão. Apenas nesse
sentido. Não é no sentido de abreviar, nem de cortar, nem
de impedir, mas no sentido de se fazer essa votação sobre
a qual se diz que o entendimento não haverá.
Essa matéria está aqui desde junho, vejamos, julho, agosto, setembrO, outubro, novembro. Penso que a matéria quando é grave, séria, não deva passar correndo. O debate é importante, é necessário. Afinal de conteis a matéria sobre esportes
deve ser discutiva para que haja um maior aprofundamento.
T3-mbém n3:0- acho que, de repente, a grande Imprensa paute
o que devemos fazer ou não, como devemos fazer, ou como
devemos vi·:,tar. Estou no Senado há pouco tempo, mas já
fur Sen-adot durante oito anos e teilho a experiência de que
-- nõ-s ~-p-erdoem-me, acho que a Câmara aprendeu e nós no
Senado ainda não; temos que entender que temos que discutir
quando a ~atéria é-polémica, sei porque também,sou assim,
recebi incumbência para ser relator das licitações. E uma complicação. Cada· grupo qUe vinha falar comigo tinha uma idéia
_!_~o completamente diferente da outra que eu endoideci, e
a minha tendência era de colocá-la na gaveta. Eu- firtha até
medo de pegar aquela matéria, de tão complexa, de tão polêmica que ela era. O que a minha experiência diz? Creio que
falarei algo Que V. Ex~s haverão de concordar comigo. A
matéria, quando é polêmica, tendemos a deixar na gaveta,
para depois retirá-la. Por mais polémica que ela seja, há um
determinado momento em que,' quando é tirada, termina-se
votando-a e a decidindo. Tem que ter a decisão.
Eu acho que, ao invés de ir na urgência, ao invés de
ir atrás dos acontecimentos, ao invés de correr atrá5 disso
ou daquilo, nós- estou falando, em tese, o Senado- vamos
ter que começar a_ discutir, as Comissões, as Lideranças, os
Senadores, temos que começar a_ discutir o quê? Se a matéria
é importante, vamos dar 1,1m prazo "'x" para o andamento,
vamos debatere vamos saber que temos que olhar. Não vamos
nos assutar nem deixar n~ gaveta para o outro mês porque
ê eotrtplicado. Isso contribui para que, realmente, nós fiquemos com essa imagem de que não estamos trabalhando, porque, deveríamos nos debruçar dia e noite sobre a matéria
levasse ela o tempo que fosse necessário. Mas a lógica me
diz, pela prática que eu conheço, que, geralmente, quando
a matéria é muito polêmica e não vein um pedido de urgência,
a:-ten:dêrtcia -é -esperar-para-qu-e ver-quando -se-faz-;- - ----------Com relação a essa ina~éria. É importante? É importante.
Temos que debatê-la? Tem'os que debatê-la. Já a debatemos'?
Parece-me que sim. Um debate longo', que, inclusive, nós
da ComiSsãO de Constituição, Justiça e Cidadania avançamos
o sinal, com muita competência. Qua:ndo digo que avançamo_s,
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não estou criticando, estou constatando. Nós analisamos o
aspecto jurídico, entramos no mérito. O substitutivo-dó nObre
Senador Mansueto é absolutamente profundo, não .fica no
âmago exclusivo da Comissão. Ele praticamente entrou no
conceito, no conteúdo e no mérito, nas alterãÇões profundas,
tanto que aqueles que se identificam com aquela linha, com
aquele pensamento, em tese nesta ou em·c;:mtras Comi_ssões,
muito pouco teriam que acrescentar àquela linha, àquela idéia,
àquele pensamento feito em termos do Senador Mansueto.
Creio que a ailálise aqui é muít_o _singela ... A__proposta
do Senador Affonso Ca:itiargo tem a- sua racioriã.lidade. No
momento em que· n-ós votãmos e ~_aqui para diarite achamos
que é praticainente impossível fazer um corda, vamos votar
a matéria. Vamos votar como? Diz o Senador Affonso Camargo que ele foi comunicado que as pessoas que pensam diferente
do parecer dele têm uma forma de dar um atendimento pronto
e acabado, seria mais fãê1rde votar. Isso seria votado em
plenário. Não querem votar em plenário? Eu até me_ inclino
por essa idéia do Affonso. Já que se diz com toda a clareza
e me parece, que realmente não vai haver entendimento,
vão fazer um grande debate, urna grande discussão no plenário. Não quer isso? Desde que se decida, eu também fico
com a proposta do Covas. E já proponho? ariiãnhã, sexta-feira~
o dia inteiro ficaremos aqui para decidir essa matéria. Então,
vou ficar com o que diz o Se~ador t4ári_o Covas e _a idéia
d~le. O que ,nós discutimos sobre essa matéria até agora,
prorroga-se, suspe_nde-se, nesse espaço de tempo já teríamos
votado os destaques que foram feitos. Vamos tomâr uma decisão. É para debater? Vamos fazê-lo. Não é para debater,
eu acho, com toda sinceridade, que tem racionalidade.
Quando me explicaram,_ antes de começar a reuniãQ, que
iriam apresentar um substitutivo para ter mais lógicil, para
não apresentar um aqui e outro completamente diferente ali
adiante, eu acho que nós poderíamos votar o_ substitutivo
lá no plenário, que é a grande vot~ção, mesmc,-porque daqui
será transferida para lá. Se nãO- é para fazer assím, querem
votar tudo, eu faço a minha proposta. Amanhã,_ sexta-feira,
ficaremos aqui e votaremos em~nda por emenda que foi destacada. Era isso~ Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE \Raimundo Lira) - .~.proposta
que continuamos votando agora e vamos até sexta-feira, o
que for preciso, mas não vamos terminar a reunião, vamos
continuar votando.
Temos quorUm?
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Presidente ...
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Com a palavra
o Senador Mansueto de Lavor.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Na realidade, só
há duas saídas para esse problema:· ou se- entende que não
houve entendimento, e neste caso nós temos que efetuar a
votação dos destaques aqui, na COmiSsão de Assuntos Económicos, e tentar, antes da votação no plenário, esse entendimento.
Houve, realmente, uma tentativa de se chegar a esse
conhecimento em torno de uma minuta de substitutivo_. Ocorre
que o texto da minuta foi entregue ao eminente Relator Affonso Camargo, enquanto também íamos fazendo a análise mais
aprofundada com correções. Da nossa parte há um consenso-.
Estive com o Senador Mário Covas, ·com o Senador Nelson
Wedekin, representado pelo Deputado Luiz Salomão e com
.o Senador Eduardo Suplicy. Então, temos um substitutivo
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Jnais ou menos acertado, mas não ·ouvimos da outra parte,
não ouvimos do Relator qual era o seu posicionamento_. Não
sabemos se ele aceitou ou não discutir em termos finais esse
substitutivo.
O SR. RELATOR (Alfonso Camargo)- V. Ex• me
permite um parte?
.. _
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V.
Ex'
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) - Confirmei o
fato de que aqueles que representam o capital, os empresários ...
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Acho inviável
a discussão em torno disso. Então. o assunto é encerrado,
Sr. Presidente.
Estamos aí com o Senador Mário Covas e com o Líder
Pedro Simon, e entendo que devemos proceder à votação.
Tenho o maior interesse - não é uma questão pessoal de acompanhar os debates e a votação. O Senador Simon
sugere que a votação seja amanhã. Eu poderia até dizer para
não a deixarmos para amanhã, mas votá-la hoje. Agora, entendo que isso deveria ser feito às 18 horas, numa hora diferente
da hora dos debates, no plenário do Senado -que vai começar
daqui a meia hora. Vamos saber Q que há na pauta do CongressO. Então, trabalharíamos aqui, das 18 horas até o amanhecer do dia, se fosse necessárfo. Eu acharia até melhor
do que a sexta-feira, Senador Pedro Simon, porque nesse
dia alguns podem viajar em razão de compromisso no interior.
A minha proposta é que se recomecem os trabalhos às 18
horas.
O SR. RELATOR (Affonso Càmargo)- Pela ordem,
Sr. Presidente. Creio que vou apresentar outra alternativa
que poderá ser objeto de análise dos Senadores. Quero fazer
a seguinte proposta: fico solitário na minha poSição de rejeição
às emendas e a comissão aprova todas elas, não havendo
mais o que discutir.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Tentarei cla·
rear a proposta do Senador Affonso Camargo. S. Ero quer,
regimentalmente, que todos os destaques sejam votados em
bloco e concorda com a aprovação dos destaques. Foi isso,
Senador Affonso Carnargo?
O SR. RELATOR (Alfonso Camargo)- Não, fico solitário para permanecer autenticamente na mínha posição, mas
a comissão que aprove, e já aprovaram algumas emendas~
Em seguida, remetemos as emendas para o plenário, onde
vamos estudá-las, assim como os substitutivos~_Vamos trabalhar no plenário. Ganhamos essa etapa que estamos querendo
fazer__ __
O SR. MANSUETO DE LAVOR -Sr. Presidente,
quero saber se o eminente Relator, que tem demonstrado
todo o interesse numa negociação, numa saída negociada,
está fazendo uma proposta de uma votação ou se está propondo um acordo no qual se vote sombolicamente? Isso quer
dizer que, havendo o acordo para aprovar todas as emendas
destacadas, seria um acordo prévio porque a proposta de V.
E~ é outra.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Continuo dentro do seguinte raciocínio, embora possa estar errado: creio
que se vai votar no plenário o texto original e um substitutivo .
Por isso, acredito que tudo o que se fizer daqui para frente
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- posso até estar usando uma frase exagerada - será uma
perda de tempo.
Dessa forma, a minha proposta é a de que Se levem
as emendas ao plenário para- que lá sejam examinadas, mas
não é a minha posição.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- V. Ex• fez uma
proposta dizendo, inclusive, que votaria contra por coerêncía.

O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Exatamente,
mas que a comiSsão poderia aprovar todas as emendas.
O SR. MANSUETO D_E LAVOR - Podemos aprovar
ou rejeitar.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) ,..,.SenadorMansueto de Lavor,

deixe~me

esclarecer.

O SR. MANSUETO DE LAVOR - O que não estou
entendendo é que S. Ex• propõe um- a:éõ-rdo.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -

O Sen.mor

Affonso Camargo não está propondo um acOrdo. Vamos supor
que passemos aqui dois dias, oito horas, quatro horas mais
quatro horas e todos os destaques sejam aprovados. O que
o Senador propõe é antecipar esse processo, ou seja, coloCar

em votação em bloco os· destaques. S. Ex• concorda com essa
tese e vota favoravelmente; apenas no plenário não vai respaldar o que foi aprovãdo. Não é isso, Sendador?
O SR. MARIO COVAS- Simplesmente disse que, se
não quisessem aceitar õ seu pontO de vista, aprovassem _em
b1oc<Y-tuâo-.--s-.- -Ex·-·perrraariecena- oom--"o"-seu --ponto- -õe -,iistà.
Dessa forma, tudo iria ao"plenário. Não aceito isso!
Se o Senador Affonso Camargo, como Relator, é contra
todas as emendas, isso não Significa que eu seja a favor de
todas. Eu não sei por que nãõ se que-r discutir. O SR. RELATOR (Affonso Camargo) -Senador Mário
CoVas, fiz apenas uma proposta para ser discUtida, aceita-se
ou não.
O SR. MÁRIO COVAS - Não foi uma proposta.
O SR. RELATOR (Affonso Camargó)-' Então, o que
foi?
O SR. MÁRIO COVAS-...:. Em primeiro lugar, não cabe
fazer proposta sobre o que ê viável. Se forem todas aprovadas,
vão todas ao plenário. E o pior: V. Ex~ vai te_r_ que- dizer
que foram aprovadas, pois é o Relator.
Não sei por que fazermos isso. Qual é o problema de
fazermos o que o Senador está dizendo? Não vamos atrapalhar. Se ficarmos a noite inteira trabalhando e votando, não
vamos atrasar um segundo a sua tramitação, pois não há tramitação à noite.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) -Se o Presidente
marcar, estou à disposição. Basta que o Presidente tome a
iniciativa.
O SR. MÁRIO COVAS- Se não quísermós votar amanhã, porque não estamos preparados para isso, votamos segunda, terça ou quarta-feira. Fixa-se um tefo para isso.
O SR. NELSON WEDEKIN - Sr. Presidente, quero
fazer uma proposta racionãl a meus colegas Senadores, pois
essa não o é. Desculpem-me todos aqueles que propõem que
discutamos hoje, porque daqui a pouco vamos ficar sem quorum.
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Há pessoas que assumem compromissos de viagem, no
seu estado. Hoje à noite não posso estar aqui porque pela
minha cabeça não passou que pudéssemos discutir esse projeto
hoje. Então, vamos agir racionalmente: é evidente que temos,
que_. precisãmos votar e discUtir tudo aqui, na Comissão de
Assuntos Económicos.. Não há outro jeito. EntretantO, essa
-nossa discussão já se esgotou. Deixemos o restante para terçafeira, que é um dia normal, razoável. Não vamos pensar que
sexta-feira seja um dia de votação porque nunca foi, mas
se a discussão for transferida para sexta-feira que vem, penso
ser razoável, porque nos prepararemos. Todo mundo faz a
a_ge~_!ia com um mínimo de_ ªntecedência.
___________ _
Se na semana que vem, a partir de terça-feira, vamos
âiscutir pela manhã, à tarde e à noite, quarta-feira, até sábadO
e domingo creio ser razoável. Agorã., hoje não. Como todOs
sabem, a sessão vai ser prOrrOgada.
O Sll,. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Senador Nelson Wedekin. dentro da tese de V. Ex• e a do Senador Mário
Covas, podemos reservar uma reunião só para o projeto dos
portos, terça-feira, às lOh, e fica reservada também a quartafeira, às lOh, se for necessário, e ainda fica a quinta-feira
reservada.
O SR. MÁRIO COVAS -Sr. Presidente, naquinta-feíra
vamos trabalhar pela manhã, paramos na hora do almoço
e continuamos ã noite. Na quarta-feira procederemos da mesma forma?
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Faremos a
reunião às lOh, encerraremos às 14h e retornaremos às 18h.
O SR. MÁRIO COVAS ~ Faremos ou começaremos
às !Oh?

O SR. PRESID"ENTE(Raimundo Lira)-...:. Começaremos
às !Oh.
. O SR. MÁRIO COVAS- V. Ex• poderia fazer um
favor? Falar com cada Membro da Comissão para ver se temos
número total para terça-feira. Assim, teremos terça, quarta,
no máximo, quinta-feira votado e esgotado a maté_:da. Está
razoável isso?
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Está razoável,
Senador.
É importante que seja illf0fmado aos Srs. senadores que
terça-feira é dia 15. Depois desse dia, só podem ser votadas
as matérias_ que estifo na _convocação extraordinária-.
O SR. MÁRIO COVAS - Ponha a matéria na convocação.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Estou fazendo
a comunicação regimental.
O SR. MÁRlO COVAS -V. Ex• fala com o Presidente
que vai faZer a convocação para incluir essa matéfúi. · O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Penso ser
dever da Presidência fazer essa comunicação, Senador.
Então, fica convocada outra reu'nião para terça-fdrâ, àS
!Oh e, também, às 18h.
Está encerrada a reunião.
(Levanta~se

a reunião às 13 horas e 55 minutos.)
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COMISSÃO DE-ASSÚNTOS ECONÓMICOS
33~

Reunião, realizada em 15 de dezembro de 1992

Às onze horas e cinco minutos do dia qui~ze de dezembro
de mil novecentos e noventa e dois, na sala de reuniões da
Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência
do Senador Raimundo Lira, com a presença dos Senhofes
Senadores Beni V eras, Ronan Tito, Affonso-Camargó, César
Dias, José Fogaça, Albano Franco, Pedro Teixeira, Nabor

Júnior, N~lson Wede~in, ~ello Parga, Esperidião Amin, João
Calmon, Dario Pereira, Alvaro Pacheco, Eduardo Suplicy,
Pedro Simon, Ruy Bãcelar, Mário CoVas, Levy Dias, Lavoisier Maia e Jonas Pinheiro, reúne-se a Comissão de A~suntos
Econôniicos. Deixaln de comparecer os Senhores Senado-fes
Aluízio Bezerra, Mansueto de Lavor, Ronaldo Aragão, Guilherme Palmeira, Meira Filho, Henrique Almeida, João Rocha, José Richa, Valmir Campelo, Júnia Marise, e Moisés
Abrão. Havendo número regimental, o Senhor Presidente
declara abertos os trabalhos, dispensando a lei~~r'! pa Ata
da reunião anterior, que é dada por aprovada e, a seguir,
convida o Senador Esperidião Am"in a proferir o seu parecer,
favorável nos termos do PRS que apresenta a cada uma das
seguintes matérias: Ofício "S" n» 25/92, "Da Prefeitura Municipal de Alterosa - MG, solicitando autorização do Senado
Federal para contratar operação de _crédito no valor de
Cr$350.000.000,00 junto ao Banco BDMG para os fins que
especifica"; Ofício "S" n" 74/92, "Da Prefeitura Municipal
de Itajaí - SC, sOlicitando autorização do Senado Federal
para contratar operação de crédito no valor de
Cr$860.050.40D,00junto ao BADESC para os fins que especifica"; Ofício "S" n~ 72/92, "Da Prefeitura Municipal de Angelina - SC, solicitando autorização do Senado Federal para
contratar operação de crédito no valor de Cr$569.541.000,00
junto ao BADESC para os firis-"C].ue especifica" e Qfício "S"
n9 78/92, ''Do Senhor Presid.ente do Banco Central do Brasil,
encaminhando ao Senado Federal, pedido formulado pelo
Governo do Estado de São Paulo, no sentido de _que seja
autorizada a -emissão e colocação no mercadO~ por meio de
ofertas públicas de Letras Financeiras do Tesouro- do Estado
de São Paulo - LFTP, cujos recUrsos-; ad-Vindos de tal emis. são, serão destinados ao giro de 83% das 132.099.676LFTE',
yencíveis no 19 semestre de 93". Não have~do -que_!ll queira
discutir, a matéria é Submetida a votação e é aprovada. Em
seguida, o Senhor Presidente submete à aprovação dos senhores membros dois requerimentos de autoria do Senador Pedro
TeiXeira, no seritído-ae -convidar o Doutor Luiz Carlos Piva,
Presidente da Comissão de Valores Mobiliários e o Doutor
António Barros de Castro, Presidente do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômic"o- e Social - BNDES, a fim
de prestar esclarecimentos sobre as atividades e políticas implantadas pelos referidos órgãos. Em votação, os requerimentos são aprovados. Passa-se, a seguir, à apreciãção do
PLC n~ 66/92, que "dispõe sobre o regime jurídico da exploração dos portos organizados e das instalações portuárias e
dá outras providências". Participam das discussões e dos encaminhamentos de votação os Senadores Affonso Camargo,
Eduardo Suplicy, Esperidião Amin, José Fogaça, Mário Covas, Nelson Wedekin e Ronan Titõ. São aprovadas, após destacadas, as seguintes emendas:- 21-CCJ, _22-CCJ, 23-CCJ,
24-CCJ, 25-CCJ e 26-CCJ. Dado o avançado da hora, o Senhor
Presidente encerra a reunião, convocando os Senhores Sena- dores para uma reunião amanhã, às dez horas, destinada à
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-contirilJ.ação da apreciação do PLC n" 66/9-2. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião às treze horas 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 TAQUIGRÁFICO
Anexo à Ata da 33~ Reunião da Comissão de Assuntos Económicos, realizada em 15 de dezembro de 1992,
às dez horas, que se publica devidamente autorizada
pelo Senhor Presidente, Senador Raimundo Lira.

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
Reunião 15-12-92 - 1hSmin

Presidente: Raimundo Lira
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Está aberta
a reunião. Item I da pauta extra:
Ofício __S-25/92, não terminativo, da Prefeitura Municipal
de Alterosa, Minas Gerais, solicitando autorização do Senado
Federal para contratar operação de crédito no valor de 350
. milhões de cruzeiros, junto ao -BDMG, para os fins que especifica. Relator: Senador Esperidião Amin. Tem a palavra o
Senador Esperidião Amin.
O SR. RELATOR (Esperidião Amin) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, trata-se de projeto de resolução que compatibiliz3. o pleito do Município de Alterosa, Minas Gerais, com
a -prátiCa: estabelecida na Resolução _n» 36/92 e está em cõn-sortânéià coin projetbs similares aqui aprovados, inclusive, em
·conjunto. Por essa razão; o parecer é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Está em discuss~o •.(Pausa.) .
.
..
. .
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão.
Passamos à votação.
-Os Srs. Senadores que estão de acordo permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Item 2:

" Ofício S-74/92, não terminativo, da Prefeitura Municipal
de ltajaí, Santa Catarina, solicitando autonZação do Senado
Fed.eral para contratar operação· de crédito no valor de 860
milhões, 50 mil e 400 cruzeiros junto ao Badesc, para os
fins que especifica. Relator: SenadOr Esperidião Amin.
Tem a palavra o Senador Esperidião Amin.
O SR. RELATOR (Esperidião Amin) -Sr. Presidente,
se V. Ex~ o permitisse, eu resumiria o relato dos itens 2 e
3, porque são processos rigorosamente iguais.
O SR PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Item 3:
Ofício n~' 72/92, não terminativO, d~ Prefeitura Muniçipal
de Angelina, Santa Catarina, solicitando autorização do Senado Federal para contratar operação de crédito no valor de
569 milhões, 541 mil cruzeiros, junto ao Badesc, para os fins
que especifica. Senador Esperidião Amin, V. Ex~ pode relatar
também o item 3
O-SR. RELATOR (Esperidião Amin) -Em resumÓ,
trata-se de aplicação de um projeto que me é muito caro,
porque, quando Governador, assinei esse contrato de fmanciámento junto ao Banco Mundial, para manutenção d~ _uma
estrutura demográfica, em Santa Cã.tarina, que resulta na nãoconcentração d~ po_pula~o._Os investimentos que esse progra~-
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ma, agora reattvaáo pelo Governo d9 Estado, vai pr(lpiciar
têm como objetivo dotar o maior número possível de cidades
de infra-estrutura urbana, para evitar êxodO rural e migração
para as cidades de maior porte.
No mérito, o projeto é digno de aplauso. Na forma, ele
se coaduna perfeitamente com o- disposto" na Resolução n~
36/92, do Senado Federal, razão por que o meu parecer é
favorável em ambos os casos.

Os Srs. Senadores que o aprovam _queiram permanecer
·
··
_
sentados. (Pausa.) . .
-Aprovado.
Sobre a mesa, dois requeriinentOs de autoria do Senador
Pedro Teix-eira, que-passarei-a ler:
"Requeiro, com fundamento no an. 90, V, do RCgímento
Interno, seja por esta Comissão solicitada a presença do Dr.
Antônio Barros de Castro, Presidente do Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômicó e Social - BNDES --,- a
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Informo aos
fini. de fazer exposiÇão a~rca das_ políticas já implementadas
Srs. Senadores que todos esses projetas estão absolutamente
e as programadas por aquela instituiÇãO com vista â retorilada
corretos na forma. Foram juntados os documentos, como pado desenvolvimento económico ~nacional, bem como debater
recer do Banco Central e o encaminhamel)to. E~tá tu.do cor~oPr_~~a matéria v~ntilada.
reto.
___ _
Senador Pedro Teixeirá."
Em discussão a matéria. (Pausa.)
J..et<> _o .outro requeriiriehtd: Não havendo quem queira discuti-la, encerro a discussão._
"Requeiro, com fundamento no art. 90, inciso V do RegiPassamos à votação.
mentq Interno,_seja por esta Comissão~~Olicitada a presença
Os Srs. Senadores que estão de acordo queiram perma- do Dr. Luiz Carlos Piva, Presidente da Comissão de Valores
necer sentados. (Pausa.)
Mobiliários, a fim de prestar esclarecimentos sobre as atividaAprovada.
des do re(e.ri,cio Órgãq, bem _comQ..~obr~ gportunidade da
conveniência de sua localização em Brasília.
Item 4:
Senador Pedro Teixeira."
Ofício S-78/92, não teililirlãtivO, do Sr. Presidente do
Bahco Central do Brasil, encaminhando ao Senado Federal
Vamos colocar em votaçãp os re_querime:mos, me~,s _9 calendáriO -sç:u:p.ente poderá ser elaborado no próximo ano.
pedido formulado pelo Governo do Estado de São Paulo no
sentido de que seja autorizada emissão e colocação no mercaOs Srs. SeD.adores que os aprovam permaneçam sentados.
·
do, por meio de ofertas públicas, de Letras Financeiras do (Pausa.)
Aprovados.
Tesouro do Estado de São Paulo-LFfP - , cujos recursos
advindes __de tal emissão serão destinados ao giro de 8_3%
Passamos, agora, ao Prbjet9 de_ Lei da Câ~J~ara n9 66/92,
das 132 milhões, 099_ mil, 676 LFfP vencidas no primeiro nãO téiri:tlnà.tivo~ que dispõe sobre o regime juiidico da explosemestre de 1993. -~
ração dos portos organizados e das instalações portuárias e
Relator: Senador Esperidião Amin.
dá outras providências.
De autoria do Poder Executivo. _
Tem a palavra o Senador Esperidião Amin.
Relator, Senador Affonso Camargo.
Recebeu parecer favorável as Emendas n"s 29, 30 e 39,
O SR .. RELATOR (Esperidião AminY- Sr. Presidente,
esse projeto tem -de ser analisado sob _dois a_spectos. Em prioferecidas perarite a Comissáo de Assuntos EC-onómicos, rejeimeiro lugar. ele está de acordo com o memorand,o de entendi- tandQ _as demais,_berp. co_IJ!_Q_~ }âm_~:Qdas de tt9s :L a 28, da
mentos firmado entre o atual Governador de Sã_o__ P3.ulo e
Comiss~9 de Constituiç;io Ç. .JJJStiça._ _
..
a então Ministra Zélia Cardoso de Mello, que estabeleceu,
Em 17-9-92; foi concedida vista conjuntá aos Senadores
nesse memorando, limites de rolagem dos títUlos de dívida Ronan Tito, Nabor Júnio~, Beni _Veras, Ronaldo Aragão,
Albano Franco, :Pa:rio- Pereir~_ e_ Cid Sabóia de_ Carvalho,
pública dos Estados e, nesse caso, de São Paulo.
De outra parte, esse mecanismo deveria estai s1,1perado.
sendo que nenhum dos Senadores apresentou voto em sepa_ .
_
_.
_
Isso_não deveria mais acontecer se a Lei n" 8.388 estivesSe- raçlg_. _____ _
Em 12-11-92, o Senador Affonso Camargo é designado
sendo observada, ou seja, se os acordos de ro_l_agem e reescalonamento das dívidas dos Estados, Distrito Federal e Muni- Relator da matéria em substituição ao Senador José Eduardo~
cípios tivessem sido implementados. Aqui quero lembrar a
Em 18-11-92, por proposta do Senador Mansueto de Laceleridade com que tramitou o projeto de lei que resultou vor, é adiada a votação do projeto com o objetiVo de se
na Lei n9 "8.388. Contra--o meu voto, foi aprOvado, porque chegar a uma posição consensual sobre a matéria~
era iniperioso, era urgente. Aqui está um caso: ainda se rOlam
Em 25-11-92, a Comissão aprova o parecer do Relator,
títulos estaduais, quando eles já deveriain ter sido substituídos ressalvados os destaques. E foram aprovadas, após destacapor títulos federais. Se isso tivesse acontecido, resultaria na das, ~s emendas que est_#9__fO~ _os ~rs. Senadores.
Em 3-12-92, por proposta do Se-nador Affonso CartiaYgó,
redução da taxa de juros, porque os títulos .seriam centralizados pelo Banco Central. Infelízinente, portanto, o projeto é adiada a votação--ao -projeto com o_ objetivo de se chegar
é regUlar, está em consonância com Q mernOJ::;u:;ldO de eqtendi- a um acordo sobre a matéria.
mento dos Estados, mas é deplorável que a Lei n" 8.388 não
A votação- dos demais destaques terá prosseguimento em
tenha sido implantada, em termos dos acordos entre os Es-ta- 15-12-92.
dos e o Governo Federal e ainda tenhamos de aprovar emissão
Em anexo, quadro com as erilendas destacadas.
de títulos estaduais - vamos ser bem clarós - , porque não
Passo a palavra ao Senador Affonso Camargo.
serãp pagos e ensejaram elevação da taxa de juros.
O SR. RELA TO R ( Affonso C amargo) --Sr. Presidente,
Com essa ressalva, o parecer é favorável.
Srs. membros da Comissão, creicf que Seria ·impOrtante que
O SR._pRESIDENTE (Raimundo Lira)- Em discussão fiiésSeffióS nOV3ItiéD.le um relato do que ocorreu semana paso parecer do Senador Espcridião Amin. (Pausa.)
sada. Na quinta-feira, fitóu claro para os membros da Corriis-:
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão. são que a aprovação de emendas isoladamente havia criado
Passamos à votação.
prOblemas efetivos. Por exemplo, a aprovação da Emenda__

-ª
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n9 8, sem a aprovação das Emendas n~ 9,10e 11, desequilibrou
totalmente o texto do órgão de gestão de mão-de-obra; como
também, a aprovação da Emenda 0° 16, com a rejeição da
Emenda n9 1, também criou o problema de porto e porto
organizado.
- _
Nesse ínterim, começou-se a trabalhar um su_!J_stitutivo _
na tentativa de acordo, inidadóoterça-feiiã:,- rilaS ilão-se conseguiu um acordo amplo. Porém surgiu o substitutivo de autoria
do Senador Mansueto de Lavor, que_ depois foi aceito cóm
algumas modifiCaçõe-s elaboradas pelo Senador Mário--Covas.
Na reunião de quinta-feira, depois de terminado o assunto
da dívida extern-a, julgando que voltaríamos ao ma~co zero
no plenário -pois o Regimento propugna que, no -plenário,
podem ser reapresentadas todas as emendas -, propus que
se retirassem os destaques, porque~ o prõprió substitutivo não
poderia ser acolhidO,pelo Relator, pois não havia sido objeto
de um acordo amplo. Mas era u~n: texto para ser votado,
provavelmente, em plenário.
Então, achávamos que já podíamos passar para o períodO
do plenário. Isso não ocorreu porqu.e, evidentemente, aqueles
que têm suas emendas destacadas têm todo o direito de querer
votá-las. Essa reunião foi marcada exatamente para votar as
emendas, onde faria uin apelo para qtie as votássemos o mais
rápido possível, mas sem ~oiDprometer a discussão.
Vejo que, p-àr enQUanto, o Senador Mansue_to_ de U!yor
não está presente, e a m~ioria das erp_~nÇas a s.~rem votadas
_ _
são de ·autOria de ·s. Ex~
Então, cOloCo ao-Presidente essa situaçãO-:- Não s~i como
iremOS "resolvê-lã~ -OSR. PRESIDENTE (Raimundo Lira):::_ Vamos iniciar
a discussão da Emenda n~ 15, CCJ, que dá nova _redação
ao inciso I,§ 1', do art. 30 do Projeto de Lei.
"I -Baixar o regulanie.ntO de exploração do porto, de
tarifas·, de credenciamento de operadores portuá~io~. ~~m assim as nonnas necessárias à õj;eiração industrial, comercial
e de serviços do porto, observ~das as leis aplicáveis."_
Encaminhamento e discussão.
·
Quem desejar enCamínhar favoravelmente ou não que
--_
se manifeSte. -Quero informar aos Srs. Senadores e à imprensa que
estamos iniciando a votação exatamente às llh20min, portanto, uma hora e vinte após a convocação da reuni~~·
Concedo a palavra o Sr. Relator.
O SR. RELATOR (Alfonso Cãmargo)- É só para confirmar a posiçãO da relataria. Temos uma posição-pela rejeição
das emendas, a não ser que houvesse um acordo am_plo, o
que não aconteceu. De mOdo que a Relatoriase mantém,
rejeitando as emendas, para qualquer discussão que venha
a ser feita, eín temlbs de substitutivo, no plenário.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)_:_ Em votação.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, para
encaminhar a votação da matéria.
Ein seguida, também pode ser encaminhada pelo Senador
Nelson Wedekin.
O SR. EDUARDO SUPUCY -Sr. Presidente, na forma como está a emenda, ela amplia as funções da CAP, deixando explícita a sua autoridade '~para regular tarifas, para
credenciar operadores portuários, assim como normalizar a
operação industrial, comercial e de serviços dos portos".
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Em votaÇão.
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Os Srs. Senadores que estão de acordo com o Relator,
portanto, contra a emenda, queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Aprovada, com cinco votos contra.
Aprovado o parecer e rejeitada a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Emenda n'
16-CCJ.
"Dá nova redação aos inciso III do § 1' do art. 30 do
Projeto de Lei, § !9, etc.~ inciso.I, II e III. Deliberar sobre
o orçamento_ do porto." _
Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. RELATOR (Affonso Cariuirgo) - Ainda com
relação à emenda anterior, o Relator comunica que este texto
está incluído no substitutivo e deverá ser apresentado pelo
Senador Mansueto de Lavor. De modo que não há nenhum
prejuízo nesta rejeição, porque fio plenário vai ser apresentado
um substitutivo que contém essa emenda.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Para éncariii;
nhar, concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, esta
alteração visa dar caráter deliberativo sobre o orçamento do
porto à CAP, ao invés de apenas e~itir opinião sobre assunto
vital para a vivência do complexo portuário.
O SR. RELATO R' (Alfonso Camargo) -A Relataria
é pela rejeição.
~
~~ ~
~ ~
Tem a palavra o nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN- Sr. Presidente, eu insisti
nisso. Se existe um Conselho de Autoridade Portuária, se
existe uma administração tripartite, é mais do" que admissível
que esta Comissão possa deliberar sobre o orçamento do porto. Se ela não puder deliberar sobre o orçamento do poryC?,
que ·não se fale aqui em administração tripartite e nem em
Conselho de Autoridade Portuária.
Parece ser uma emenda quase óbvia, na linha de sua
aceitação.
~O SR. RELATOR (Alfonso Camargo)- A Relataria
informa que essa emenda está também incorporada ao substitutivo.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- V. Ex• é contra a emenda?
O SR. RELATOR(Affonso Camargo) -Não, eu rejeito

ã. emenda, porque não cabe. Esse orçamento ou é feito pela
União ou pela concessionária estatal, e quando for por entidade privada ela é que faz o orçamento.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)·- Em votação.
a palavra ao Senador Esperidião Amin.

Co~cedo

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, eu entendo que a deliberação sobre o orçamento do porto, a expressão,
como está escrita, no caso, por exemplo, de um porto público,
é uma expressão inadequada. Porque a deliberação final sobre
o orçamento de um porto público não será da ComisSão.
Ela pode até elaborar um orçamento, mas a deliberação ...
Vou votar contra porque considero inadequada.
O SR. PRESIDENTE (Raím'undo Lira) -:: E!ll votação.
Os S.rs. Senadores Que acompanham o voto do Relator.
ou seja, contr~ a emenda, queira pennanecer sentados. (Pau-

sa.)
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Rejeitada.
Emenda n• 17, CCJ.
"Dê-se nova redaçâo ao art. 31, seus parágrafos, Itens
e alíneas."
(Leitura)
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Está em dis·
cussão e em aberto o encaminhamento.
O SR. RELATOR (Affonso Camàrgo) - A Relatoria
rejeita, por princípio. Informo à Comissão que esse texto
está colhido no substitutivo que será apresentado no plenário,
e que esse é um as·sunto. dei uma opínião, de um princípio,
isto é, tripartite ou quadiipartite, que é o caso'·que foi proposto.
Por que foi proposto quadripartite? Para não pôr na mesma representação, que seria tripanite, o empresário usuário
e o empresário operador. Então, foi colocada uma quarta
representação, q-ue-era a dos trabalhadores,_ porque não se
quis - o projeto da Câmara - tirar o usuáôo· Como partiCipante dessas decisões do porto. Então, para não ·se colocar
o trabalhador junto com o operador, e ficar o Poder Público
junto com operadores e trabalhadores e, em terceira representação, os usuários, fizeram-se quatro representações.
Assim, opinamos pela rejeição, para manter o sistema
de quatro representações, inclusive a dos trabalhadores.
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vanlos ter interesses contraditórios sendo representados numa
mesma figura. Seria uma ~spécie de "santíssima dualidade",
porque, nesse caso, Santíssima Trindade não existe. Mas era
uma "santíssima dualidade", ou seja, um mesmo representante "iria: qtie:i-~T -duas coisas ao mesmo tempo: tarifas mais
altas, para garantir maiores ganhos aos operadores portuários;
e, ao mesmo tempo, quereria tarifas_mais baixas para garantir
preçoS inais baixos nas mercadorias inlpoitadas e exportadas.
_Não há qualquer cabimento, Sr. Presidente, uma administração .que não separe, de maneira clara, interesses conflitantes, diversos e, evidentemente, diferenciados, entre exportadores, de um lado, ~ operadores portuáriOS, de outro.
- De modo que, evidentemente, fiCo com o texto original.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Concedo a
palavra ao Senador Mário Covas.
O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Presidente, a emenda
busca criar uma admiriistração tripartite em Cada porto, administração em que todos aqueles que tenham atividades no
porto sejam representados.
Há representantes de todas as áreas, embora só_ haja
votos ~·no projeto de quatro áreas e, aqui, em três áres.
Uma das áreas é aquela do poder público; outra é a
dos empresários que operam na atividade portuária; uma terceira.Area é a do~. t~~bal~~dR!e~ ,qu~ opera~ _na ativida~~
portuáriá. Esse é o sentido da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Para encamiNo parecer do Relator, que, aliás, incorpora o que veio
nhar, o Senador Eduardo Suplicy.
da Câmara, são quatro votos: o_ voto do poder público, o
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, avalia-. dos trabalhadores, o de empresários que trabalham no porto
mos que essa é uma emenda importante.
e o voto de empresários que têm interesse na importação
Ela justamente visa resgatar o equilíbrio democrático,
e na exportação.
qual seja, o Conselho da .Autoridade Portuária, restabelePortanto, é interesse não direto na movimentação do
cendo a paridade entre o Governo, que teria 1/3, os empre- .porto, mas direto no custo da movimentação do porto, que
sários, que teriam 1/3, e os trabalhadores com 1/3.
se reflete na mercadoria que importou ou exportou.
Na versão da Câmara, os trabalhadores ficavam sempre
Qual é a diferença entre as duas coisas? Discuti muito
em minoria, com 1/4 dos votos do bloco dos- emPresários,
isso com o Senador José Fogaça, porque acho bem razoável
normalmente se coligando com o bloco dos operadores portuáque o importador/exportador esteja representado também.
rios. perfariam 2/4. E, em muitos casos, se houy~§se o bloco
Mas, na hipótese do importador/exportador estar represendo Governo aliando-se ao dos empresários, teríamos até 3/4
tando também, tenho sustentado que o consumidor deveria
dos votos. Avaliamos que a emenda, tal como proposta, é
estar representando também. O Senador José Fogaça tem
claro que a pressuposição é de que o GoVerno iria te~ Uiifa
objetado para mim que na medida em que o Governo está
posição de equilíbrio. Mas este equihbrio estará mais bem
presente, ele, que representa todos os consumidores, então
assegurado se houver a proposição tal como apresentada nesta o consumidor está representando.
emenda do Senador Mansueto de Lavor.
O argumento tem sua lógica. É verdade que isso podia
nos levar, no extremo, até uma administração apenaS do EstaO SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Para encami- do, e, no fundo ele representaria todos. O que é que se
nhar, concedo a palavra ao Senador José Fogaça.
está buscando? ti uma representação paritária, é uma repreO SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidente, já mencionei sentaçáo de que os interesses conflitantes estejam todos repre-esse fato aqui nesta Comissão.
sentados. Ainda que abstraiamos a idéia de que o importador/
Já disse ao Senador Mansueto de Lavor que sou visceral- exportador normalmente é representado por uma pessoa jurímente e profundamente contrário a essa erri:enda. Esta produZ dica e, portanto, por uma área, a área empresarial e não
uma situação rigoro:;amente injusta e incOnveniente.
pela área trabalhadora, mas abstraindo esse fato de que aí
Primeiro, ela não é o órgão gestor dã mão-de-obra. Por- se tem dois setores empresariais teoricamente confliútntes nos
tanto, não está em causa a questão capital e trabalho.
seus objetivos, não há a menor dúvida de que, nessa hipótese,
A argumentação do Senador Eduardo Suplicy se volta
ter-se-ia uma outra representação para fazer, a do consumidor.
para essa questão. Do ponto de vista da _questão capital e Se o importador e o exportador importam e querem o custo
trabaL'IJo, é a Emenda n11 8 que estabeleceu: paridade na gestão
mais baixo-,--o--consumidor- também ·quer um- -custo mais baixoda mão-de-obra. Aqui se trata da administração portuária do p~oduto final. Parece mais razoável que a administração
que, inclusive, vai estabelecer tarifas no porto. -_ do porto seja feita por quem opera no porto, isto é, por
Ora,- qual é_ o iilteresse ·da SOciedade que está fora do um representante do Estado, seja ele de que nível for, por
porto? O interesse -da Sociedade é, evidentemente, obter tari- um representante dos trabalhadores e por representante dos
fas mais baratas. Os empresáriOs da área portuária -quei"erãO empresários, embora isso seja meramente um voto, porque
_tarifas mais altas. Se colocarmos na administração trípartite,
a representação de todos os s~tores está feita dentro de cada
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bloco. O bloco empresarial acaba tendo em conta todos os
setores que direta ou indiretamente estão ligados, embora
o voto_ seja um só; na área trabalhadora a mesma coisa, mas,
no final, estão envolvidos todos aqueles que estão diretamente
ligados à atividade.
PareceMme que essa modalidade, esse mecanismo, que
afinal vai definir inclusive úuifas etc., fica muito ma"is logicamente montado na hipótese de se ter essa... E, melhor, é
que havendo três, a posiçãO -do Estado é sempre uma posição
forte, no sentido de mediar o conflito. Se houver qnatro,
um voto de cada um, a posição do Estado já não é de mediador
de conflito, ela já é ·uma posição bem mais enfraquecida.
Ninguéin_ pretende que o Estado domine.; é por isso que se
quer a administração tripartite-;·-mas o Estado, em cada caso,
poderá, do ponto de vista de voto, se aliar a uma das partes,
ou até", eventualmente, ter um concenso das três partes. O
que não parece razoável é que a administração seja feita sem
que os setores envolvidos tenham potencialmente a mesma
posição.
- --

0 SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Encerrada
a discussão, passamos à votação.
·
Os Srs. senadores que estão de acordo com a posição
do Relator queiram peTmanecer sentados. (Pausa.)
Seis votos contra.
Rejeitada a emenda.
Emenda n' 18 - CCJ.
"Acrescente-se ao caput do art. 46, após a palavra
"avulso", a expressão "e" dos ConselhOs de Autoridade Portuária.,.
Concedo a palavra ~o Sr. Relator.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Sr. Presidente,
fixa um prazo para o início da atividade do conselho, porque
a preocupação é que costuma-se fixar prazo para depois não
' 'cumprir.
Então, há uma idéia de que realmente não há necessidade
do prazo, porque eles automaticamente seriam constit~ídos
após a aprovação da lei. Fi:i um- eStudo comparativo e me
parece que inclusive -nO substitutivo do Senador Mansueto
de Lavor, que já é do conhecimento do Senador Mário Covas,
também não se acolheu esse prazo.
De modo que a Relato ria é-pela rejeição.
O SR. MÁRIO COVAS -O Senador Eduardo Suplicy
não está aí? O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Com a palavra
o Senador Eduardo Suplicy para encaminhar a votação.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Fora do microfone)se definir um prazo para que sejam constituídos os Conselhos de Autoridade Portuária, de fonna idêntica ao que foi
definido para os novos locais de gestão de mão-de-obra de'
trabalho portuário avulso. Caso contrário, os cascos poderiam
demorar muito para serem construídos ou terem sua construção prorrogada indefinidamente.
• n

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) o encam4J,hamento, passamos ...

Encerrado

O SR. MÁRIO COVAS -Sr.. Presidente, um momento.
. Acho que fazemos isso aqui,, porque há cOisas interligadas.
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O art. 46 trata dos órgãos de gestão de mão-de-obra.
E há coisas ligadas ao órgão gestor de mão-de-obra, que,
afinal, é formado pelos operadores portuários, os quais, por
sua vez, têm o seu licenciamento feitO pela administração
do porto, têm atividades ligadas a isso, cuja competência é
do Conselho de Autoridade Portuária. Creio que é por isso
que se dá o mesmo prazo para a formação de um e de outro.
O SR_ PRESIDENTE (Raimundo Lira)- V. Ex• terminou o encaminhamento?
O SR. MÁRIO COVAS -Terminei.
0 SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Em votação.
Os Srs. Senadores que estão de acordo com a posição
do Relator queiram permanecer sentados. (Pausa.)
O SR. MÁRIO COVAS- Como é, Sr. Presidente?

. b SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Os Srs. Senadores que estiverem de acordo com o Relator permaneçam
sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
Emenda n' 19-CCJ.
"Inclua-se no art. 46 do PLC n' 66/92, § 2•, a
seguinte redação:
Renumerando-se o atual parágrafo único Com o
§ 1•, art. 46, § 2', ao órgão de gestão de mão-de-obra
do trabalho portuário avulso competirá, além das atribuições previstas no art. 19 desta rei:
I - Desenvolver programas de relocação e de incentivo ao cancelamento do registro.
II - Arrecadar e repassar aos respectivos beneficiários contribuições destinadas a incentivar o cancelamento do registro."
Para encaminhamento.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Sr. Presidente,
essa matéria está regulada no art. 19, mas o principal não
é isso. Todo esse tema relativo a órgão gestor de mão-de-obra
está superado pela nova proposta do_ substitutivo.
Estou considerando que o assunto está superado porque,
pelo que sei, swrá apresentado no plenário substitutivo que
eliminou o órgão de gestão de mão-de-obra.
O SR. MÁRIO COVAS - Mas estamos votãndo sem
_o_substitutivo ter sido apresentado.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Estou fazendo
só uma comunicação. Se não é para falar em substitutivo,
fico com o texto original.
Sou pela rejeição.
É do conhecimento de todos a existência de um substitutivo que deverá ser apresentado. Não há nenhuma esperteza
nisso, é uma realidade .
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Está aberto
o encaminhamento.
Com a palavra o Senador Mário Covas para encaminhar.
O SR. MÁRIO COVAS- O Senador Affonso Camargo,
Relator, diz o seguinte: "Essa emenda_não m_erece ser aprovada, porque existe um substitutivo que acaba com o órgão
gestor de mão-de-obra. No entanto, não quero esse substitutivo, quero o projeto que mantém o órgão gestor de mão-deobra".
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Ora~ se V.- Ero quer o projeto que mantém o órgão gestor
de mão-de-obra, essa emenda é direcionada para o projeto
que mantém o órgão gestor de mão-de-obra; acrescentando,
entre as funções desse órgãO~ duas que parecem fundamentais:
desenvolver programas de relocação e incentivos--ao cancelamento do registro, que é aigo-·exiSteitte no projeto. O projeto
que V. Ex• aprovou, o substitutivo·, tem um artigo, no final,
criando uma modalidade de incentivo ao cancelamento de
registro, fixando inclusive valores.
Agora, coloca-se que isso é função do órgão gestor de
mão-de-obra?! Órgão gestor que V. Ex~ preconiza deva continuar. Se passar o subst~tutivo, a emenda não vale, porque
o substitutivo é que acaba com o órgão gestor de mão·de-obra,
quem não acaba é V. Ex•, que mantém o de lá.
Ora, se se mantém o de lá, não há por que não examinar
essa e~enda. A emenda me parece bem razoável. Ela não
tem nerit objetivos de natureza doutrinária, ela simplesmente
acrescenta alguma coisa que o próprio substitutivo prevê~

O SR. RELATOR (Alfonso Cimargo) -Senador Mário
Covas, não estou querendo criar nenhuma confusão. Simples·
mente, como na última sessão, cheguei a propor que evitássemos essa discussão de emendas, porque teríamos uma etapa
muito mais produtiva no Plenário. Foi assim que analisei,
mas de V. Ex~ não quer que assiril seja feito, não o farei.
De qualquer forma esse item primeiro dizia:
"Desenvolvia programa de relocação e de incentivo ao canêelamento de registro."
No art. 19, inciso II:
"Promover a formação profissional e o treinamento multifuncional do trabalhador portuáriO, bem ~mo,
assim, programas ae re locação e de incentivo ao cancelamento do registro e de antecipação da aposentadoria."
II -Arrecadar e repassar aos respectiVos beneficiários contribuições destinadas a arquivar o cancelamento do registro ...
lli - Arrecadar e repassar ao res-ped1vo beneficiário a cOntribuição destinada a incentivar o cancelamento do registro do."
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Os Srs. Senadores que estâo de acordo com o Relator
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica rejeitada a emenda.
Emenda N' 21, CCJ:
"Inclua-se, nas disposições transitórias, o novo artigo,
onde couber, com a seguinte redação, suprimindo-se, em conseqüência, os arts. sz; 53 do projeto.

Art.
Para os fins previstos nesta lei, consideram-se automaticamente inscritos no- registro os trabalhadores portuários e,
p_or dec~~rência, portadores de títulos de qualificação prOfisstonal. ..

O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Presidente, V. EX' pulou
uma emenda.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- É a Emenda

n" 20, Sim.
Emenda n' 20:
"Suprima-se o§ 2' do art. 50 do PLC n' 66/92".
Com a palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Alfonso Camargo) -

O SR. MÁRIO COVAS - Não.
O SR. RELATOR (Alfonso Camargo)- É o art. 7.
"As inStalações portUárias, ioCalízadas fora dos
limítes da área do porto organizado, não estão sujeitas
à incidência de taxas, tarifas, contribuições e adicionais
- -pOrtuários."
E essa emenda pretende exatamente cobrar adicional de
tarifa portuária. Creio que a outra é mais ampla.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo tira) -

O SR. RELATOR (Alfonso Camargo)- Mas não do
art. 19, só do art. 18.
O SR. MÁRIO COVAS -Não, do art. 18.
o SR. RELATOIC(Afforiso Càmargo) -Mas, esse é
do 19. São o II e III do art. 19, que não foi rejeitado porque
houve aquele problema que já discutimos.
O SR. MÁRIO COVAS- É, a emenda relativa ao
art. 19, por engano, não foi aprovada. Não é isso?

O SR. RELATOR (Affon8o Camargo) __:_ E>itamenie-:O.SR. MÁRIO COVAS- Retiro o meu argumento,
Sr. Presidente. O Relator tem razão se se tomar em conta
que a emenda relativa ao art. 19 não foi aproVada.

O SR- PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Em votação:

Senador

Eduardo Suplicy, concordo que a outra é mais ampla.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) O SR. MÁRIO COVAS -Esse é 'lueJol IIl~d~do.
.
Senador Affonso Camargo, se V. Ex• for à Emenda n9
8, que foi aprovada por esta COmisSão, verá que ela foi aprovada. E a Emenda n9 8 dá nova redação ao art. 18 do Projeto
de Lei e suprime os seus incisos.

O Relator

acredita que essa emenda ficou prejudicada pela aprovação
da Emenda n9 6, essa que fala em adicional de tarifa portuária
para os terminais privativos." E· a Emenda n9 6 é·'aquela mais
ampla, que fala em taxas, contribuições, impostos ...

Senador

Eduardo Suplicy, concordo que a emenda está prejudicada?

O SR. RELATOR (Alfonso Camargo)- Eu acho que
ela já foi aprovada na forma mais ampla.

O SR. EDUARDO SUPLICY - Se foi excluída a que
o_ Senador Affonso Camargo menciona, não deveria esta também conscientemente ser suprimida?
O SR. RELATOR (Affonso- Caniargo) -Ela já está
aprovada pela outra prejudicada, mas não quer dizer que
ela ~~? vai valer. Ela está vigendo pela__aprovação da outra.

O SR. MÁRIO COVAS -

Não, isso não. O que foi

ap-rovado foi a reiterada de um artigo que dizia o seguinte:
"Não serão cobradas nenhuma taxa".
Portanto, a regra de não cobrar nenhuma taxa não vale.
Esse dispositivo diz: "A ATP não será Cobrada." Se tiro
a regra anterior, não estou di+endo nada; quando digo que
a A TP não é cobrada, a A TP não é cobrada realmente.
A regra anterior dizia que não se pagava nenhuma taxa,
ainda fonnalizava mais em cima da A TP ._ Agora, tirou-se
aquela regra que dizia que não se cobrava nenhuma taxa,
não ficou dizendo nada, ou sejá; -oobra-se Ou não a taxa.
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Quando incluo um dispositivo dizendo que, neste assunto,

não se cobra taxa, passa-se a não cobrá-la. O fato de ter
sido aprovada aquela sétima, não elimina a necessidade de
votar essa, a menos que se queira manter o texto.
OS~- RELATOR (Affonso Camargo)-Uma colocação
qu~ fiz_: }á propus ~ rejeição d~ outra, coerentemente. A rela-

tona opma pela reJeição dessa.

O SR. MÁRIO COVAS- Não,-Sr: Relator, o que
tirou foi o art. 79.
O art. 79 dizia que não era possível cobrar qualquer taxa;
não deveria incidir uma taxa. Tirou-se uril parágrafO do art.
50 que diz que a ATP não é cobrada; tirou:Se aquele dispositivo que dizia que não era cobrada uma taxa. Moral da
história: pode ser cobrada a taxa; vai depender de outras
coisas.
Lá adiante, dizia: "A ATP não será cobrada." Mantendo-se isso, a ATP continua não sendo cobrada, mesmo com
a retirada do anterior. A retirada do anterior não colide com
a modificação nessa. Se deixarmos essa, não se cobra a A TP;
se a tirarmos, Cobra-se a A TP.
O SR. RELATOR (Affonso Caritaigo) - Agradeço o
esclarecimento. A relataria é faVcirável a que não se cobre
a A TP dos terminais privativos, porque julga nada ter a ver
um terminal privativo que -está a 300 kilômetroS,,de um porto,
com um tipo de adicional tarifário que tem a ver só com
os investimentos de portos públicos e não com terminais privativos.
Sou pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Passemos à
votação.
Os Srs. Senadores que estão com o Relator permaneçam
sentados. (Pausa.)
Rejeitada a emenda.
Emenda n• 21 - CCJ:
"Inclua-se nas disposições transitórias um novo artigo,
onde couber, com a seguinte redação, suprimindo-se, em conseqüência, os artigos n•' 52, 53 e 68 do projeto.
Artigo -Para os fins do previsto nesta lei, considera-se automaticamente inscritos no Registro dos Trabalhadores Portuários e, por decorrência, portadores de títulos de
qualificação profissional:
Inciso I - Os atuais trabalhadores portuários empregados
de concessionários permissionários ou autOrizadas, reSponsáveis pela administração do porto, inclusive pessoal administrativo de manutenção e guarda portuária, com vínculo empregatício, a prazo indeterminado, desde que regulannante contratados até 31 de dezembrod e 1990, para o exercício dessas
atividades profissionais no caso de demissão sem justa causa;
Inciso II - Os atuais tnibalhadores avulsos, portadores
de matrículas e registres profissionais expedidos até 31 de
dezembro de 1990;
Inciso III --Os atuais integrantes de eventuais forças
supletivas, inClusive arrumadores, comprovadamente em serviço de capatazia, que, registiados, matriculados ou credenciados, complementam o trabalho dos efetivos neste caso,
desde que estejam exercendo atividades em caráter efetivo
e ininterruptamente há pelo menos três anos completados
em 31 de dezembro de 1990.
Com a palavra o Sr. Relator.
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O SR. RELATOR (Affonso Camargo) -Esta emenda
amplia o número de trabalhadores que teriam garantido o
seu registro.
Este tema foi centro de todo um acordo da Câmara.
Inclusive, foi em decorrência de uma avaliação dos trabalhadores inscritos qUe se fez todo O -processO de indenização
e daquele fundo que seria criado para mantê-las.
De modo que esta emenda, aprovada singelamente como
está, iria prejudicar todo o equihbrio. E diria, mais uma vez,
que se for aprovado o_acordo. o contrato político de trabalho,
isso tudo cai por terra.
Sou pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Está aberto
o encaminhamento.
O SR. MÁRIO COVAS - Sr. Presidente, estou chegando à conviCção de que o Senador vai votar a favor do
substitutivo.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Qual é a convicção?

O SR. MÁRIO COVAS - Porque sou eu que estou
falando.
A maneira como V. Ex• desqualifica as emendas, com
base no substitutivo, me leva a c_rer que V. Ex~ vai votar
a favor do substitutivo.
· O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Ou uma solução que venham com começo e fim. E vai ser discutido no
plenário qual é o texto melhor.
~n~a posição é muito clara, foi clara desde o começo:
só ~poiaria um substitutivo que fosse resultante de uni acordo
amplo entre trabalhadores e empresários - o que, infelizmente, não aconteceu; gostaria muito que-tiVeSSe ãContecido,
porque, hoje, já estaríamos Com os nossos assuntos todos
resolvidos.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Eduardo SupliCy, para encaminhar.
O SR. EDUARDO SUPUCY- (Leitura):
Avaliamos que esta emenda melhora, significativamente,
os textos dos artigos supracitados, ampliando de forma justa
a sua aplicação e garantindo, assim, que segmentos importantes de trabalhadores portuários, não contemplados na versão da Câmara, tenhapl o seu registro, no órgão gestor, assegurado, a saber:
Deixa claro que esse dispositvo aplica-se tanto a trabalhadores portuários, de concessionárias, permissionárias ou autorizadas e incluindo pessoal adminiStrativo, de manutenção
e guarda portuária; com vínculo empregatício que podem registrar-se, no-caso de demissã:o sem justa causa e regularmente
contratados até 31 de dezembro de 1990. Os aluais trabalhadores avulsos matriculados ou registrados até a mesma data
e os atuais membros das forças supletivas em serviço de capatazia, em exercício ininterrupto da função há pelo menos três
anos completados naquela data. No texto da Câmara, estes
trabalhadores são praticamente excluídos do sistema, perpetuando o que seria uma injustiça.
O SR. MÁRIO COVAS- Sim. Esta emenda, Sr. Presidente, substitui os arts. 52, 53 e 68 do projeto. Há duas posições possíveis que um trabalhador pode ter um relação porto
no futuro. Ele vai para um cadastro ou ele vai para um registro. 1
Q~em for ao art. 18, vai encontrar aqui:
·

""'·""'''"""'""

DIÁRIO j)O CONGRESSO NACIONAL (S~ão II)

· Dezembro de 1992

"art. 18. O órgão gestor de mão d_e _obra vai:
IT) manter com esclusividade o cadastro do trabalhador portuário e o regiStro do trabalhador portuário
avulso;
III) promover o treinamento e habilitação profissional do trabalhador portuário~ escrevendo no cadastro;
IV) selecionar e registrar o trabalhador portuário
avulso".
O art. 52 diz:
"art. 52. Assegurada a inscrição no cadastro de
que trata o inciso I do art. 27 desta Lei aos atuais
ocupantes de forças supletivas que, matriculados, credenciados ou registrados, complementam o trabalho
dos efetivos".
"art. 53. Assegurado o registro de que trata o
inciso II do art. 27 aos atuais trabalhadores portuários
avulsos matriculados até 31 de dezembro de 90, na
forma da lei, junto aos órgãos competentes. desde que
estejam, compróvadamente, exercendo atividade em
caráter efetivo até aquela data."
E fimllmente o art. 68 diz o seguinte:
"art. 68. É assegurada aos atuais trabalhadores
portuários em capatazia com vínculo empregatício a
prazo indeterminado a inscrição no registro_ a que_ se
refere o indsó -n do art. 27, em qualquer dos_ órgaos
locais de gestão de mão de obra, a sua livre escolha,
no caso de demissão sem justa causa".
--

Em que este dispositivo aqui acresenta? Ele garante "o
registro dos trabalhadores portuários, empregados em concessionárias, permissionárias- õil autorizadas, responsáveis ~pela
administraçãO do porto, inclusive pessoal administrativo, de
manutenção e guarda portuária, com vínculo empregatício
a prazo indeterminado, desde que regularmente contratados
até 31 de dezembro de 1990, para o exercício das atividades
profissionais, no caso -_de demissão sem justa causa". Tenho
certeza de que projeto da Câmara não objetívOu a: ti{ar do
registro quem está trabalhando hoje, nem tirou. A emenda
também não tira, faz a mesma coisa. Segundo: -Hos atuais
trabalhadores avulsos portadores de matrículas ou registro
profissional expedidos até 31 de dezembro de 1990", e terceiro: "os atuais integranteS de eventuais forças supletivas, inclusive arrumadores, comprovadamente em exercício de capatazia que registrados, matriculados ou credenciados complementem o trabalho dos efctivos. Neste caso, desde que esteJam
· exercendo atividades em caráter efetivo, ininterruptamente,
há pelo menos três anos, completados em 31 de dezembro
de 1990".

I

Ora, se isso aqUJ não fOr feito, no dia seguinte ao da
aprovação do projeto, esse pessoal não pode trabalhar- mais.
Quem está trabalhando hoje terá que parar de trabalhar, se
não for inscrito no registro. Essa irlscrição áutomátiCâ nõ registro é para os que trabalham hoje. Porque inscrição automática
não quer dizer sequer· que· vai trabalhar, quer dizer que está
habilitado para trabalhar. A menos que queiramos que os
que hoje estão tenham que passar por alguma coisa para ser
considerado como habilitado e, portanto, no dia seguinte ao
que a lei passar, no primeirO dia _que- se fizer _o registró, el~
podem estar fora e, a partir daí, não podein. tfabalhar. Só
poderá trabalhar quem estiver registrado. A menos_ ciu_e se
·queira o que se está fazendo nesta emerida, dar uma disciplina

-··

__que mais fixa, do ponto de vista do calendario, do que qualquer
outra causa "os que são empreg-ados de concessionária,com
vínculo, contratados até 31 de dezembro de 1990, esttt .Ito.: maticamente registrados". Os atuais trabalhadores a\o ...isos a
mesma coisa. Os atuais integrantes de força supletiva - effi
alguns portos não tem trabalhador portuário, tem-se força
supletiva, ou seja, você se vale de avulso para fazer a capaiazia.
Esses que estão trabalhando desde 31 de dezembro de
l990_ta_mbéro estão automaticamente registrados. Não quer
dizer que eles tenham emprego, não quer dizer que eles sejam
empregados de nenhum operador portuário, não quer dizer
nada. Quer dizer que eles passam a ser, como diz o caput,
automaticamente instritos no CAP e, por decorrência, portadores de títulos_ de qualificação profissional, ou seja, todos
que estão trabalhando, e que já estavam em 31 de dezembro
de 1990, têm o direito a ser registrádo.
O SR. RELATOR (Alfonso CamargÔ)- A minha pergunta a V. Er é a seguinte: no inciso I, naquela expressão
"inclusive o pessoal administrativo", não um aumento do pes-soal que teria direito ao registro?

0 SR. MÁRIO COVAS - O pessoal administrativo
que hoje opera nas admiriisti3.ções· de porto, eles vão ser
-dispensados'? Bom, mas se eles vão trabalhar em porto, não
-está bem qualificado se o-pessoal administrativo é conSiderado
trabalhador portuário ou não. Eu acho que é. Você trabalha
p_~ra uma emp~esa_?
O SR. RELATOR (Alfonso Camargo)- Mas, o trabalhador administratiVo está incluído :Porque tudo isso aqui foi
uma formalização feíta para os avulsos, o que eles não são.
O SR. MÁRIO COVAS....:. b trabalhador adminiStrativo
que vai trabalhar para a administração do porto, que categoria
vai representar? Ele não vai ser um trabalhador portuário?
o SR. RELATOR (Affonso C:imargo) ~Vai por
vínculo permanente.
O SR. MÁRIO COVAS- Se ele vai ser um trabalhador
portuário, ele tem que estar registrado. para poder trabalhar.
Se ele não for objeto de registro, ele nâo vai poder trabalhar.

·ser

O SR. RELATOR (Alfonso Camargo)-Sim, mas amanhã, ao invés de ele receber o fundo de garantia, ele vai
receber indenização.
O SR. MÁRIO COVAS - Isso não tem nada a ver
-com- indeniiação ou fundo de garantia, isso_ é outra coisa-.
Isso vale para o trabalhador portuário1ambém.
Tanto o trabalhador portuário que tem vínculo com a
empresa como o que não tem vínculo re_cebe da mesma manei_ra. Está lá sendo depositado, a cada trabalho que ele faz,
o valor disso.
Agora, o problema é o seguinte: seja trabalhador de car!~gar_ ª~s coisas nas cos~as, s~j_a_ o frab,!llhador de carregar a
caneta na mão, ambos trabalham no porto. Eu só conheço
uma definiÇão dada por esse-Proje-to: tudo é chamado "trabalhador portuário" ou "trabalhador portuário avulso".
O que se diz aqui não é ·que o trabalhador administrativo
vai virar isso aquilo, o que se diz aqui é que "os trabalhadores
que são competentes ~para ter registro prévio são todos aqueles
que em 31 de dezembro de 1990 já trabalhavam".
Registro, regist_ro é píé-coitdiçãõ para poder trabalhar.
No futu_ro, o registro será feito através de um processo que
vai ter como comando o ·órgão gestor de mão-de-obra, de
.

-
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seleção, de estudo. de ensino~ não estã bem explicado como.
mas está dito aqui que vai ser assim.
-

"No futuro, o órgão- gestor de mão-de-obra terá
como ·prerrogativas:
- --1) administrar o fornecimento de mão-de-obra;
2) manter·com-exclusividade o cadastro do trabalhador portuáriO~ o registro do trabalhador portuário
avulso;
3) promover o treinamentO e habilitação profissional do trabalhador portuário, inscrevendo no cadastro (suportamente quando ele tem habilitação);
4) selecionar e registrar o· trabalhador portuário
avulso;
5) estabelecer o número de vagas, a forma e a
periodicidade para acesso ao registro do trabalhador
portuário avulso; n
No futuro, quem quiseiTr trabalhar vai ter que se submeM
ter a essas regras. Os atuais terão que se submeter a essas
regras ou para os atuais eles já estão previamente selecionados','
Se eles não estiverem, no dia em que se aprovar a lei,
tem que parar tudo para efeito de começar o registro porque
registro é pré-condição para trabalhar. Ou, e-ntão, só poderão
trabalhar aqueles que são previamente registrados.
O que está fazendo a emenda?
A emenda está dizendo que todas as categorias que trabalhavam já em 31 de dezembro de 1990, estão registradas automaticamente. Isso não Quer dizer nem que eles vão trabalhar.
quer dizer que eles têm o reconhecimento de uma pré-qualiM
ficação profissional para o exercício desse trabalho.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) ·-No item 2,

V. Ex' considera a mesma coisa quando dJz _" ... o~_registros
profissionais pãra õ- dia 31 de dezembro de 1990" e o texto

anterior que diz a mesma coisa" ... desde que estejam comprovadamente exercendo a atividade em caráter efetiVo desde
aquela data"?
O SR. MÁRIO COVAS -A ID.illlià emenda não é essa
não. A minha emenda é um prazo difererite desse. Essa é
a emenda atual, não sei se a outra vai ser aprovada._ De form'!
que, enquanto não for a outra, eu brigo por essa.
Agora, o que tem os trabalhadores aluais avulsos?
Se os trabalhadores atuais avulsos não forem registrados,
não há ninguém para fazer operação de -estiva e- desestiva
porque toda a operação feita dentro do navio é feita por
gente avulsa. No cais não, no Cáis te_nffr~balbador com vín_culo
e tem trabalhador sem vínculo. É po~ isso q~e vettrlá o item
3. " ... os atuais integrarites -de- eventuais forças supletivas,
inclusive os arrumadores ... " _
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O que o Senador fez foi dar· uma redação única. Aqui,
fundamentalmente? ele estendeu isso a todos os que trabalham
no porto, não há setor que hoje trabalhe no porto que não
seja considerado, já que trabalhando em 31 de dezembro
de 90, como habilitado a fazê-lo.

O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Aumenta o
número de pessoas que vão se registrar.
Quando falei naquele problema da indenização, parece
que falei uma heresia. Quando as pessoas abrem mão do
registro, não há todo aquele processo· de i~denização?
O SR. MÁRIO COVAS- Não, hoje pelo projeto é
criado o adicional de indenização. Quando as pessoas abrem
mâó do registro~ não há todo aquele processo de indenização?
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- O cancelamento do registro somente aos que tiverem feito a partir do
recebimento do trabalhador portuário avulso da indenização.
O SR. MÁRIO COVAS -Como é?
O SR. RELATO R ( Affonso Camargo) - O art. 57,
§ 29 é que vincula o cancelamento do registro ao recebimento
da indenizaçáo. Se eu não tiver razão, concordarei, não estou aqui para
radicalizar nada. O princípio que estou discutindo é que, com
esse aumento, haveria aumento no número dos trabalhadores
registrados; com o aumento dos registros haveria um aumento
na necessidade de dinheiro para indenização, e isso não está
contemplado na emenda.
Então, havia um desequilíbrio entre o número previsto
de trabalhadores para receberem indenização e o número de
trabalhadores que iriam ser registrados no fundo que está
sen~o cqbrad9 para criar o adiciórial de inde_niza.ção do tra_balhador portuário avulso.
O SR. MÁRIO COVAS -Mas eu não posso crer que
V .. Ex~ pense que se deva fazer isso para alguns e não para
os outros.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) -Eu penso que
h ou ve um ac-ordo e que alguns vão ter esse beneficio e outros
não. Estou falando do texto da Câmara.

O SR. MÁRIO COVAS - Ma5, se houve esse ac<irdo,
que não houve, é um acordo errado, V. Ex• acha certo um
acordo que contempla alguns de uma maneira e outros de
outra maneira? Ambos tendo a mesma origem?
Não creio que esse assunto tenha sido discutido_com a
profundidade que estamos tentando discutir agora. Tanto que
isso está-em- três artigos diferentes, alguns até distantes uns
dos outros.
Mas suponha que tenhã sido feito o acórdo. Por que
houve uma corda na Câmara, nós o avalizaremos? Simp1esO SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Sim, mas por mente porque houve o acordo na Câmara? Quebra o equiüque no texto atual, no texto da Câmara eles não vãO ficar brio. É um absurdo.
registrados? Por que nO texro-dã C1.m3ra ós avulsos qti.e estão
O sR:_RELATOR (Affonso Camargo)- Não quero
trabalhando atualmente não vão ficar registrados?
voltar a opinar, porque V. Ex• provavelmente vai se irritai'.
Não quero repetir que tudo o que estamos discutindo aqui
O SR. MÁRIO COVAS- Vão fiear.
_y_aLser_ superado por uma proposta que V. Ex" mesmo vai
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)"--Do Si para
assinar depois no plenário.
.
...
-

o~.

O SR. MÁRIO COVAS - Tu-do b;,m. É asseg~;ada
a inscrição " ... no cadastro que dará os atuais .. ~ que matriculados credenciados, complementará o_ trabalho efetivó. -É asse--gurado o registro de que trata o artigo ... "

O SR. MÁRIO C"OVAS - A proposta que eu assinar,
eu respondo por ela, se é que vou assinar alguma proposta.
Não é preciso que V. Ex" anuncie que eu vou assinar uma
proposta.
-- --

----
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O SR. RELATOR (Alfonso Camargo)- Sabia que V.
iria se irritar comigo.
- -·
A relataria vota pela rejeição, e a Coniissão deCide.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Qual a posição do Relator em relação à Emenda n' 21?
O SR. RELATOR (Alfonso Camargo) -=-l'el8.rejelçâo.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lfr:i) - Encerrada
a discussão, em votação.
Os Srs. Senadores que estão de acordo om o Relator,
rejeitãnâo a emenda, permaneçam sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
O SR. MÁRIO COVAS -Quantos votos há?
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lirà) -Um momento. Vamos contar novamente. (Pausa.)
São nove votos.
Aprovada a emenda.
Emenda n<:> 22. Substitua-se no projeto de lei onde consta
a expressão "porto organizado" pela expressão "porto••.
Com a palavra o Relator.
O SR. RELATOR (Alfonso Camargo) ---'Esta Emenda
n<:> 1 já foi rejeita_da, preliminarmente. Ela retorna, e a Relataria é pela rejeição~
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Com a palavra
o Senador Eduardo Suplicy, para encaminhar.
Ex~
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organizado" por "porto"_ Não faço disso um "'cavalo de batalha". Mas, na realidade, a Lei, como está, define "porto organizado" e, portanto, exclui desta Lei qualquer outra atividade
porto. Por isto é que a expressão" '~porto" colocada no texto
e não "porto organizado" foi sugerida pelo Relator da Comissão de ConstituiçãO e Justiça. Não creio que ela esteja prejudicada.
·
· ·
· ·
- O SR. RELATOR(Affonso Camargo)- Realmente
esta expressão é mais ampla. É uma questão de terminologia.
Quando se tentou dizer "porto organizado" seria exatamente
para não se confundir com portos rudimentares.
a

O SR. ESPERIDIÃO AMIN -~ Sr. Presidente, peço
para encaminhamento.__ _ "_ _
___ _

pal~vra

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)"- Concedo a
e3:Iavra a_o _SC?nador Es:p~ridião Am~n~
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Gostaria de aduzir, a
título de encaminhamento, que esse assunto foi discutido seriamente na Comissão-de Constituição e Justiça.
O SR. MÁRIO COVAS -!soo mesmo.

O SR. ESPERIDIÁO AMIN -Os membros sabem que
istO foi amplamente discutido, com base em textOs coristitucionaíS~-em Direito de Propriedade, em Direito de Aforamento, e, acima de tudo, a titularidade que a Constituição
estabelece. De forma que vou votar a favor da emenda por
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, o uso - -uma questão de coerência com relação a como votei na Comis-_
da expressão "porto organizado" no texto da Câmara foi um são de ConstituiÇão e Justiça, depois de ampla discussão.
subterfúgio adotado para se fugir da expressão ~'porto público", mais coerente com o papel estratégico do porto e com
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Encemida
a própria Constituição, que diz:
a discussão e o encaminhamento, passamos à votação.
Em votação.
"Art. 20. São bens da União:
Os Srs .. Senadores que estão· de acordo com o Relator,
rejeitando a Emenda, permaneçam sentados. (Pausa.)
VII -os terrenos de marinha e seus acrescidos;''
Aprovado.
"Art. 21. Compete à União:
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
· f) os portos marítimos-, fluViais-e lacustres;"
Assim, a redação da Comissão de ConstitUição, Justiça
e Cidadania entendeu por bem que não seria necessário quali:.
ficar de nenhuma forma o termo ..porto", pois traria em si
mesmo, pela sua natureza constitucional, a noção de bem
ou serviço público. Essa é a justificativa para que conste a
palavra "porto".

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Encerrado
o encaminhamento do Senador Eduardo Suplicy. Com a palavra o Senador Mário Covas, pa-ra encaminhar.
O SR. MÁRIO COVAS - Gostana de dizer simplesmente que essa Emenda não foi rejeitada pela rejeiç-ão da
Emenda n 9 1.- Esta, que reproduzia o textõ constítúcional
e que foi rejeitada aqui, era diferente do texto. O texto dispõe:
"Cabe à União explorar, diretamente ou mediante concessão,
o porto -organizado ... O texto proposto fOi: "Cabe à União
explorar, diretamente ou mediante autorização, collceS:Sã"o ou
permissão o porto". Portanto, há, pelo menos, três vocábulos
que saem ou que entram entre o texto- õiigitial e a Emenda
n9 1, que foi rejeitada. Mas ela foi rejeitada qa sua totalidade,
na sua integridade. Esta emenda troca a expressão Hporto

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Emenda n'
23-C.CJ, art. lY, §§ 19, 29,39- A autorização para exploração
do Porto poderá ser deferida a Estado ou Município, facul·
tada, neste caso, a celebração do contrato de gestão com
pessoa jurídica de direitO privado da qual pariíciPem, em
igualdade de condições, usuárioS e tiabalhadores.
Com a-j,-ãlãvra- o Sr. Relato!:
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Esta Emenda,
Sr. Presidente, pretende facilitar a transferência da explOração
dos portos para Estados e Muncfpiç.s,o o que hão é vedado
no :Projeto inicial da Câlnã.ra.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -É vedado?
O SR. RELATOR (Alfonso Camargo)- Não évedado.
O SR. ESPERIDIÃCJ AM!N - É vedado na medida
em que -exige a concorrência pública.
O SR. RELA TO R (Alfonso Camargo) - Perfelta~pente.
Esse é um problema de filosofia. Quer dizer, se temos uma
idéia de que o porto deve ser preferencialmente público, esta
é uma posição que a emenda facilita para qtie seja. A nossa
posição é de modernizar, dando condições para que o setor
privado faça competição com o poder público nos portos.
Nós somos pela rejeiÇão da emenda.
O SR. ESPERIDIÁO AMIN - Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar.

11054

Quinta-feirã 24

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Dezembro de 1992

O SR. PRÊSIDENTE (R:ii;,:,undo Lira) - Tem a pala·
O SR. PRESIDENTE ·(Raimundo Lira) - Concedo a
vra? para encaminhar, o Senador Esperidião Amin.
palavra ao nobre Senador Mário €OVas.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Quero dizer que também
defendo a modernização.
O SR. MÁRIO COVAS- si. Presidente, com 1icença.
A mim me surpreende como, às vezes, vocábulos tendem
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) - A moderni·
-a significãr ou circimscreVer as próprias posições e as posições
zação pela privatização.
alheias. Dizer que se é a favor da modernização pela privatiO SR. ESPERIDIÃO AMIN- Não, defendo alterna·
zação - entendo que isSO está COntido neste projeto e que
tiva da privatização. Entretanto, como representante de um
essa emenda não dispõe da mesma maneira - é uma cois3. ...
Estado portuário historicamente injustiçãdo pelo Poder FedeO maior porto brasileiro foi concessão de uma empresa
ral? quero aqui ser muito claro.
privada desde a sua origem. Grande parte da concessão foi
O Estado de Santa Catarina tem por porto natural com
investimento feito por ela. O maior porto brasileiro, o maior
excelentes condições, o ·Porto de São Francisco, Cjue nunca
porto da América do Sul é o Porto de Santos e lá, durante
obteve infra-estrutura. Todos os expedientes, todas as alternamuitos anos, desde o início em 1894 até 1984, noventa anos
tivas redundaram em dificuldades~
depois, a concessão era de uma empresa privada; ela exploO Porto de Itajaf é um porto político. Por que Político?
rava. Não é nenhuma novidade privatização de porto~ Ela
Foi a decisão política da comunidade, dos políticos, aliás,
aguentou "esta parada" até meados dos anos 40.
bons políticos, que- conseguiu dar àquele porto, que tem estruA partir daí, não aguentou mais, criando-se a taxa de
turas limitadíssimas, condições de operação.
melhoramentos dos portos. Quem pag~u investimento e!Jl porQuero aqui fazer justiça à Mão-de-obra. Num embarque
to não foi mais a empresa, foram os produtos importados
de frangos para exportação, portanto, de com-petivídade ou exportados, porque, sobre eles, passou-se a pagar uma
e eu era Governador do Estado quando recebi esse depoitaxa de melhoramento de porto e é esse dinheiro que fez
mento-; embarcaram 360 mil cilixas de frango sem prejudicar
investimento.
ou danificar nenhuma, isso_numa véspera de Natal. O porto
O concessionário que tinha concessão até -1974 passou
dispõe de uma boa mão-de-obra. Esse porto pretende, há
quase dois anos, obter a transferência via autorizaÇão, e já ~-a ter uma contabilidade dupla. Havia investimento re-munerável e investimento não remunerável, que era oiiginário da
tem um acordo paritário para gestão. Q_ acordó paritáríó já
taxa de melhoramento de portos.
está estabelecido.
O porto tem condições de pagar indenização a todos os
Hoje, também, não se está privatizando porto; está-se
privatizando operação em porto. está-se entregando pedaço
trabalhadores sem vínculos empregatícios p3ra adequar, e nós
não conseguimos efetivar. Isso que é modernização.
de porto empresa privada que, como poder concedente, vai
Isso serve para justificar a inteireza do meu voto quanto
explorar esse pedaço de porto vendendo serviço. A isso está-se
à Emenda n" 8. Não posso, por questão de coerência, ser
chamando de privatização. Como -se, conceitualmente, essa
decisão ou esse problema só surgisSe agora.
contra a paridade se em meu Estado foi montado um esquema
de paridade, e não foi montado por mim. Fui instado a partiO Senador Esperidião Amin apresenta uma emenda que
cipar de reuniões de Conselhos de Usuários! Governo do
diz que autorização para exploração do porto poderá ser defeEstado, Prefeitura? Câmara de Vereadores. É uma policromia
rida a estado, município e facultado, neste caso, que aquilo
que esta Comissão acaba de vot&r contra possa ser feito. É
partidária. Não se trata de uma decisão de um partido político,
nem mesmo do Governo do Estado, até porque a Prefeitura
engraçado que estado e município não têm medo de conviver
com empresário e trabalhador para formar uma administração
tem uma administração liderada por outro partido.
do porto tripartite; nós temos medo.
Portanto, temos essa possibilidade. O que essa emenda
A emenda preconiza que o explorador pode ser o estado
pretendia, em parte é atendida até por uma proposta do Relae município com geStãO- trlpartite. AquilO "que não precisátor, era exatamente- aqui no§ 39- facultar essa autorização
vamos fazer no nossO conselhO pode ser -feito pela e:inenda.
que não vai de encontro ao que ele permite, a privatização.
Não
obriga, toma apenas o estado e município Ca(!az_de fazer
Não prejudica em nada a privatização, e sim, permite, favorece, enseja que um porto, qUe tein cóirio VOcação continuar - isso e habilitado preliminarmente. Hoje, se quiser? não poderá
fazer um;t adminsitnlÇ-ãO tripaititê. V r-Ex' sabe que -aCabamos
sendo público, possa sé-lo modernamente.
_
de votar uma emenda que impede isso.
Por isso eu a defendo. Aliás, Seria até incOerente se não
J\_gora, a emen9_a do S. E~ pemite que, sendo estado
defendesse.
ou município, pode até fazer administração tripaitite. Por
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Exatamente. -que devemos ficar contra essa emenda? Em que_ isso quebra
a filosofia? Em que isso evitª a privatização dos serviços?
Conheço muito o problema de Itajaí, do noss_o Governador
Em que isso modifica as coisas? Isso apenas envolve um gestor
Conde Reis.
O que se está sendo colocado em votação, agora, é isso. -diretamente interessado.
Hoje, o Porto São Sebastião - é um porto do Estado
Devemos, por princípio, facilitar,_ dar privil~gios ou_ vã.ntagens
de São Paulo -se quiser fazer uma administração tripartite,
para que o estado e municípios, ou o poaer público possa
não vai poder fazer. Está condicionado por essa lei que admite
ter uma autorização, quando os_outros só podem ter s_ob licitaque tem de haver o conselho de administração portuária forção? Esta é a discussão: se deveria haver uma equiparação
mado daquela maneira. Com essa emenda, ele pode fazer
de tratamento para a empresa privada e o setor público, ou
uma administração tripartite. Se tiver mais confiança nos emse deve ser facilitado ao poder público, que é o caso dessa
presários e nos trabalhadores, para conviver condominalmenemenda.
te com ele, do que estamos mostrando_ ter, é perfeitamente
Como nós estamos na-linha de que a privatização é u~a
possível fazer.
dos alicerces da modernização, a Relataria fica com a rejeição.

a
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Não vejo por que rejeitar a emenda. Ela não obriga a

nada; ela autoriza. Autoriza o quê? Uma gestão moderna,
porque isso sim é modernidade. Colocar o Estado, o trabalhador e o empresário juntos, administrando o porto, é modernidade.
Não sei se estamos preparados para isso. Parece que não
estamos, temos medo de dizer isso. Então, como temos medo
de dizer isso, dizemos: "tem de privatizar, quem não quer
fazer isso é estatizante". E a privatização envolve aquele tipo
de regra: crio um órgão ente trabalhador e empresário que
é constituído de empresários, que vai gerenciar a briga entre
um e outro; faço uma administração do pot:fo que não é paritária, enfim, o Senador diz ''no meu Estado há um interesse.
O município tem uma população muito voltada para aquele
porto, ele tem interesse em fazer investimentos no município,
porque atende à populaçã local. Está cheio de gente que trabalha no porto que tem a vida ligada à cidade e são pe»oas
que pagam Imposto Predial, Territorial, consomemna ciÇ"_ade,
fazem o comércio funcionar. Tenho interesse de ativar econonricamente o porto, mas não posso. Isso -é papel da privatização".
Se faço isso com os ·empresários e com os trabalhadores
é pior, estou cometendo um crime contra a modernidade.
Não dá para fazer estado, trabalhador e empresáriá-trabalharem em paridade, é perigoso.
Não sei porque não aprovar uma coisa dessas. Não sei
aonde isso quebra o equilíbrio. Por que isso é contrário ao
bom senso, é contrário a regras, até do ponto-de-vista do
conceito de modernidade? Não entendo.
Penso que não votar essa emenda, que é meramente -autorizativa, mas autorizativa lato senso, é autorizativa não apenas
no sentido de permitir que estado e município também estejam
presentes na exploração, mas estarem presentes com gestão
paritária com empresários e trabalhadores. Se isso não é uma
proposta da melhor dimensão moderna, então, não conheço
nenhuma que seja. Não vejo por que excluí-la.

O SR. RELATOR (Affonso Cama.rgó) _::_Porque o texto
atual, o texto do meu parecer, não impede nenhuma licitação.
O SR. MÁRIO COVAS - Mas é lógico que impede.
Lá no porto dele, se tiver o direito de explorar, não precisar
fazer aquele conselho de administração?
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- V. EX' .está
falando sobre a administração triparti te, estou falando do problema da concessão.
O SR. MÁRIO COVAS -Estou falando de tudo, porque aqui não é uma emenda meramente que permite ao estado
e ao município terem a autorização.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) :_São as duas
coisas, mas a outra, inclusive, já foi rejeitada aqui com tripartite.
O SR. MÁRIO COVAS -O quê?
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- V. EX' mesmo
já disse que nós rejeitamos, de um modo geral, a administração
·
tripartite.
O SR. MÁRIO COVAS- Isso mesmo. Rejeitamos para
mudar o conselho que está na lei, mas se se aprova uma
emenda dessa, nos casos em que o estado e o município forem
gestor, vão se mostrar mais corajosos do que ~ UDiclO e vão,
portanto, aliar-se a empresários e trabalhadores e cometer

Quinta-feira 24

11055

esse crime de fazer uma admintração tripa-rtite qtie, de iepente, dá certo.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) - E por que
só nesse caso?
O SR. MÁRIO COVAS - Porque no outro caso está
preso ao conselho de administração, está na lei e nós acabamos
de votar que não pode ser paritário.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Exatamente
por isso que, como o texto do parecer não impede e para
não abrir uma exceção s6 para esse caso, a relatoria é pela
rejeição.
O SR. PRESIDENrE (Raimundo Lira)- Senador Nelson Wedekin tem a palavra para encaminhar a votação.
O SR. NELSON WEDEKIN - Sr. Presidente; penso
que rtão é tão simples como foi aqui colocado, quer dizer,
a possibilidade de um município ou um estado receber autoriZãção para administrar o porto. De modo que essa é mais
uma_ razão _para que haja um dispositiVO explícito para atender
eSsas -voc-ãções que são tão típicas no cãso de Itajaí, onde
praticamente todo leque de forças políticas, tanto à esquerda,
como à direita, tanto o grande empresariado, como a CUT
admitem uma solução como esta.
- - E por que não deixá-la expressa como está sendo proposto
pelo Senador Esperidião Amin, para que adiante fique uma
discussão se -pode ou não pode?
Queria também lembrar a todos_ os meus pares que há
muitos pOrtos do Primeiro Mundo -sempre estamos na busca
dos exemplos do Primeiro Mundo - que são administrados
pelos municípios. O porto é pUblico e é administrado pelo
município. Por que não deixar isso, explícito? Antuérpia; um
dos grandes portos da Europa, é um porto municipalizado.
Enfim, não há nenhuma, razão sensata para que não aprovemos isso. Ainda que seja uma redundância, como defende
o Relator Affonso CamargO, por que não deixá-la explícita
para que amanhã continue -essa discussão?_
_
Hoje, há um desejo de Santa Catarina, de Itajaí que
esse porto fique no município, mas há discussões sobre isso.
Vamos eliminar essa discussão, vamos permitir essa possibilidade para que tenhamos também essa alternativa.
Quero, aqui, nesse parti~ular, concordar com o _Senador
Mário Covas. Não é porque seja Privada ou pública que é
moderna. Penso que ·moderno, para quem vai legislar como
estamos aqui legislando~ é abrir as várias possibilidades, até
para que haja uma espécie de concorréncia p_ara vermos o
que funciona melhor.
No caso de Itajaí - e sou catarinense e conheço bem
aquilo - acredito que tem funcionado bem, porque há uma
vontade mais ou menos universal de todos os interessados
na forma de condução_daquele porto. Se não tiver esse artigo,
vamos "ficai" nUma discussão que, a meu juízO, em mlda interessa para a modernização verdadeira dos portos. Por isso,
encaminho a favor dessa emenda.
O SR. PRESIDENTE (Ramundo Lira) - Encerrados
o encaminhamento e a discuss~o, passamos à votação.
Em votação.
Os :;rs. Senadores que estão de acordo com o Relator,
rejeitand_o a emenda, permaneçam sentados. (Pausa.)
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, queria fazer
uma indagação., a título de esclarecimento, ao Senador Esperidfão Amin, que é o autor da emenda, sobre o conceito da
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palavra "usuários", porque me confundiu muito a argumen-

tação do Senador Mário Covas, quando disse

qu~ usuªJjo~

aqui era todo e qUalquer empresário. Mas o operador portuário é o usuário do porto? Então, o trabalhador também é.
Parece-me que usuários são os exportadores e iiD.POrtadores,
melhor dizendo, entre exportadores e trabalhadores.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Quando se diz usuários
e trabalhadores, está-se procurando estabelecer uma divisão.
De que natureza? O porto tem instalações, trabalhadores e
usuários. Essa é uma ótica que foi usada nesta redação. De
forma que no conceito do usuário, nesta rCdação, não está
compreendido, evidentemente, o trabalhador, que está mencionado expressamente adiante.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lirá)-Vamos votar?
quem estiver a favOr do Relator, contra a emenda, permaneça
sentado. (Pausa.)
Procede-se à votação.
Aprovada.
Emenda n" 24, parágrafo único - "Nós portos caberá
ao Conselho de Autoridade Portuária (CAP) decidir quando
é dispensável ou não intervenção de operadores portuários".
Com a palavra OSr. Relator.
- --

O SR. RELATO R ( Affonso C amargo) -Sr. Presidente,
este art. 8~> no seu início define quando é dispensável a intervenção de operadores portuários nas operações portuárias e· define uma série de casos. A emenda pretende generalizar e entregar a decisão ao CAP. De modo que, se cada CAP ou cada
porto, cada conselho portuário decidir uma maneira diferente,
haveria problema para as embarcações, que poderiam ter um
tratamento em cada porto.
O SR. MÃRIO-COVAS ::..:.Mas isso é moderno. É isso
mesmo, para cada um ter tratamento diferente e haver concorrência. Não tem problema. Quer centralizar, fazer tudo igual?
Isso não é moderno. Moderno é faier diferente, cada um
paga o pre·ço de haver feito diferente.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Esse é ó sentido da votação.
Isso foi decidido dessa forma e a relataria é pela rejeição
da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Senador Espe~dião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, gostaria
apenas de dizer que o fundamento dessa emenda é a competitividade. Acho que já foi dito pelo Senador Mário Covas, com
o que concordo, vai ao encontro do conceito de modernização,
de emulação, até para que se possa daqui a pouco escolher
um porto que tenha um procedimento que convém mais.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Para encaminhar, concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY -Sr. Presidente, entendo
que essa emenda simplifica de forma considerável os dispositivos contidos na emenda do projeto da Câmara, eliminando
13 dispositivos legais que passam a ser desnecessários como
a nova redação, a qual reduz tudo a um único dispositivo
geral, caminhando, assim, no sentido de desregulamentação
verdadeira. Está de parabéns o nobre Senador Esperidião
Amin. Além disso, fortalece substancialmente o CAP, ampliando seus· poderes, dando-111;e competência para decidir em
que casos deve ser dispensada a intervenção dos operadores.
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portuários, de acordo com as pecUliaridades locais e com os
legít4Jtos jnteresses dos usuários, trabalhaci_ores e armadores
que atuam num determinado porto_.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Vamos passar
à votação.
O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Tem V. Ex•.
a palavra.
O SRc MÁRIO COVAS -Sr. Presidente, cabe ao Conselho de Autoridade Portuária baixar regulamentos de exploração, homologar o horário de funcionamento do porto, opi~
nar sobre a proposta de orçamento do porto, promover a
racionalização e a otimização do uso das instalações portuárias, fomentar ·a ação industrial e comercial do porto, zelar
pelo cumprimento das normas de defesa de concorrência, desenvolver meca_nismos para atração das cargas, homologar
os valores das tarifas_portuárias, (cada porto vai fixar sua
própria tarifa localme-nte), manifeStar seu programa de obras,
aprovar o plano de desenvolvimento e zoneamento, promover
éstiidos objetivarido compatibilizar o plano de desenvolvimento, assegura o cumprimento das normas de proteção ao meio
ambiente, estimular a competitividade etc.
Há um artigo inteiro da lei, o 8", que objetiva fixar quando
o operador portuário é necessário ou não. É um artigo eminentemente casuística e tem vida curta, é lógico. Descobrir-se-ão
amanhã outras operações, nas quais não é preciso o operador
portuário e outras operações em que é preciso. O projeto
é descentralizador, enviando para cada porto a tarefa até mesmo de fixat: tarifa. Não é razoável que a administração de
cada porto defina óride é preciso o trabalho e onde não o
é? Onde é dispensável e onde não é? Isso não é menos importante do que fixar tarifa? Por que descentraliza tudo e iSto
fica na lei? Até porque podem aparecer condições diferentes
de Porto para porto. E possível prever condições, dependendo
das instalações existentes ou não onde essa participação pode
existir Ou não.
Não vejo pon}ue, aChà que isso deSregulamenta~ trallsfere
a decisão para a área local e já, agora, com a redação que
ficou do Conselho de Administração Portuãria, acho que do
ponto de vista da modernidade, não precisamos temer essa
possibilidade.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Passamos ã
votação. Os Srs. Senadores que são a favor do Relator, ou
seja, contra a emenda, permaneçam como estão. (Pausa.)
Aprovada a emenda. Rejeitado o parecer do Relator.
Emenda n9 25, CCJ, art. 32: 1 'A administraÇão do porto
é exercida diretamente pela União ou pela entidade titular
da concessão, permissão ou autorização para operar o porto
organizado.
§ 1"• inciso 1: "Cumprir e fazer cumprir as leis e os regulamentos dos serviços e as cláusulas do contrato de concessão,
permissão ou autorização".
Com-a palavra o·Sr. Relator.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) -A modificação,
no caso, é que no te~to original o porto organizado somente
poderia ser exploradO pela União ou por concessão, e aqui
se liberaliza com permissão, concessão e autorização.
Trata-se de restringir a concesSão ou liberalizar de uma
forma mais ampla.
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A Relataria, em princípio, vota pela iejeição.O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Pelo encaminhamento, o Sr. Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN- Sr. Presidente, acho
que tendo aprovado a emenda que autoriza os municípios
e estados a administrarem o porto, acho que por coerência
e até por necessidade, para mantermos o texto íntegro, temos
que aprovar essa emenda.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -No g_~e~taremos cumprindo a Constituiçã'o que preVê as trêS lnodalidades.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) __.:Passamos à
votação.
__ _
.
Os Srs. Senadores que estão a favor do parecer do Relator
permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada a emenda.
Emenda n' 26 - CCJ. Inclua-se o inciso II do § 3• do
art. 55, logo ap6s a expressão "piação" e "despiação" à palavra
"recbego". (Piação relacionada à pfer)
Com a palavra o Senador Affonso Camargo.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Sr. Presidente,
inclui apenas mais uma operação que, de acordo com _o texto
original já se considerava como incluída na "piação e despiação
ao rechegoy'.
Trata-se apenas da criação de uma atividade que, segundo
me foi -informado, j~ se considerava que o rechego esta_va
incluído na piação e despiação. É a ampliação de uma ativi~
dade que existe.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- V. Ex• é contra ou a favor da emenda?
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Em princípio,
não sou a favor da emenda.
O SR. ESPERID!ÃO AMIN - Sou. a favor, porque
a operaçãõ eXiste e é caracterizada tanto na linguagem portuá~
ria quanto no vocabulário ofiCial.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Vamos votar. ·
Os Srs. Senadores que estão de acordo com o Relator
permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada a emenda.
Emenda n"? 27 - CCJ. lnclua~se, onde couber. Afi~'pas
sarão a integrar os quadros da Polícia Portuária os atuais
membros da Guarda PortUáiia com seus direitos e vantagens''.
Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. RELA TO R (Affonso Camargo) -A Constituição
não prevê a pollcia pOrtU.áiia, prevê a policia rodoviária e
a ferroviária. Assim, a Relataria rejeita a emenda porinconsti~
tucional.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Para discutir
e encaminhar, com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO.SUPLICY-=-sr. Presidente, à medida que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania considerou ·adequado, certamente examinou o aspecto ·c<?!lstitucional. O objetivo é oferecer maiores garantias e vantagéns
aos atuais membros da Guarda Portuária, que existe, conferindo-lhes também, efetivamente, poder de polícia. Só isso.
O SR. RELATOR (Affonso_Carilargo)- A Relataria
insiste que· a Guàrda pode continuar wmo Guarda e, realmen• te, Poücia Ferroviária foi um trabalho enorme, inclusive discu~

tido na última ConSfitUiÇã?, para .se
portuária.
· ··
·
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O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Os Srs. Senadores que estão de acordo com o Relator queiram perma~
neçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitada a emenda.
Emenda n' 28-CCJ: "Substitua-se o art. 73, acrescido de parágrafo único, com a seguinte redação:
Art. 73. As cláusulas da Convenção de Trabalho
dos trabalhadores portuários avulsos celebradas em
1992 perm~ecem inalteradas até a próxima data base.
Parágrafo único. Durante o prazo de vigência
- da convenção coletiva de trabalho de que trata este
artigo, os operadores portuáriOs constituir-se-ão em
entidade de representação nacional para efeito de ceie~
bração de nova convenção coletiva de trabalho em nível
nacional, com entidades de represe~tação nacional dos
trabalhadores, traçando princípios básicos sobre relações de trabalho que, de forma articulada, serão incluí~
das em acordos ou convenções regionais e locais".
Está" com a palavra o Relator, Senador Affonso
Camargo.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)) -Esta emenda
elimina a revogação das leis que discipliilam essa relação capital-trabalho nos portos, que é fUndamento de um novo relacionamento, e pretende ainda manter cláusulas de convenção
de trabalho~ permanecendo alterados, o que contraria a flexi~
bilidade que existe cada vez mais de negociação de capital
e trabalho.
Portanto, a Relataria é pela rejeiçãc:r.
O SR. EDUARDO SUPLICY - V. Ex• me conoede
a palavra, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Com a palavra
o Senador Eduado Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Esta emenda não per. mite revogar diplomas legais que são importantes para serem
mantidos pelo trabalhador, mantendo como válida também
a.. Convenção Coletiva de Trabalho celebrada em 1992.
Nesse prazo os trabalhadores deverão se· constituir em
entidades representativa nacional para celebrar convenção coletiva de trabalho com os representantes dos empresários.
Essa convenção coletiva de caráter nacional é importante para
que prospere com é:xito uma nova etapa mais saudável nas
relações capital-trabalho. Na verdade, constitui um verdadeiro
·.contrato nacional de trabalho, instrumento que vem sendo
defendido pelo novo Ministro Walter Barelli, do Ministério
do Trabalho. Esse contr-ato· deverá ser um verdadeiro acordo
maior, de duração plurianual, ao qual se sujeitarão os acordos
coletivos anuais, nacionais ou locais_. Esse instrumento deverá
conter os princlpios básicos d3. relação capital-trabalho, as
diretrizes fundamentais que regerão o trabalho no setor, os
parâmetros e as funções básicas que nortearão a qualidade
a produtividade do serviço prestado, as condições mínimas
de higiene, saúde e segurança, entre outros.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Está em discussão a Emenda n' 28, (Pausa.)
O SR. MÁRIO COVAS -Sr. Presídénte, a parte inicial,
o caput do artigo, prevé que, enquanto não "for feita outra
convenção, vale a convenção atual, o que é mais do que óbvio .
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O parágrafo único determina, que, ainda durante a vigência dessa convenção, antes que ela- se en-cerre, haverá a celebração, a discussão, para efeito de celebração de nova convenção coletiva de trabalho, a nível nacioital,_e_traz as suas implicações depois nas convenções regiona:~ e locais.
Em outras palavras, pretende-se que trabalhadores e empresários, através de uma negociação víã contrato coletivo
nacional, possam definir pã.râmetros de relações entre ambos.
Esta me parece uma dispOsição, um objetivo absolutamente
salutar, é de chegar a regras de trabalho que sejam o resultado
de uma discussão entre as partes.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Com a palavra
o Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, vou encaminhar
contra, porque até agora a nossa tendência é a descentralização e a competitividade. Se nós uniformíZªmos para o
Brasil todo e fechamos um contrato coletivo de trabalho para
todos os portos~ nós estamos acabando coro a possibilidade
de, num local em que se tenha mão-de-obra mais abundante
e uma oferta de mão-de-obra que eu diria m-aiS barata, nós
tiramos aí a competitividade desse porto. E se estamos caminhandt• para a modernidade, para a competitivídade de cada
porto, seria muito melhor que cada porto tivesse possibilidade
de fazer, aí sim, os seus acordos coletivos, mas em cada porto.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Vamos votar.
Os Srs. Senadores que estão de acordo com o Relator,
contra a emenda, queiram permanecer como se encontram.
(Pausa.)
Rejeitada.
Cumprida uma etapa - agradeço e parabenizo os Srs.
Senadores por esse trabalho - vamos inici;lr agora as emen~
das da Comissão de_ Assu_ntos Económicos._ Já foram anali~
sadas todas as emendas, todos os destaques da Comissão de.
Constituição, Justiça e Cidadania.
Vamos fazer uma pausa de cinco minutos para· que o
Sr. Relator possa retornar à mesa dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Com a palavra
o Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO - É só para avisar aos meninos
que acabou o recreio. (O PreSidente faz soar a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Estamos precisando de dois Senadores para complementar o quorum.
Temos duas opções. Como na convocação extraordinária,
pelo menos pelo que li no jornal está o Projeto de Modernização dos Portos, nós p-odemos marcar nova reunião para
amanhã, às lOh, e podemos também, independentemente da
questão regimental, marcar para hoje, às 17h ou 18h. Qual
a avaliação dos Srs. _Senadores?
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) -Não tem número agora, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Convoco a
reunião a realizar-se amanhã às lOh.
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 13h5m.)
COMI_SSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
34• REUNIAO, REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO
DE 1992
As onze horas e dez minutos do dia dezesseis de dezembro
de mil novecentos e noventa e dois, na sala de reuniões da
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Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, sób a Presidência
do Senador Raimundo Lira, com a presença dos Senhores
Senadores César Dias, João Calmon, Ronan Tito, Albano
Franco, Jonas Pinheiro, Pedro Teixeira, Affonso Camargo,
João Rocha, Mário Covas, Ruy Bacelar, José Richa1 José
Fogaça, Pedro Simon, Nelson Wedekin, Nabor Júnior, Alvaro
Pacheco, Bello Parga, Eduardo Suplicy, Mansueto de Lavor,
Levy Dias, Ney Maranhão, Lavoisier Maia e Júlio Campos,
reúne-se a Comissão de Assuntos Económicos. Deixam de
comparecer os Senhores Senadores Aluízio Bezerra, Ronaldo
Aragão, Guilherme Palmeira, Meira Filho, Henrique Almeida, Dario Pereira, Beni Veras, ValmírCampelo, JúniaMarise,
Moisés Abrão e Esperidião Amin. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da A ta da reunião anterior, que é dada por
aprovada e, a seguir, passa a palavra ao senador Ronan Tito,
relator do Ofício "S" n9 65/92, HDo Senhor Governador do
Estado de Minas Gerais, solicitando autorização do Senado
Federal para a emissão de 226.349.568 LFT -MG, relativas
ao giro da dívida mobiliária para o exercício de 1993, de
modo que o Estado possa processar, posteriormente, a colocação desses papéis no mercado aberto", para que profira o
seu parecer, favorável nos termos do PRS que apresenta.
Em discussão a matéria, usam da palavra os Senadores Ruy
Bacelar e Ronan Tito. Colocada em votação, esta é aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador João Calmon, relator do Ofício "S" n' 82/92, "Do Senhor
Presidente do Banco Central do Brasil, encaminhando ao Senado Federal, pedido formulado pelo Governo do Estado
do Espírito Santo, para que seja autorizada àquela Unidade
-Federativa a emissão e colocação no mercado, através de
ofertas públicas, de letras fmanceiras do Tesouro do Estado
do Espírito Santo, LFfS, cujos recursOs advfndos ·ae tal emissão serão destinados ao giro de 88% de 1.369.082-415 LFT,
vencíveis ~o priineiro semestre de 1993", para 'que leia o
seu parecer, favorável nos termos- do PRS que apresenta.
Não havendo quem queira discutii-, a -m-atéria é Submetida
a votação e é aprovada. Passa-se, a seguir, à apreciação do
PLC n" 66/92, que "dispõe sobre o regime jurídico da exploração dos portos organizados e das instalações portuárias e
dá outras providências", e Sua Excelência concede a palavra
ao Relator, Senador Affonso Camargo, para que teça suas
considerações a respeito da matéria. Após a fala do relator,
inicia-se a discussão. Participam dos debates e dos encaminhamentos de votação os Senadores Nelson Wedekin, Mário Covas, Mansueto de Lavor, Albano Franco, José Fogaça, Eduardo Suplicy, Nabor Júnior, Ronan Tito;João Calmon e Affonso
Camargo. Após destacadas, são aprovadas as seguintes emendas: 67, 70, 71, 74, 81, 84, 86, 87, 118, 95, 96, 97, 99, 101
e 116, apresentadas perante à Comissão de Assuntos Económicos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece o empenho dos Senhores Senadores e parabeniza a todas
as pessoas envolvidas no processo de votação do PLC n<? 66!92
pelo comportamento adequado, encerrando a reunião às treze
horas e cinqüenta 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 TAQUIGRÃFICO
Anexo à A ta da 34" Reunião da Coinissão de Assuntos Económicos, realizada em 16 de dezembro de 1992,
às dez horas, que se publica devidamente autorizada
pelo Senhor Presidente, Senador Raimundo Lira.
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
Reunião 16&12-92- llblO mio
Presidente: Raimundo Lira
o SR~ PRESIDENTE (R:iilnllndo Lii-a) ·~ ÓeclMo aberta
a 34~ Reunião da Comissão de Assuntos Económicos.
Começaremos pela pauta extra.
Item 1:
.
. . ..... .
Ofício S~65/92. Não terminativo. Do Sr. Governador do
Estado de Minas_ Gerais, solicitando a_~tofi!z3:~ãÕ-dQ Senado
Federal para a emissão de 226 milhÕes, 349 IIli!, 568 LFT-MG,
relativas ao giro da dívida mobiliária para o exetcfcío de::: 1993,
de modo que o Estado possa processar, pOsteriótmente, a
colocação desses papéis no mercado aberto.
Concedo a palavra ao Relator, Senador Ronan Tito.
O SR. RELATOR (Ronan Tito)- Sr. ·Presidente e Srs.
Senadores:
Estamos assistinào, nes_se final de ano, colagens d_e dívida,
como só i acontecer em todo final de ano.
Temos visto que há uma certa resistência qu3ndo se vai
estudar, por exemplo, o endividamentÇ) externo. No entanto,
só vou mencionar dois Estados, para que não se pense que
estou com parti pris com algum Estado. O Estado de Minas
Gerais e o Estado de São Paulo tomaram emprestado, nesse
final de ano, quantia da ordem de 580 milhões de dólares.
Depois, vamos ficar discutindo se paga; se não paga; a culpa
é do FMI; a culpa é da política externa.
·
· "" ---Nesse caso, estamos estudando a colagem da dívida mobiliária; outro escândalo nacional da soma da dívida dos Estados
para com a União e a dívida mobiliárla sobe a 56- bilhões
de dólares. E todo ano temos que rolar essas dívidas.
O acordo que foi feito, ãnunciado ontem~ da Caixa Económica Federal com a Caixa Económica-Estadual, está dizen~
do que tudo vai ficar do jeito que está, para ver_ como é
que fica, ou seja, não vamos consertar nada. S:é O-Tesouro
não acerta seus créditos coni os Estados, o que acontece?
O Tesouro vai precisar de um aiuste fiscal. Vem o_ ajuste
fiscal; vamos ter mais recurs6s; o"s- Estados vão tomai;" mais
dinheiro emprestado; o Tesoúro ·ou é co-partícTpe óil é endos~
sante; e, no final do ano, rola tudo. Rolando tudo, o que
acontece? Vamos continuar com esse endividamento monstruoso, e o pior, sem crédito.
Algumas pessoas chegam a argumentar que a dívida mobiliária do Brasil, a dívida interna brasileira é pequena, que
o Japão deve o seu Pm. É verdade, mas tem crédito. Estamos
pagando 30% ao ano plus correção monetária para rolar a
nossa-dívida. Mas isso aqui serve apenas de questionamento
inicial.
Não tem como não rolar essa dívida. Sou fav9rável, com
essas restrições.
_
_
O parecer é favoi'âVel para a rolagem ·dessa dívida. Mas
o Executivo, nesse momento, precisa levar a sério a questão
da colagem das dívidas mobiliárias, com o Tesouro e a externa,
se não, Sr. Presidente e Srs. Senadores, vamos sentar --não
sei se daqui a um, dois, ou três anos -para fazer um reescalo·
namento das dívidas interna e externa.
Essa daqui, trata-se de colagem de dívida por ~missão
de títulos. Isso sim aumenta e muito as taxas de-juros, sabem
por quê? Muitas vezes queremos exigir dos diretores do Banco
Central que tabelem os juros - ã própria Constituiçãc;> já
tabelou. O que adianta isso, se há um mercado, que não
está em nenhuma regra; ·em -nenhuma lei, que se chama o
mercado da oferta e da procura. Há uma oferta extraordinária
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de tít!llos dos Governos Federal e Estadual no mercado. Ora,
se há uma oferta muitO. grande, a procura é menor e o preço
sobre. Todos tem~s _q~e' saber disso, não podemos ignorar
isso. E as taxas de juros continuam subindo.
Sou favorável, Sr. Presidente, â rolagem dessa dívida.
Porque vem aqui para riós para referendar ou desaprovar.

Não tem como lião aprov-ar: Te!l':los que aprOvar essà rol~gem.
Mas aqui fica uma ·advertência ao Ministro do Planejamell_tO e da Fazenda 1 de que se não fizerem uma rolagem
correta das dívidas, mas com algum pagamento ou atnorti~
zação por parte dos estados com a União, de nada adiantam
as contenções, de nada adianta a recessão, de nada adiantam
ajustes fiscais, porque esse alpinismo~ essa brincadeira de que
o EStado de São Pa';119_t9!JlOU_tap.to, en~ã~ MinasGer3.is tem
que tomar tanto etc., são .emissões paralelas.
·
A colagem está correta, está dentro dos cânones _legais,
por isso Sou favorável.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Em discussão.
Não havendo quem queira discutir, encerro ã discuss<io.
Em votação.
Os Srs. Setiadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
·o SR. RUI BACELAR- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma declaração_d~ voto.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Concedo a
palvra ao nobre Senador Rui Bacelar, para uma declaração
de voto.
O SR. RUI BACELAR -Eu pretendia votar contra,
de acordo com a exposiÇão do eminente Senador Ronan Tito,
mas comO S." EX' vota a· favor~ vou seguir o seU voto.
O SR. RONANTITO- Veja, nobre Senador Rui Bace·
lar, estamos tratando do varejo, de um detalhe pequeno. Valime desse detalhe pequeno para _thamar a atenção para um
coisa ·que está acontecendo no Brasil há 20 anos, mas que
isso sirva de advertência. Há uma série de advertências, mas
diz-se: não está na hora, e não se faz a advertência.
O SR. RUI BACELAR- Pensei que a hora fosse esta.
O SR. RONAN TITO - InfeliZinente, não é. V. EX'
quer se lembrar de uma hora? Lembra V. Ex• da colagem
da dívida dos estados em globo? Saí do plenário porque não
concordava com aquilo. Aquele era o momento. J:u disse
que aquilo era inconstitucional, não era sério, nãO era correto.
Mas estou chamando a atenção porque agOra Veni a rolagero total das dívidas, e esta Comissão que trata -de assuntos
económicos tem de ficar atenta a essa situação. Vem aí a
rolagem, e não vamos tratar de rolagem de um milhão de
dólares, não é isso; vamos tratar de 56 bilhões de dólares;
colagem interna das dívidas internas. Todos temos que estar
atentos para isso, porque se nã:o de que adianta a "guitarra"
nacional parar, se as "guitarras" estaduais continuam? Não
há inflação nacional; há inflações estaduais que, somadas,
dão a: grande inflação.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- A Presidência
informa ·aos· Srs. Senadores que todas as rolagens colocadas
em pauta estão, rigorosamente, do ponto de vista formai,
documental, absolutamente corretas. Só entra em pauta se
estiverem de acordo com isso.
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O SR. RONAN TITO-=-- Fój a~s.lm que encaminhei meu
voto_, que está dentro dos cânones legais.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Exatamente,
Senador.
Item 2:
Ofício S-82/92, do Sr. Presidente do Banco Central <lo
Brasil, encaminhando ao Senado Federal, pedido formulado
pelo Governo do Estado do Espírito Santo, para que seja
autorizada àquela Unidade Federativa a emiSsão _e çolocação
no mercado, através de ofertas públicas, de letras financeiras
do Tesouro do Estado do Espírito Santo, LFf, cujos tecurSõs
advindes de tal emissão sed.o destinados ao giro de 88%

de 1 bilhão, 369 milhões, 82 mil, 415
primeiro semestre de 1993.--
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O Relator é o Senador João Calmon, ao qual concedo
a palavra.

o mais rápido possível, para que possamos votar hoje as 49
emendas destacadas.
Vamos iniciar pela Emenda n9 111, do Senador Nelson
W~~~~in,__ que suprime o inciso I do art 4? Com a palavra
o Relator.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- A Relataria
mantém a posiÇâo anteriOr, de rejeitar as emendas, porque
não houve um acordo amplo aqui no Senador. Assim, sou
!'ela rejeição da Emenda.
~
.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - A Emenda
está em discusSao e de encaminhamentO, ao mesmo tempo.
(Pausa.)
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) -Trata-se da
supressão do inciso I do art. 49
O SR. NELSON WEDEKIN- (Fora do microfone).
Inaudível.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) - A Relator
rejeita exatamente pó!" isso, com a visão de que uma partiCipação maior do Estado contraria a filosofia do texto da Câma~
ra, que é para faCilitar a privatizaçãO. Já existem, iriclusive,
terminaiS privativos denlro dá -área de portos, de modo que
isso é ~~~ritivo J privatiZação.
·
OSR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Vamos passar
à votação. Os Srs. Senadores que estão de acordo com a
posição do Relator queiram permanecer sentados. _(Pausa.)
Rejeitada.
Emenda no:- 67, do Senador Mário Covas. Adicione-se,
ao final do § 6o:> do art. 4o:>, a seguinte expressão:
~·§ 6~ -ao final do contrato de arrendamento."
Com a palavra o Relator.

O SR. RELATOR (João Calmon) - Sr. Presidente e
Srs. Senadores, meu parecer encampa inteiramente as consi~
derações feitas pelo nobre Senador Ronan Tito e·m relação
a um projeto semelhante do Estado de Minas Gerais_.
Essa mesma providência deve ser tomada em relação
a 1 bilhão, 369 mílhões e 82 mil Letras FinanceiraS do Tesou-ro
do Estado do Espírito Santo.
Não é necessário que o Relator se manifeste inais detalhadamente sobre o assunto, que foi focalizado com muita pertinência pelo Senador Ronan Tito.
---.
Meu parecer, obviamente, é favorável, mas lamento que
este País s6 fiqUe preocupado com dívida externa, com rolagero de dívida externa, com rolagem de dívida interna e não
se preocupe com a dívida mais _importante, mais aflitivá, mais
dramática neste País que é a dívida social.
Agora mesmo, no dia de hoje, está em votação, na CâmaO SR. RELATOR (Affqnso Camargo) - O Relator
ra dos Deputados, um projeto de emenda à ConstitUição que
determina que, sobre a receita decorrente dn novo imposto -é pela rejeição, dentro do princípio de rejeitar as emendas.
sobre cheques, não incidindo os 18% para educação. Então,
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Estão abertos
o Brasil continua na mesma linha do passado, insensível à
a discussão e o encaminhamento. (Pausa.)
dívida social, que permite que se acumule, cada vez mais,
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- É o compleuma série de fortunas fabulosas, enquanto a maioria esmaga~
mento do texto.
dora do povo vive na pobreza, outros, na miséria, e até mesmo
na miséria ã.bsoluta.
~ O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Página 45.
Meu parecer é favorável em relação ao projeto de inte~
~~ Q SR. MÁRIO COVAS -(Fora do micrq!one). Inaures.se do Espírito Santo.
dível.
~
·~
~
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Em discussão.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
~
~
~. ~
Os SIS. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Item 1, da pauta normal:
Projeto de Lei da Câmara n' 66/92, UB/91, na origem,
não terminativo, que dispõe sobre regime jUrídico da eXploração dos portos organizados e das instalações portuárias e
dá outras providências.
Vamos iniciai~- agora;· a discussão, o enCaminhamento
e a votação das emendas que foram apresentadas à Cómiss·ão
de Assuntos Económicos. Gostaria que os encarilirihamentos
a favor se'limitasseili a dois, sendo feitos o mais rápido possí~
vel. É apenas uma sugestão; não s.e trata de imposição, nem
de determinação ou definição. Se houver encaminhamentos
contra, sugiro que também se limitem a dois, sendo feitos

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - A palavra
está aberta ao encaminhamento, a favor e contra. (Pausa.)
Em votação. Os Srs. Senadores que estão de_ acordo com
o Relator, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a Emenda.
~ ~ O SR. MÁRIO COVAS~- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
~
~

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)'- Tem a palavra
V.E~

~

O SR. MÁRIO COVAS- (Fora do microfone). Inaudível. Mas eu Dão- tenho outra defesa. Só tenho este instrum~
neto aqui para falar. Não tenho jornal, não tenho rádio. Este
local é o que tenhO para me posicionar.
Ontem, o jornal O Estalio de S. Paulo publicou editorial
nos seguintes termos:
"A Comissão de Assuutos _Económicos do Senado
volta a discutir hoje o projeto de modeniização dos
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portos que está há dois anos no Congresso. Aprovado
pela Câmara depois de amplo acordo, já estava também
praticamente aprovado na Comissão do Sendo, quando
a Oposição, liderada pelo Senador Mário Covas, apresentou 62 emendas."
Em primeiro lugar; não sei o que é oposiçãO:-cOmo ela
é qualificada aqui; se é oposição ao Governo, se é opOsição
ao projeto ou se é oposição por vo~ç_ão. Que tipo de opo-sição
é essa que está citada aqui? Não sei também quando é que
o projeto esteve praticamente aprovado na comissão do Senado e nem de que comissão se trata, já que pelo IDerios por
duas comissões o projeto passou. Não sei como a apresentação
de emendas evita uma aproVação já quase consagrada, porque
a emenda é apresentada antes~ de forma que ela não pode
evitar isso.
~
----=-
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Liberdade de informação, de imprensa é isto: é um direito
_do cidadão. E o cidadão ter o direito de receber a informação
correta. É em nome disso que a liberdade de imprensa tem
de ser considerada. Não se trata da liberdade do jornalista,
nem da liberdade do dono do jornal, ou da liberdade de
quem está na notícia, mas da liberdade de quem lê. Para
-que o cidadão possa dispor_ da informação-eXafa é que se
garante a liberdade de infonnação.
•
_ A informação não pode estar eivada de falhas, como
acontece aqui. Não _sei como o cidadão que escreve isso entra
na minha cabeça e diz que obstruí os trabalhos da Comissão.
Ao falar com o suposto autor, eu lhe disse: "-Meu Deus,
o Senador Albano Fra~co, que· nunca vi acusado de obstruir,
apresentou Diafs emendas do que eu!" Triunfante, ele respondeu-me:"- Mas S. Ex~ retirou-asn.
Isso me -causou surpresa. Apfesentei emenda por enten"Na última reunião, o Senador santista - e~ão der que elas devem ser discutidas. Por que devo retirá-las?
sou um Senador santista; sou um santista que é Senador Acho perda de tempo alguém apr~sentar emendas para, depaulista- não só rejeitou proposta do Relator Affonso pois, retirá-las. Dá muito trabalho faZê-las. Camargo para que o projeto fosse enviado ao Plenário,
Como se isso não bastasse, hoje o jornal O Globo publica
onde poderia ser amplamente discutido, como também outro editorial, que diz:
fechou questão para que cada emenda fosse discutida
"Nesta semana e, possivelmente, na próXima, o
e votada, uma a uma, em profundidade, na Comissão . .,
projeto de reforma portuária terá rilomeritos deciSivos
no Senado, n-0 âmbito-da ComissãO de Assuntos EconôEm primeiro lugar, não rejeitei n~nhum proposta-para
Inicos-, e, em seguida, no pien:ií"riõ-. -que o projeto fosse enviado aó Plenário. Acho -que todos
nós decidimos que deveríamos acabar a votação iniciada antes
A tática do lobby corporativista é bloquear o mais
de enviá-la para lá. Sem dúvida nenhuma, dizer que no Plenápossível a tramitação do projeto, procurando jogá-lo
para a próxfiriã legislatura,onde e~pera revogar orario é que pode ser amplamente discutido o projeto é nunca
-Zoável substitUtivo de coDsenso do Deputado José Carter entrado nesta Casa. DisCute-se amplamente na comissão;
e não no plenário.
los Aleluia.
O Senador Affonsó Camargo, Relator na· Comis"Como também fechou questão para que cada
são, compreendendo a importância de preservar o proemenda fosse discutida e votada uma a uma."
jeto da Câmara - não s_ó pela sua inequíVoca oportunidade, como por respeito ético ao acordo p3itidáiio
Não fechei questão de modo algum. O Presidente decidiu
firmado -, ofereceu parecer favorável à proposição.
isso, e com base no Regimento. As emendas são vOtada: ulna
A freqüente falta de quorum para as votações tem
a uma, a não ser que se deseje ou se requeira votá-las em
sido importante fato para o retardamento ainda maior
bloco. O pior -é que, -pãrn- fazer obstrução~ acabei desejando
das votações. Lamentavelmente, a ausência de alguns
que elas fossem discutidas e votadas uma a uma. O que eu
Senadores favoráveis ao projeto tem cOntribUído para
deveria ter preconizado é que se fizesse isso superficialmente.
essa protelação" - neste _caso, como sé é a favor,
Discutir em- profundidade é alguma coisa que o Senado não
lamentavelmente, a ausência teiri COntribuído; se se
deve fazer; é protelar as decisões discutir em profundidade.
fosse contra ... "O receio do lobby ante-reforma" é que
"Em conseqüência, apesar do esforço concentrado
o Plenário do Senado revog-ue, como se espera, as estaque se fará hoje, parece não haver possibilidde de se
pafúrdias e impertinentes emendas do Senador Manvotar o projeto no Senado este ano. A estratégica dos
- sueto de Lavor, restabelecendo o acordo partidário
Senadores Mário Covas e Mansueto de Lavor é obstruir
aprovado na Câmara dos Deputados."
os trabalhos na Comissão. Eles temem que o Senado
De
modo que já está definido: o Senador Affonso Camaro aprove agora, mesmo -com emendas, o que faria o
projeto voltar à Câmara. E tudo_ indica que, se isso go, com enorme capacidade de compreensão e ética, adotou
ocorrer, a Câmara estará inclinada a rejeitar as emen- o parecer da Câmara; o Senador Mansueto de Lavor, com
enorme incompetência, apresentou estapafúrdi-as c impertidas e manter a proposta original por ela aprovada denentes emendas.
pois de entendimento e consenso entre as partes inteAcho pouco razoável isso, Sr. Presidente. Será que não
ressadas e os Partidos, incluindo o PMDB e o PT."
podemos
conduzir essa discussão como uma instituição?
Não entendo por que a Câmara neste instante rejeitaria,
Outro dia li um editorial extraordinário aqui, no qual
e mais adiante, não. Em que momento a Câmara, que rejeitaria agora, deixará de rejeitar? Em que instante ela mudará se dizia que o acordo da dívida brasileira estava em perigo,
porque é complicado e demorbu a ser traduzido - o que
de posição, e por que o fará?
é perfeitamente -admissível; chegou ao Senado e, por causa
Tentei falar com o autor do editorial, porque me parece
do impeachment, ficou para ser votado no dia 3, nias -trés
que quando se trata de opinar, todos têm o direito de fazê-lo,
Senadores pediram vista do acordo- cuja tradução foi muito
mas quando se trata de dar uma notícia, é preciso haver uma complicada, mas, certamente, para os senhores Senadores,
certa veracidade, é preciso que ela incorpore conceitos razoá- ele nada tem de complicado. Três Senadores pedirem vista
veis e fatos cjue estão acOntecendo.
é um absurdo! Assim, a votação ficou para o dia 9. Isso é
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um perigo! Sabem por quê? Porque os bancos credores têm
até junho do ano que vem? prorrogável até novembro, para
dizer se aceitam ou não o acordo.
Entretanto, se, no Senado, três Senadores. pedem vista
do projeto, dizem que estão atraSando a· votaçãO. -É preciso
lembrar que a matéria é tão complicada que se admite a demora na sua transcrição do inglês para o português.
Ora, Sr. Presidente, esse não é um ato de obstrução.
Não tenho como responder a essas coisas. Tentei responder
ao jornalista, e a conversa teve um final que não posso re-petir.
Não pude dar a resposta adequada ao jornalista, porque havia
outras pessoas presentes na minha sala.
Entretanto, não posso deixar de usar da única tribuna
de que disponho para tentar pôr isso nos· devidos termos.
Briguei niuito pela liberdade de imprensa para, de alguma
forma, violá-la; mas não posso deixar,- ·en:r nome de quem
votou em mim, que essas coisas sejam colocadas desse jeito,
sem que eu me manifeste.
Sr. Presidente, esse é o únicO reparo que gostaria de
fazer. depois que levamos cinqüenta e dois segundos para
votar uma emenda. Portanto, cinqüenta emendas seriam votadas em pouco m_ais de uma hora de trabalho. Veja V. E~
que não é isso que atrapalha. No final do ano, irão cobrar
a quantidade de serviço que cada um fez - maneira inteiramente errada de avaliar a conduta de cada um. Mas, afinal,
é a maneira pela qual se avalia. Nesse instante serão somadas
as emendas de cada um, como se se tratasse de serviços prestados. Mas agora parece ser crime apresentar emendas. Parece
que não temos esse direito e- que fazemos isso ·sempre cOm objetivos subalternos.
Peço desculpas a V. Ex~, Sr. Presidente, e, sobretudo,
à Comissão; mas não põdia deixar de dizer o que penso e
de fazer um reparo. Há coisas que são muito diretas, muito
pessoais; não são meramente sugestões, indicações, referências. No caso, houve manifestações absolutament_e claras, diretas, envolvendo alguns Senadores, inclusive este, em particular. Por isso, tomei o tempo da Comissão para oferecer esses
esclarecimentos e essas considerações.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Emenda n'
70. Autor: Senador Mário Covas. Art. 4', § 7'
uos contratOs de arrendãlnento -de que trata o
inciso I do caput deste só serão celebrados após a aprovação do plano de desenvolvimento e zoneamento do
porto pelo Conselho de Autoridade Portuária."
Tem a palavra o Relator.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) -ARelatoria,
por princípio-, opiila pela rejeição da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Em discussão
e encaminhamento.
O SR. MÁRIO COVAS - Pareceu;ine' uma 6oa providência. Se a tendência é, realmente, fazer o arrendamento
em váriOs espaços nO porto, conSiderei razoável que uma providência preliminar fosse o zoneamento do porto, até para
que se soubesse onde fazer, onde ceder e onde não ceder.
Não se trata de emenda absolutamente indispensável,
mas que iria melhorar o projeto.
O SR. PRESIDENTE (RaJmundo Lira) votação.

Passa-se à

Dezembro de 1992

Os Srs. Senadores que estão de acordo com o Relator
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a emenda.
Emenda n' 69, pág. 47. Autor: Senador Mário Covas.
Trata-se de emenda muito ampla sobre o art. 4'? e que
engloba todo o capítulo II do projeto.
Como todos os Srs. Senadores têm cópia, deixarei de
lê-la.
Tem a palavra o Relator.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) - Havia uma
dúvida da assessoria sobre se essa emenda estaria prejudicada
pelas outras que foram aprovadas agora. Creio que não, porque essa é mais ainpla, abrange todo o artigo.
O SR. PRESIDENTE (Raímundo Lira) - As outras
é que estariam prejudicadas com essa; mas essa não pode
ser prejudicada pelas anteriores.
Qual é a posição do Senador Relator?
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) -Pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Está aberta
a votação-e o encaminhamento.
O SR. MÁRIO COVAS- Realmente, a emenda modifica todo esse quadro, redisciplinando como se faz concessão.
É evidente que se faz isso -com o objetivo de dar uma melhor
redação ao tema.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Aprovando
. essa_ emenda, que é ampla, todo o capítulo II e todas as emendas arlteriores, no caso, ficam prejudicadas.
Emenda n' 69, páginas 47, 48, 49 e 50.
Nobre Senador Mário Covas, V. Ex~ vai encaminhar ou
posso colocar em votação?
O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Presidente, o encaminhamento, já o fiz.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) -Sr. Presidente,
a relatopa quer dar mais algumas explicações.
Fundamentalmente, o que essa emenda traz de novo e
de importante para o aspecto da filosofia da modernização
é que ela elimina a possibilidade de o terminal privativo poder
operar com cargas de terceiros dentro da áiea do porto.
Passo a ler o que está escrito no texto anterior:
"Uso público e uso privativO.
No privativo, há o exclusivo para movimentação de carga
própria e misto, para movimentação de carga própria de terceiro."
Na emenda, fica uso público e uso exclusivo, então, não
há uso misto._ Insisto, por isso, na rejeição, poi'que altera
substancialmente o problema.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Em votação.
Os Srs. Senadores que estão de acordo com o Sr. Relator
queiram permanecer sentados. _(Pausa.)
Rejeitada.
Emenda n' 71, página 52.
"Art: 8' Cabe aos operadores portuários a oontratação
das operações portuárias, nos termos do Regulamento de Exploração do Porto; previsto no incios I, § 19, do art. 30 desta
lei.
Parágrafo únicO~ Quando -nas operações po:truáriãs forem utilizados sistemas de automação ou mecanizaÇãO do proCessamento de cargas, a convenção ou acordo coletivo de
trabalho preverá, obrigatoriamente, os níveis mínimos indis-
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pensáveis da mão-de-obra, respeitada a proteção do trabalho
O grupo de Gerdau acaba de fechar a Cosinor, em Recife_.
em face da automação.,.
Quando da privatizaçãd da Cosinor, fizemOs um pronunciamento no Senado, que foi ontem citado pelo Líder, Humberto
Concedo a palavra ao Sr. Relator. -Lucena, num pronunciamento.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Pela rejeição,
_ Não é possível haver uma concorrência dirigida, uma
Sr. Presidente~ Lembrando que ontem foi aproVãda uma licitação dirigida para que seja ganhador um grupo que já
emenda transferindo para o CAP essa tarefa.
detém o monopólio da Bahia ao Pará no setor da siderurgia.
Dos grupos concorrentes à licitação do Dinor; o único
O SR. MÁRIO COVAS -Não. São coisas distintas.
O SR. RELATOR (AffoilS<iêamáigo) ~Pela-rejeiÇão. que, realmente, não se comprometeu com a continuidade da
produção da Cosinor foi o Gerdau, e foi ele que, realmente,
O SR. MÁRIO COVAS -A emenda que foi aprovada, ganhou a concorrência. Conforme prevíamos e anunciávamos,
transferiu para o CAP a definição de onde há exigência do ~m pronunciamento na tribuna do Senado Federal, a Gerdau
operador portuário ou não. Isso aqui, mais ou menos, repete vem de ser fechada. Mil empregos diretos extintos, dez mil
um dispositivo da Constituição, que é a relação da mão-de- empregos indiretos também inviabilizados.
obra com o trabalho quando se tem um processo_ de automação
Como é que Um grupo desses tem autoridade moral para
ou de semi-automação, de modo que se garanta o mínimo vir _dizer que o Senado está desempregando milhares de brasiindispensável de mão-de-obra.
leiros?
Isso é algo que aqui na proposta se joga para a convenção
Esse é que é o problema, tem-se que desmascarar isso!
coletiva.
O jornal O Globo é Um grande órgão da imprensa brasiO SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Encerrado leira. Se fosse um pasquim qualquer, nem o Senador Mário
Covas, nem eu iríamos fazer resposta a isso.
o encaminhamento, Senador Mário Covas?
o problema é que esses jornais fazem opinião e dão
O SR. MÁRIO COVAS -Sim.
a idéia de que aqui não é a ComiSSão de Assuntos Económicos
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Concedo a do Senado, como não é a Comissão de Constituição, Justiça
palavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor, para encami- e Cidadania do Senado, mas sim os Senadores imbecis, mentecaptos, irresponsáveis, que estão defendendo propostas de
nhamento.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Sr. Presidente, seus interesses.
Com essa versão é que não podemos concordar. Que
o Senador Mário Covas já teini.inou a discussão?
·-·
seja co_ntra ou a favor as nossaS posições políticas é um sagrado
O SR. MÁRIO COVAS -Já terminei.
direito da imprensa? que devemos defender e respeitar. Nem
O SR. MANSUETú.DE LAVOR- Uma das questões por-iS-sõ-perco o meu respeito pelo jornal O Globo, nem pelo
levantadas freqüentemente pelos ilustres representantes do grupo empresarial e tampouco pelo Sr. Gerdiu, que é um
grupo empresarial que defende na íntegra o projeto da Câniara grande empresário brasileiro.
é que, -aliás, é um grupo minoritário entre os empresários · -----Agora, tenho que protestar contra essa posição hipócrita
brasileiros, que não estão unidos, eles divergem, conforme desses empresários que são a minoria. Vou provar aqui, pois
vou dizer e demonstrar aqui por documentos -, o- projeto tenho cartas de empresários pedindo para fazer emendas, as
substitutivo da Comissão de Justiça e as emendas aqui aprova- quaís mostrarei aqui, não aceitando esse projeto da Câmara.
E na realidade, essa minoria quer impingir ao País, atradas, já, na Comissão de Assuntos EconómicoS, levariam ao
vés de poderosos meios de comunicação, que um- grupo de
desemprego milhares de trabalhadores brasileiros.
Ora, o que pretende essa emenda do eminente Senador fr.responsáveis, com mandato de Senadores, estão fazendo
Fraoksteins. Ontem, um repórter da Veja me "dizia: "Olha,
Mário Covas basicamente'?
É que, mesmo com a modernização e a automação dos o MEP, grupo realmente ligado a esse movimento empreservioçs portuários, não resulte disso uma dispensa em massa sarial, vai contratar o artista Francisco Brenan para fazer uma
estátua do Frankstein que é o seu projeto sobre os portos
de trabalhadores.
Queria dizer dUas coisas, resumidamente, ericaminhando no Senado." Ao que respondi: "Deve sair uma grande obra
favoravelmente essa importante emenda, já- que o jogo está de arte. Admiro muito o artista Francisco Brenan, que é meu
sendo pesado e até pessoal em editoriais da imprensa, confor- amigo, espero contemplar essa obra de arte com prazer. Mas
me citou, aqui, o Senador Mário CovaS. Então ·vamos ao façam também um monumenr~ ao r(ldicalismo e à incompe. tência desse grupo que está tratando, de maneira tão leviana,
jogo pesado.
Não considero essas notas de caráter pessoal, considero uma questão tão séria."
Tenho aqui, a meu lado, um grande_empresá_rio, a quem
teses inteiramente inutilizadas ou derrubadas P.elos fatos, pelos
fatos. Uma delas é essa que procura evitar a emenda do Sena- muito respeito, por coincidência, para nossa honra, nosso
dor Mário Covas, para que a automação não leve ao desem- colega Senador e Presidente da Confederação Nacional de
prego em massa de trabalhad-ores. Que haja normas para Indústrias, e creio que S. EX" não comunga, tenho cCrteza,
com as atitudes de certos segmentos empresariais mais radicais
isso.
Mas enquanto_se fala que é um perigo votar essas emendas do que a UDR dos velhos tempos, porque hoje a UDR dialoou levá-las ao plenário do Senado por causa dos desempregos ga. A UDR hoje faz acordos e, no entanto, esse grupo não
- calculo em trezentos mil os empregos que não teremos quer aceitar acordo. Quer impor ao Senado um projeto que
se não tivermos esse projeto da Câmara aprovado - Um veio da Câmara, sob o argumento de que foi votado mediante
dos seus corifeus e defensor é o grupo Gerdau. São empre- um acordo de Liderança da Câmara.
Ora, 98% dos projetos que vêm da Câmara são votados
sários do maior respeito, que contribuem para o progresso
do País, mas, neste caso, estão int~amente equivocados e mediante acordo de Lideranças, se o Senado tiver que ratificar
todos eles. A nossa proposta seria para que, na revisão constipassando uma noção falsa dos componentes desse grupo.
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A segunda emenda, proposta por empresários, é a seguinte:
~'No Projeto de Lei da Câmara n9 66/92, acrescente~se
ao art. 49 um parágrafo 1", renumerando o atual parágtafo
único para segUndo, como abaixo indicado.
Esse assunto tem relação com a emenda em discussão
do eminente Senador Mário Covas.
§ 19 Ao se adotar as estruturas de tarifas indicadas no
caput, deverá ser premiada a modernização dos equipamentos
e navios, estabelecendo-se um diferencial de redutor de tarifagero de 70 a 30%, a favor d_os navios parcial ou integralmente
auto-sustentados, capazes de -operar na carga -e desCarga· Usando meios próprios, sem utilização ou com reduzida utilização
dos equipamentos da superestrutura portuária."
Não entro no niérito das duas emendas, das duas propostas. O que quero deixar bem claro, Sr. Presidente, é que
vou analisá-las com o mesmo critério, com o mesmo cuidado,
coiil a mesma atenÇão com que recebi as sugestões dos trabalhadores. Se o empresário acha de se dirigii -a mim é porque
acha que não sou responsável como se divulga, como outros
colegas dele divulgam, em matéria portuária.
Posso não ser um perito, mas somos aqui obrigados a
estudar, a nos aprofundarmos em todos os assuntos que chegam a nossa mão- seja como Relator, seja para votar. Se
não fazemOs isso é proque às vezes não há tempo.
Nesse sentido, Sr. Presidente, encaminhando favoravel- '
mente a emenda do Senador Mário Covas, queria dizer que,
realmente, vou considerar com a m~or atenção as propostas
de emendas que me foram enVIadas pelos empresários do
Rio de Janeiro, iepresentados por esse grupo de TransrOI.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
-

tucional do próximo ano, se extingUisse -o Senado e se estabele~

cesse um Congresso unicameral.
Com todo meu respeito, aqui vai s_ó uma teféiêllCI.ã,- quero
dizer que grupos empresariais que estão pelos jornais e televisão dizendo que o Senado, através de suas Comissões, estão
levando ao desemprego-em massa, quando, em verdade, são
eles que estão desempregando, através de desativação de indústrias que levam ao desemprego.
Reconheço que, do ponto de vista estritamente económico-empresarial, uma empresa, numa conjuntura dessa, pode
ser fechada ou, às vezes, é obrigada a fechar. No caso da
Cosinor, não! Foi uma atitude deliberada para que esse grUpo
mantivesse o monOpólio do aço em toda aquela região do
País, da Bahia ao Pará, porque, quando da licitação havia
váriOs grupos, inClusive um de Minas Gerais, que se comprometia, publicamente, a não fechar a Cosinor, e portanto,
a náo provocar aquele desemprego. Mas, ganhando, o Sr.
Gerdau, não assumiu a sua posiç30, fechou a Cosinor, já
que tinha lá a Açonorte.
Para sabermos que não há unidade nesses grupos empresariais, para saberinos que há empresários que-ãpóiain o· nosso
trabaHto aqui, que apóiam as decisões das ComissõeS de Constituição, Justiça e Cidadania e Assuntos Económicos, do Senado, vou ler uma carta:
Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 1992.
S. Ex• Senador Mansueto de Lavor
Exm9 Sr. Senad_or
Submeto a V. Ex' sugestão de duas emendas ao
Projeto de Lei n" 66/92 que, ao nosso ver, muito" aperfeiçoarão o projeto citado, ora em apreciação no Senado
por V. EX'
Atenciosamente,
Carlos A. R. de Carvalho - Transrol Navegação

-RJ

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Com a palavra
o Senador Albano Franco.
-

.

Quais são essas emendas? São as seguintes:
Emenda n9l (de sugestão desse empresário):
"No Projeto de Lei da Câmara n" 66!92, acrescente-se trecho que modifica o inciso IV do § 1» do art.
32, como abaixo indicado:
Art. 32, § 1», inciso IV -Fixar os valores e arrecadar a tarifa portuária, estabelecendo um diferencial
que oscilará entre 30 a 70% do valor fixado a favor
dos navios de bandeira e registres brasileiros, em consonância com o art. 178, inciso II, da Constituição Federal."
Essa é uma proposta de emenda que examinaremos no
hiato entre a votação da Comissão de Assuntos Económicos
e do plenário. Aí vão dizer que essa: é um~f empresa que
quer espaço para a cabotagem e quer vantagens.
Ocorre que, realmente, há esse pieceito-OOitstítucional
de dar um tratamento diferenciado favorável aos navios de
bandeira nacional. Há esse dispositivo cOiiStituciêirial.
O Projeto da Câmara esqueceu~ o meU projeto na Comis~
são de Constituição, Justiça e Cidadania realmente não contempla isso. Vamos examinar essa importante contrióuição
desse grupo empresarial brasileiro para, se for o caso, se houver o apoio de nossos cc..legas, alterar também o Projeto n'?
66, da Câmara, com o apoio- desse grupo empresarial.
Então, evidentemente, não estamos aqui obedecendo cegamente a nenhum lobby de trabalhadores -que, aliás, eles
têm o direito de fazê~ lo, como também o tem os empresários.
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O SR. ALBANO FRANCO -Sr. Presidente,Srs. Senadores, como fui o autor citado pelo nobre Senador Mansueto
de Lavor, a quem inicialmente agradeço as palavras generosas
a nosso respeito, quero infoímar a s-. Ex• que tenho acompa~
nhado atentamente o trabalho sério que vem realizando, embora muitas vezes discordando das idéias e das propostas.
Porque, como também já dizia o nosso saudoso Presidente
Kennedy, quanto mais democracia mais funcion~ os grupos
de pressão. É por isso que nada é mais democrátiCo do que
o Senado e o Congresso Nacional.
Eu desejaria informar ao Senador Mansueto de Lavor
que existem laços por parte da imprensa brasileira. Muitas
veze·s -atê o nosso conceituado e respeitado jornal O Globo
comete também alguns equívocos. Nós também fomos citado
em editorial de primeira página de O Globo Como ·estando
ausente de algumas votações ou não estando presente, ajudando e acompanhando este projeto, quando, até o momento~
não faltamos a uma só votação, n-a:o só deste projeto como
também de todas as emendas destacadas.
Posso dizer a V. Ex~ com a responsabilidade de Presidente
da Confederação Nacional da Indústria, que a grande maioria
dos empresários brasileiros, pelo menos no setor de indústria,
apóiam e acham realmente razoavelmente bom para o momento brasileiro o projeto aprovado pela Câmara dos Depu~
tados. Quero também informar a V. Ex•, Senador Mansueto
de Lavor, que todos os empresários ligados principalmente
à Confederação Nacional da Indústria rc;:speitarão e acatarão
democraticamente o que for aprovado e decidido nesta Casa.
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Por questão de formação, -de temperamento, sou um homem conciliador, do entendimento e do diálogo, mas tenho
limites, porque a minha delegação vai até um determinado
ponto. Se meus companheiros e as minhas bases não aceitam
modificações, não posso ir adiante, porque me faltaria legitimidade para provar ou apoiar determinados acordos. Faço questão de deixar bem claro perante esta Comissão o meu posicionamento.
No que diz respeito ao MEP, na última sexta-feira, estive
reunido em Recife com os princípios dirigentes do MEP. São
amigos de V. Er, discordam de algumas idéias contidas neste
projeto, mas não acredito, de forma alguma, nc~ssa informação
acerca dessa proposta da criação da arte do nosso_ grande
artista Franciso Brennand ('?). Faço essa referência porque
não ouvi, em momento algum, nada desairoso a respeito de
V. Ex', embora discordando, é claro, de algumas das sugestões
de V. EX'
O importante, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é encontrarmos o caminho que for melhor para o Brasil._ Recentemente, estivemos no exterior, como representante do Seflado
na Assembléia Geral da ONU, participainos de uma _reunião
na Câmara do Congresso em Nova Iorque, e pudemOs sentir
a expectativa com relação a nova lei de modernização portuária do Brasil.
No sentido de agilizá-la, informarmos ao Presidente e
ao Relator da Comissão que não- apresentaremos-nenhum
destaque às emendas que oferecemos ao projeto.
Eram essas as informações.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Com a palavra
o Relator.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)-Eu queria também participar deste momento para registrar que estamos
fazendo tudo dentro da normalidade legislativa.
Assumi uma posição de incentivo ao amplo ac-ordo no
Senado. Quando o Senador Mansueto de Lavor cita duas
emendas apresentadas por grupos empresariais, as quais S.
Ex' irá no iriterregno entre a votação da ComiSSão e; depois,
do Plenário, tudo isso sempre dá as indicações de que, em
algum momento~ poder-se-á tentar um acordo amplo. E a
posição da Relataria, é uma posição de rejeição da emendas,
na expectativa de um acordo aqui no Senado.
V. Ex~ sabe que sou inteiramente favorável a este acordo,
pois até já encãminhei uma proposta a V. Ex~ Há tempo
para se fazer este acordo. Defendo também a sugestão do
Senador Bello Parga de que este acordo seja votado no plenário do Senado, mas envolvendo as Lideranças da Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Antes de colocar em votação, eu gostaria de informar a todos os -presentes
que, apesar de toda essa discussão em relação a conceitos
ou informações da imprensa, a Comissão trabalhou rigorosamente dentro daquilo que havia preconizado sem tomar nenhum lado, nem da imprensa, nem dos portuários, nem dos
empresários. Procurei exercer a função de Presidente com
absoluta isenção, conduzindo os -trabalhos desta Comissão.
Portanto, acredito que, ao final dos trabalhos, teremos
cumprido a nossa missão; Presidente e membros desta Comissão, com a maior liberdade, permitindo que cada um desses
setores- imprensa, portuários, enipresárlos- também exerça o seu espaço democrático neste momento. Temos que nos
congratular com todos que estão construindo a democracia
brasileira.
Colocamos em votação a Emenda n9 71.
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Os Srs. Senadores que estão de acordo com o Relator
permaneçam sentados. (Pausa.)
Rejeitada a emenda.
Todas as emendas estão sendo votadas assim: os Srs.
Senadores que estão de acordo com o ·Relator" e," pOrtanto,
contrários à aprovação da emenda, permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovada a emenda.
Desejo informar aos presentes que sempre que repe1ii:itos
a votação, a pedido de qualquer Senador, modifica-se o número de Senadores. Na v.otaçãp ~nterior, eram sete os votos
a favor da emenda. Eu a considerei rejeitada. Repetimos
a votaç<l.o, contamos nove votos. Consideramos a emenda
como tendo sido aprovada. Não há nenhum partidarismo por
parte do Presidente; apenas altera-se o número dos Senadores
de uma para outra votação.
a qualquer Senador que solicite a repetição de uma votação
simbólica, regimentalmente nós a repetimos. Trata-se de um
direíto do Plenário da Comissão. Se houver dúvida, procederemos a uma terceira votação. Se se modificar, em cada votação, o resulta<:}o, o .::e~_ultado é aqu~le_q_ue fin_alment~ foi açeito
pelo Plenário.
Emenda n' 72.
"Art. 8"' Cabe aos operadores portuários a responsabilidade legal pela realização das operações por-- tuárias pervistas nesta lei."
-ConCedo a palavra ao Relator.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Parece que
está prejudicada pela anterior.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- O autor considera a emenda prejudicada'?
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) -Foi aprovada
uma mais ampla.
Estou-me amparando na Assessoria. Estamos examinando.
Creio que esse art. g.,. deveria ter sido um parágrafo e
não o_ caput da emenda. De qualquer forma, está prejudicada,
porque não pode ter dois caput.
O SR. MANSUETO DE LAVOR -A emenda responde
a pergunta "quem é o responsá\l'el pelas operações portuárias."
Concordo com o Relator em que, ao se aprovar a emenda,
ela fica como um parágrafo do artigo anterior.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- O Relator
está apenas procurando ajudar a Comissão, sendo pela rejeição das emendas por princípio.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - O Relator está
demonstrando ser simpático a essas emendas.
O SR_ PRESIDENTE (Raimundo Lira)- A informação
que tenho é que~ tecnicamente, a emenda está prejudicada.
Entretanto, só a aquiescência do autor da emenda posso declará-la prejudicada. Podemos discuti-la, votar e depois consertar·
a redação.
O SR. MÁRIO COVAS -Sr. Presidente, se o problema
é regimeD.tal, não tenho como me opor. ~tas, se V. Ex• me
dá alternativa, ela não é regimental, senão V. EX'! não me
daria alternativa.
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O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Nobre Senador, é praxe da Casa respeitar o autor da emenda em todos
o procedimentos de formação.
O SR. MÁRIO COVAS- A não ser os que contrariam
o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) os que contrariam o Regimento.

A não ser
--

o SR. MÁRIO COVAS - Se a eiDendaconiraria o
Regimento, em face da outra ter sido aprovada, aceito uma
decisão que é decorrência do Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Então, a
emenda está rejeitada.
O SR. MÁRIO COVAS -Não, não está re)eitada.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Ou melhor,
prejudicada. Agradeço a retificação, nobre Senador.
Passa~se à Emenda o9 73, inciso I.
Com a palavra o Relator.
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O SR. MÁRIO COVAS- Com a aprovação da emenda
n"'70.

O SR. RELATOR (Affonso Camargo) - Exatamente.
Agora é acordo de trabalho, quer dizer, não há mais a definição.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - A Emenda
n"' 73 fica, então, prejudicada.
A -Emenda n"' 74 substitui a redação-do caput do art.
99 pelo seguinte texto:
"Art. 9' A pré-qualificação do operador portuário será efetuada pela administração do porto, expedindo-se o credenciamento respectivo, conforme publicada pelo_ Conselho de Autoridades Po.rtpárias, com
exigências claras e objetivas."
Com a palavra o Relator.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) - O Relator
é pela rejeição.

O SR. RELATOR (Affonso Camargo) - Pefa réjeição.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Em discussão
o encaminhamento.
Podemos colocar em votação?

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Em discussão.
Com a palavra o Senador Mário Covas.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) - Modifica a
redação do art. 89

O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Presidente, a emenda
se refere a um dispositivo que espero nem prevaleça no fmal.
O art. 8•, § 1• diz:
"É dispensável a intervenção de ope:fadores por~
tuários nas operações portuárias:
1 -que, por seus métodos de manipulação, as
suas características de automação ou mecanização não
requeiram a utilização da mão-de-obra ou possam ser
executadas exclusivamente, pela própria tripulação das
embarcações exclusivamente a bordo."
A tripulação da embarcação não faz serviço em terra.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Perleitamente,
como não faz ...
O SR. MÁRIO COVAS- No instante em que V. EX'
não diz isso, passa a poder fazer.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) -Sim, a rejeição
é porque não há necessidade; simplesmente está explicitando
aquilo que é normal, que a tripulação faz o serviço dentro
do navio.
O Sr. MÁRIO COVAS -Neoessariamente, porque aqui
não é um serviço da tripulação, mas que, teoricamente, quem
deveria fazer era o operador portuário. Ela está substituindo
o operador portuário.

O SR. MÁRIO COVAS- V. EX', lendo o art. 9•, via
encontrar o seguinte:
"Art. 9• A pré-qualificação do operador portuário será efetuada junto à administração do pOrtO, na
forma de norma publicada pelo Conselho de Autoridade Portuária, com exigências claras e objetívas."
A nova redação: ·

".~ 1"' É dispensável a intervenção do operador ...
Para fazer o quê? Para fazer operação portuária.
Em que condições?
" ... que, por seus métodos de manipulação, suas
características de automação ou de mecanização não
requeiram utilização de mão-de-obra ou que possam
ser executadas exclusivamente pela própria tripulação
das .embarcações."
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Esta emenda
está prejudicadíssima. Já tiramos tudo isso do art. 8~> Não
há mais a definição.

"A pré-qualificação do operador portuário será
efetuda junto à administraç~o do porto, expedindo~se
o credenciamento respectivO, conforme nOrma publiw
cada pelo Conselho de Autoridade Portuária, com exi-gências claras e objetivas."
O problema é saber se uma pré-qualificação se faz ''junto''
à direção ou se faz "pela•• administração do porto. A emenda
tem o objetivo de meramente esclarecer isso. O credenciamento, por sua vez, é feito pela administração do porto que
expele o respectivo credenciamento.
Como está na redação atual, a pré-qualificação é feita
junto à administração do porto. A expressão junto quer dizer
o quê?
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Esravamimaginando que é "pela".
O SR. MÁRIO COVAS- "Pela''?

O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Sim, porque
o-objetivo é o mesmo, o sentido é o mesmo.
O SR. MÁRIO COVAS - Se o sentido é o mesmo,
pela e junto são duas coisas diferentes.
O SR. RELATOR ( Affonso Camargo) -'Eu quero dizer
que, naturalmente~ quando puseram um ••junto" estavam imaginando que fosse ..pela".
O SR. MÁRIO COVAS -Então, a redação di emenda
está correta.
V. Ex! é contra mas considera que está correta a redação?
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O SR. RELATOR (Affonso Camargo) - Estou rejeitando, todo mundo já conhece a minha posição.
O SR. MÁRIO COVAS- O princípio eu aceito. Estou
perguntando a opinião.
__ _
V. EX' concorda que é "pela administração" e não "junto"?
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)-Não há necessidade dessa modificação; sou pela rejeição porque creio que
o sentido é o mesmo.
O SR. MÁRIO COVAS- "Junto" ou "pela''?
O SR. RELATOR (Affonso CamargoJ'-'- O sentido é
o mesmo.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)-Vamos votar.
Está em votação a Emenda p.~ 74.
_--" __ ~--Os Srs. S-enàdores que estão de 3cordo com o Relator
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a emenda.
Emenda n9 75, § 4<:>:
"Somente poderão ser operad9res portuárioS os
proprietários e arrendatários de instalações portuárias."
Com a palavra o Relator.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) - O Relator
é pela rejeição.
·
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e coordenação das operações portuárias que efetuar". Era
esse o texto anterior. Foi-lhe acrescentado: " .. ~s.endo executadas a bordo das embarcações, por conferente de sua livre
e~colha. disciplinado em convenção. acordo coletivo de trabalho, sem prejuízo das funções de chefia de cada equipe das
outras respectivas categorias profissionais em serviço".
Parece que aqui há um problema. O operador portuário
é o operador da carga. Porém, quem tem interesse na conferência da carga é o dono do navio. Hoje, tudo isso é contratado
pelo armador. Contrata-se a agência de navegação, a categoria
chamada conferente- no caso, escolhe-se o conferente. Trata-se de alguém que faz o serviço para o armador, isto é,
confere a carga e, no final do trabalho, dá recibo de que
a recebeu. O conferente náo é propriamente uma figura que
trabalha para o operador portuário; ele traba!ha para o armador que tem interesse nisso. Daí por que fala-se na emenda
que "o operador portuário é responsável pela direção e coordenação das operações portuárias que efetuar". O teor do
texto anterior era: "Sendo executadas a bordo das embarcações, por conferente de sua livre escolha, disciplinado em
convenção, acordo coletivo de trabalho, sem prejufzo das funções de chefia de cada equipe da~ out~as respectivas categorias
profissionais em serviÇOn.
Quase todas as outras categorias estão funCionando para
o operador portuário que cumpre uma tarefa. Mas quem confere a mercadoria, o· faz no interesse do dono do navio isto
é, do arrilador. No final da operação, há que se definir se
tantas toneladas de carga entraram ou não tio navio. É por
isso que a emenda foi apresentada.
O SR. RELATOR (Alfonso Camargo)- A Relatoria
acredi~a que há, no caso, um problema. E preciso ver se,
no projeto final, vai-se consolidar a figura especializada dos
avulsos, mantendo a especialização, ou se vai.partir para a
idéia da multifuncionalidade. Visto isso, a lei, registrando
o problema do conferente liberado, que não estava sendo
falado ... A meu ver, esse problema tem que ser colocado.
O SR. MÁRIO COVAS - A multifuncionalidade não
pode atingir o conferente. Volto a insistir nisso.
O SR. RELATOR (Alfonso Camargo)- Não se está,
aui, eliminando a possibilidad_e de o t!a~alho ser feito pelo
confererlte. Com a sua emenda, determina-se que ele o fará,
quando a idéia é de que para isso tivéssemos trabalhadores
nos portos multifuncionais. Seria a forma mais moderna de
ser.
Estou falando no espírito, porque esse assuntO será abordado em outras emendas suas. Por isso, s_eria importante que
-a ·coiilissão analisasse esse problema.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Está em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
_
_ ~- _ - . _ .
Os Srs. Senadores que estão de acordo com o Relator
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
A Emenda n9 76 suprime o art. 139
Com a palavra o Relator.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Em discussão.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
_
__ "-,-,_
Os Srs. Senadores que estão de acordo com o Relator
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Art. 13.
Com a palavra o Relator.
_
_
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Em discussão.
(Pausa.)
O SR. MÁRIO COVAS_..: Não há como misturar uma
Não havendo quem peça a palavra, enceno a discussão.
coisa com a outra.
Em votação.
Volto a insistir na questão. Tenho uma determinada merOs Srs. Senadores que estão de acordo com o Relator
cadoria para transportar, para mandar para outro porto. Ela
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
é verificada por todas as operações - ou será, segundo o
Rejeitada.
_
projeto - por uma figura chamada operador portuário, que
Emenda n9 77 trata-se de uma emenda modificativa.
se vale das categorias profissionais existentes. O que-v. Ex~
(Leitura da Emenda no 77.)
salienta, o projeto preconiza que se càritinhe para a multifunCom a palavra o Relator.
cionalidade.
O conferente não é uma figura que trabalha para o operaO SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Pela rejeição.
dor portuário. Pode até fazê-lo, se tiver interesse em conferir
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Em discussao.
também. É, fundamentalmente, uma figura que opera para
o SR. MÁRIO COVAS -Sr. Presidente, essa emenda·. -O don_o do navio. É preciso que aja alguém, no final da operatem sentido: "O operador portuário é resporisável pela direção
ç~o, para dizer o que entrou na sua embarcação. Isso não
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pode ser dito por aquele que fez o serviço para ele_. Não
posso ter alguém que faça conferência pã.ra quem devo o
serviço, porque, nesta hipótese, a minha lealdade é para quem
trabalho e não para quem o serviço está sendo prestado, daí

por que essa emenda está aqui.
O SR. RELATOR (Alfonso Camargo)- A Re1atoria
permanece pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Em votação.
Os Srs. Senadores que estão de acordo com o Relator
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeítãda a Emenda n" 77.

Emenda no 79.
O SR. MÁRIO COVAS n9 78 também foi destacada.

Sr.l'restaente, a Emenda

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Da Emenda
n? 77 passa-se para a de n9 79. Na relação das emendas, consta
a Emenda no 78. Tenho a impressão de que, talvez, tenha
havido um erro de impressão. Ela não está destacada.

O SR. MÁRIO COVAS- A referida einenda foi destacada. Não sei como ficou.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Estou estranhando não __constar no destaque, porque todas as emendas.
de autoria do Senador Mário Covas, foram consideradas destacadas.

O SR. MÁRIO COVAS -Todas não, mas a de n° 78
o foi.

O SR. RELATOR (Alfonso Camargo)- Vamos analisar
a Emenda n" 79. Se a de n" 78 estiver destacada, nós a apreciaremos depois ...

O SR. MÁRIO COVAS- Sr, Presidente, tenho mareado, na minha relação, as emendas que destaquei; não foram
todas, mas a de n"' 78 está destacada.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)-Vamos passar
para a Emenda n"' 79. Senador Mário Covas, infelizmeríte,
não consta nos requerimentos assinados por V. Ex~ a Emenda
n"' 78. Portanto, não posso colocá-la em votação.

O SR. MÁRIO COVAS- Não consta dos requerimentos que estou vendo na mão da Comissão de Assuntos Económicos. Entre os que assinei, 'Seguramente OOtiSta--:· Acabei de

mostrar que as que não apresentei, embora de minha autoria,
estão aqui assinaladas com "não".

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Pode ter sido.
Em função do grande número de emendas. pode ter havido
um engano de V. Ex~ Vamos deixar para o Plenário. V. E~
concorda, não é?
Emenda n" 79. Trata-se de urna emenda modificativa.
Os Srs. Senadores têm aí em mãos o art. 18. Vou evitar
a sua leitura. Passo a palavra a:o Relator~ -Affonso Cairiãfgo.
O SR. RELATOR (AIIonso Camargo) -O art. 18 foi
modificado pela Emenda n~ 8, referente à paridade. A pergunta é no sentido de saber se iríamos voltar a esse_ processo
do código de gestão de mão-de-obra, depois de apro"'ada
a paridade, que o eliminOu.--- - --- O SR. MÁRIO COVAS -Tudo bem.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) está prejudicada.

A emenda
--
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Emenda n" 117~ página 106. É uma em-enda substitutiva_:
também, ao art. 18.- Com a palavra o Relator.
O SR. RELATOk (Affonso Camargo) - Acredito ~até~
qtie seja o rilesfuo texto~ A referida emenda está prejudicada
pelo outro texto~
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Emenda prejudicada:.
_
Emenda n" 80, página 62. Trata-se, também, de uma
emenda modificativa, referente ao art. 18; -=- - - - Com a palavra o Relator.
O SR. RELTOR (AIIonso Camargo)- Pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Em discussão.
O SR. MÁRIO COVAS - Sr. Presidente, a meu ver,
essa emenda resolve um problema grave. V. Ex• imagina que
há várias categorias avulsas. Dentro delas, milhares de trabalhadores labutando. Cada dia, o trabalhador trabalha para
',!.ma C()ntratação Çiferente. Sã_o vários_grupos de empregados.
O pagamento efetuado até 4~ horas depois tem que_ ser distribuído --para todos os que executaram sua tarefa, individualizado. Mas essa individualização não passa apenas pelo salário, produção do serviço efetuado; passa pelo 13'?, pelas férias,
pela contribuição sindical. Esse trabalho hoje é feito por intermédio do sindicato que recebe e redistribui, sempre para as
mesmas figuras, as parcelas relativas ao salário e àquelas que
devam ser acumuladas para responder por férias, 13" salário.
A proposta preconiza que o sindicato continue fazendo
esse Serviço, ou seja, recebendo um recurso e redistribuindo-o
para o seu pessoal. Na realidade, issso é mais cómodo para
o trabalhador, mas é um trabalho, é um ónus que se retira
de alguém e se transfere para o sindicato. Não se transfere,
porque é assim, hoje, mas me parece que isso tem provado
cómodo, competente. Com isso, pOucos têm sido os problemas.
O SR. RELATOR (Alfonso Camargo) - Pretendia-se
transferir para o órgão de gestão de mão-de-obra, eliminado
pela comissão.
O SR. MÁRIO COVAS - O órgão não foi eliminado,
o órgão ficou paritáriO.
·
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Com a Relatoria. Pela rejeição.
Vamos colocar em votação a Emenda n" 80.
Os Srs. SenadOres· que estão de acordo com o Relator,
permaneçam sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
Emenda n" 81, Trata-se de uma emenda aditiva. Acrescente-se ao inciso VIII do art: 18 a seguinte redação;
O SR. MÁRIO COVAS - 0 que tem o·art. Í8?refere-se~

O SR. RELATOR (AIIonso Camargo) - 0 art. 18 foi
substituído todo ele pela gestão paritária.
O SR. MÁRIO COVAS - Mas isso rião a elimina. A
vantagem é que gestão paritária ou não, alguém vai ter que
arrecadar a contribuição de que trata o art. s~. inciso IV,
da Constituição, e pagar até 48 horas depois. Se o_ órgão
é paritário ou não,_não faZ diferença, isso é da sua atribuição.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Aquela emenda terminou com todos os incisos do art. 18. Se V. Ex~ acredita
que é só complementar, estou colocando o problema de que
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houve uma eliminaçã-o de todo o art. 18. E aqui diz: "inclua-se
o are 8"'". Portanto, a minha interpretação é no sentido de
que era um complemento daqueles incisos I~ II~ há até VII,
VIII.

O SR. MÁRIO COVAS- Nas emendas da Comissão
de ConstitUiÇão, Justiça e Cidadanià? Onde is-sôfoi elírriinado?

da

O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Aquela Emen8.

n~

O SR. MÁRIO COVAS -Emenda n' 8 da Comissão
de Constituição, Justiça e -cidadania? Um momentO,
fa~
vor. (Pausa.)
__
Não sei, Sr. Presidente, no -rricu entender, a prejudicialidade não se dá desta maneira, e sim quando tenho duas
proposições conflitantes. A aprovação de uma elimina- imediatamente a outra. Aquela proposição teve uma finalidade, e
essa tem uma outra. :É aditiva. Inclui como obrigação.

Por

O SR. RELATOR (Affonso Camargo) ~Senador Mário
e possfvel conciliar o problema. O art.
18 ficaria da seguinte forma:
·

Covas, vamos ver se

"As entidades representativas dos trabalhadOres
portuários avulsOS e Ciitidades representativas da classe_
empresarial constituirão, em cada porto, e sobre a regra
da paridade, o órgao de gestão de mão-de-obra".

O inciso: ·•arrecadar a contribuição de que trata" .... A
não ser que se modifiCasse-, se-ajustasse a redação, caSo contrário fica prejudiCado. Juntando o que foi aprovado na Emenda
n~ 8 com a aprovação desta emenda, há uma falta de seqUência
redacíonal.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Senador Mário Covas, V. Ex~ conSidera a emenda prejudicada ou não?
O SR MÁRIO COVAS- Não, não a oonsidero:
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Também não
a considero, porque se trata de uma emenda aditiva-. Vamos
colocá-la em votação.
Os Srs. Senadores que estejam de aCordo com o Relator
permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada a emenda.
Emenda n"82. Trata-se, também, de uma emenda aditiva,
que manda adicionar o inciso VIII ao an. 18. Como já foi
inserido na Emenda 81 o inciso VIII, essa, si~ está prejudicada.
O SR. MÁRIO COVAS- Não.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - A não ser
que modifique a redação.
O SR. MÁRIO COVAS - Esse é adicional àquele; é
o IX. Não pode abrir a VIII, que não existe, c põe a IX.
Quando se apresenta duas emendas separadas, na realidade
as duas têm a numeração, que é onde termina a numeração
no projeto. O projeto tinha ~ete itens~ Há duas emendas distintas, portanto, deve-se apresentar as duas com o item VIII,
pois são distintas. Agora, se aprovar uma·, ela-não fiCã fn\.'ãli.:dada porque está com o número VIII, ela pas~a a ser número
IX.
O SR. PRESIDENTE (Raimúndo Lira) - gora, tem
que renumerar. Passa para o inciso IX, porque ela não complementa a redação do inciso VIII.
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O SR. MÁRIO COVAS- Não, ela é distinta da VIII.
Isso realmente é uma coisa conveniente~
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Pela rejeição.
-,
__
Vamos votar.
_.
O "SR. JOSÉ FQGÁÇA - Sr. Presidente, a questão
da prejudicialidade está mais próxima de uma_questão de
oriti"1l"natureza. Rejeitamos a Emenda n\' so-. que determinava
que a arrecadação e_ o repasse dos salários fosse feito--por
intermédi9 dos_:;;;inQic_;,ttos, mas foi rejeitada. Ora, Os salános,
portanto, não são nem arrecadados nem distribuídos I:or inte:médio dos sindicatos. Esta emenda, me parece. sena substdiária da Emenda n9 80. Caso fosse aprovada a Emenda n"
80, teríamos que, na.turalmente, aprovar--a82. Por quê? Porque adicionais remuneratórios de férias e gratificação de natal
são complementos salariais, são aditivos. aditai_!lent~s salariais. Rejeitada a Emenda n" 82, mes~ç que nao haJa uma
prejudicialidade legal, não vejo lógica em dar_ um_ tratamento
ao fundo de férias e de gratificaçãq_de natal t;hferenJe, dos
salários. Apenas isso. Não há uma preljudicialidade_._Há uma
_inéoerência de posturas.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Concordo,
Senador. Inclusive modifiquei a posição, porque, inicialmente,
pensei que a intenção do autor da emenda era - caso uma
não seja aprovada - colocar em votação a outra emenda,
pensando que se tratava do mesmo assunto, mas são assuntos
complementares. Quer dizer, ela adiciona o artigo e não substitui. Então, não vai"ser prejudicada, mas será em votação.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Ela pode ser colocada em
votação. Eu faria uma pergunta ao autor da emenda, se S.
Exa mantém essa emenda, porque ela é subsidiária à de número
80._ Dá pira separãr a Emenda n 9 81 da 80, mas não me
_
parece que dê para desvincular a Emenda n~ 82 da 80.
O .SR. MÁRIO COVAS -Dá, e é conveniente, pela
seguinte razão: a conta do décimo-terceiro, a conta de férias,
de quem é avulso é depositada em caderneta de poupança
em nome de cada proprietário, de cada titulaL O salário é
pago im:edia-tã.mente. AcreditO que o órgão gestor vai ter tremendas dificuldades de fazer e_sse depósito. Se forem os operadores portuários a fazer, então, ainda será maior a dificuldade.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Estamos criando o órgão
gestor paht isso, ou seja, para cúmprir essas tarefas, que não
são de sindicato, no meu entender.
O SR: PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Vamos colocar em votação a Emenda n~ 82.
Os Srs. Senadores que estão de acordo com o Relator
permaneçam sentadc_Js. (Pausa.)
Reje~iãda.

Emenda n' 112. pág. 110. Adicione-se ao Capítulo VI,
artigo tal, será implantado às administrações portuárias na
data de publicação desta lei, o sistema de cc-gestão adminis·
trativa_; etc.
Com a palavra o Relator.
O SR. RELATOR(Affonso Camargo)- Voto pelarejeição.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Em discussão
·a Emenda n• 12. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro-a discussão.
Em votação.
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Os Srs. Senadores que estão de acOrdo COm o Relator
permaneçam sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
Emenda n• 83.
AcrescenteRse ao Capítulo V, art. tal, a remuneração,
a definição das funções, a composição dos termos- e a-s demais
condições do trabalho portuário de Capatazia serão objeto
de negociação entre as entidades representativaS dos trabalha-

dores portuários de Capatazia e dos operadores por-tuários
das respectivas categorias económicas preponderantes, mantido o atual sistema do pagamento do salários ou produção.
Com apalavra o Sr. Relator. - -O SR. RELATOR (Alfonso Carriargo)- Voto pelare-

jeição.

--

0 SR. PRESIDENTE (Raimíndo Lira)- Em discussão.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.

Em votação.
- Os Srs. SenadOres que eStão de acordo com o Relator
permaneçam sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
Emenda n" 84.
Acrescente-se aos seguintes incisos: XVII --:- Indicar os
diretores da administração portUária para posterior homologação por parte do seu Conselho de Administração- CONSAT; XVIII --Aprovar o organog_rama e fixar o quadro
profissional de empregados à administraçãO do porto; XIX
-Homologar os atas de administração do porto, tais como,
convênios, acordos~ contratos de credenciamentos dos operadores portuários; XX- Homologar o regulamento do porto._
Com a palavra o Sr. Relafor.
O SR. RELATOR \Affonso Camargo) ~Voto pelarejeição, por princípio. a f3.V0r do acordo amplo.
O SR. PRESIDENTE (Raimindo Lira).:.... Em discussão.
.
(Pausa.)
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Deputados e nem dos Senadores._ Os interessados se reúnem
e decidem quem vai administrar o porto.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- O Conselho da Administração
Portuária.
O SR. MÁRIO COVAS- Não o membro do Conselho,
mas da Administração do porto.
O SR. NELSON WEDEKIN- .... administração portuária para posterior' homologação por parte do Conselho da
Administração.
O SR. MÁRIO COVAS - O Conselho é ull1 orgão,
e a AdminsitraçãQ do Porto é outro. Esta tem uma diretoria,
e depende se for uma empresa, etc.
_
_ _
Neste caso, vai passar a caber ao Conselho a tarefa de
indicar os diretores. Até não sei bem se isso é moderno ou
não. Os critérios politiqueiróS sãó inodernos ou não'!
O SR. JOSÉ FOGAÇA - São arcaicosc
OSR. MÁRIO COVAS- Então, a .emenda parece
razoável. O representante do Governo é indicado pelo Governo. Aqui não se está falando em_indicar os diretores do Conselho: e-Siln da. administrâçãó do porto.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Em votação.
Os Srs. Senadores que estão de acordo com o Relator
permeneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.
Emenda n"' 85 é modificativa, me parece, de todo o art.
3L
_ Concedo a palavra ao Relator.
O SR. RELATOR (Alfonso Camargo) - Essa emenda
refere-se àquela da tripartite, que foi rejeitada na 17, naComissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. MÁRIO COVAS- Essa emenda, o Relator tem
razão, porque realmente está prejudicada em relação à rejeição da 17.
O SR. PRESIDENTE (Raimunda Lira) - Está prejudicada a emenda.

O SR. MÁRIO.COVAS- Sr. Presidente, essa emenda·
acrescenta algumas prerrogativas para o Conselho-de Autoridade Portuária. Indicar os diretores da adminiStração-portuáO SR. EDUARDO SUPLICY- Perdão, não compreenria, aprovar o organo:gram-a e- fixar o quadro -prOfissional de
di as razões pelas quais esta emenda estaria prejudicada.
empregados da administração do porto, homologar os atas
da administração do porto, tais como, convênTos; acordos,
6 SR. MÁRIO COVAS - Ela fica prejudicada pelo
contratos de credenciamento e homologar o regulam~nto do
fato de que foi rejeitada uma outra que modificava o art.
porto. Ou seja, estas passam a ser prerrogativas 06 Conselho
- 31. Não é isso?
de Autoridade Portuária. Elas em nada conflitam com as deO
SR.
EDUARDO
SUPLICYMas
essa é diferente,
mais prerrogativas, e me parece salutar, pois n(dnstanté-ein
está
aperfeiçoada.
Na
verdade,
essa
emenda
restabelece a
que se cria com uma participã.çãO o-nde- tOdos -os-setores estão_
desenvolvidos, ela ganha dimensão dessas prerogativas. Pare- --paridade entre cada grupo ou bloco participante do CAP,
conferindo maior equilíbrio ao Conselho: um terço o Governo,
ce que a emenda não contraria nenhum dispositivo. A rigor
um
terço os empresários, um terço os trabalhadores e um
não é contraditória, em relaÇão ao acordo, a não ser que
terço da Câmara.
consideremos o acnrdo extremamente hermético, pois já não
O SR. RONAN TITO - Foram aprovados os arts. 8'
é mais um acordo. passa a ser uma palavra irrepreensível,
.
.
mas fora disso eu não vejo p-or que não -se acrescentar para
o Conselho de Autoridade Portuária essas prerrogativas_.
O SR. RELATOR (Alfonso Camargo)- A Emenda
n" 17 pretendia exatamente essa composição tripartlte, que·
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Em votação.
foi rejeitada. Filosoficamente, o princípio foi reJeitado.
(Pausa)
Concedo a palavra, para encaminhar, ao Senador Nelson
O SR. MÁRIO COVAS - Há variáveis aqui dentro
Wedekin.
um pouco diferentes, mas a rigor, o que está em jogo é ter
O SR. NELSON WEDEKIN -Apenas quero destacar ou não uma administração paritárhi.
Isso, é verdade, foi rejeitado anteriormente e, portanto,
a argumentação do Senador Mário _Cova~. quando diz que
não será indicação do prefeito, nem do vereador, nem dos parece-me que esta emenda está prejudicada.
e~
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O SR. EDUARDO SUPLICY-Naquela proposta anterior foi salientada a falta de itens, que agora são aqui contemplados, como no art. 31, item II. incisos "e" e "r', que estabelece: "dos representantes dos exportadores e importadores ... "
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Senador
Eduardo Suplicy, considero as suas observações muito corretas, mas estou respeitando o autor da emenda, para considerá-la rejeitada.
Quando a declarei prejudicada, encerrou-se a votação,
porque ela tem o mesmo efeito do encerramento da yotaçáo.
Peço a compreensão de V. Ex~
Emenda n' 86.
É uma emenda modificativa da redação do inciso IX do
parágrafo 1~ do art. 32; "organizar e regulamentar a guarda
portuária", substitui-se por "prover a vigilância e policiamento
das instalações portuárias".
Concedo a palavra ao Relator.
O SR. RELATOR (AffonsoCamargo)- Em piincfpio,
opinei pela rejeição. Trata-se do problema do porto por instalações portuárias. Se- V. Ex~ julgar que isso é fundamental,
porque se imaginou que o porto se entenderia COm instalações
portuárias.
O SR. MÁRIO COVAS- Não entendi, Excelência.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) - Quando se
fala "porto", é para imaginar que se incluem todas aS _instalações portuárias. Trata-se praticamente de uma emenda de
redação.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Acredito que.essa emenda
tem um sentido muito claro para mim porque, de fato, a
guarda portuária tem essa competência estrita e essa prerrogativa estrita, que é a de exercer a vigilância e policiamento
das instalações portuáriaS, -e não do porto.
O SR. MÁRIO COVAS -Tem razão, hão-são coisas
iguafs.- -

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Vamos colocar em votaÇão.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Com a palavra
o Senador Mansueto de Lavor.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Desejo esclarecer
que essa redação está adequada e poderia se pensar por que
não se colocar instalações e os b~ns depositados nos armazéns
ou o que seja? Na realidade, o que fica dentro das instalações
portuárias, principalmente as mercadorias ou as cargas ficam
sob a responsabilidade do fiel depositário. Então, são eles
que lacram os armazéns. A guarda não pode sequer entrar
sem permissão deles, não tem esse atributo de vigiar interna~
mente as instalações portuárias. É o zelo pelas instalações
portuárias, do ponto de vista externo.
Então, no caso, a redação está adequada. Acredito que
deve-se aprovar.
O SR. JOSÉ FOGAÇA -O texto da Constituição que
autoriza a criação de guarda municipal, também cuida zelosamente de manter a competência dessa guarda municipal adstrita ao policiamento e guarda das instalações dos bens ou
dos_ ativos ou próprios municipais, mas não do município.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Em votação.
Os Srs. Senadores que estão de acordo com o Relator
permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada a emenda.
Emenda 11" 87.
Inciso X - Promover a remoção de embarcações, ou
cascos de embarcações que possam prejudicar a navegação
das embarcações que acessam o porto, respei~da a legislação
pertinente.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Por princípio,
voto pela rejeição.

O SR. JOSÉ FOGAÇA -'Não são:
O SR. MÁRlO COVAS- Falar que tenha prerrogativa
do policiamento do porto pode envolver o navio, pelo menos
quando ele está no porto. A prerrogativa é para as instalações
portp.árias.
--- -

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Vamos colocar em votação?
O SR. MÁRIO COVAS - Só um detalhe, Sr. Presidente.
~sse complemento, ..respeitada a legislação pertinente.. ,
evita um conflito entre a administração do porto e a Marinha,
que é quem tem competência para fazer eSsa operação. É
por esse motivo que se acrescenta isso à emenda.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Eu procurei
saber por que foi feita essa redação para não conflitar com
a Marinha, que era "promover a remoção", e deixar claro
que "promover" não seria "fazer,. porque a Marinha faria
es~a operação. Estamos só rejeitando· por princípio.
O SR. MÁRIO COVAS- É o máximo que V. Ex•
pode fazer.

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Parece-me que há outras competências de outra natureza.
O SR. RELATOR (Alfonso Camargo)-De porto, Marinha, por exemplo.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Da Polícia Federal, da Marinha sobre o porto. Agora, a guarda portuária não tem _essa
competência.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) -Imagino que
quando colocaram "porto., foi querendo fazer alguma coisa
que não criasse problema.
O SR. JOSÉ FOGAÇA --' Mas o porio é uma área,
e isso criaria um conflito de competência.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Basta a Comissão aprovar e está resolvido o problema.
O SR. JOSÉ I'DGAÇA--'~0 Serviço de Segurança do
Congresso tem essa competêriCia ·sobre o CongresSo, mas é
uma competência de prerrogativa exclusiva que nenhum outro
sistema policial tem. Agora, no caso do porto, não é possível.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Em votação.
Os Srs. Senadores que estão de acordo com o Relator
permaneçam sentados. (Pausa.)
~
Aprovada a emenda.
Emenda n'89
Aprovada a emenda.
A Emenda n"' 88 não foi destacada ..
Emenda n9 89: "Modifique-se a redação do art. 46 para
os seguintes, suprimindo~se o seu parágrafo único.
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Art. 46. Enquanto não forem co~stitufdos os órgãos
locais de gestão de mão-de-obra do~ t:i"ab~lhO portuário avulso,
será observado o regime operacional ântéiiOr instituído por
esta leiy'.
Com a palavra o relator.
. ., ,, .

O SR. RELATOR (Affoóso Camargo);_.:_ Sou pela rejei:
ção.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Em discussão.
Emenda n~" 89, página 73. _
,.
--0 SR. MÁRIO COVAS ~ 0-.óbjetivo é disCiplinar o
que acontece, até que o órgão gesto__~ _ de_çnão-de-obra seja
criado. Até que isso Ocorra, vale a iegta de ·trabalho atual.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Em votação.

Com a palavra o Senador Nabor Júnipr.

O SR. NABORJÚNIOR- O caput do art. 46 estabelece
um prazo de 90 dias da publicação da ,lei para a constituição
dos órgãos locais de trabalho, gestor de mão-de-obra, etc. __
Pela emenda, vai se protelar isso. Esse prazo pode passar
dos noventa dias. Acho que a redação dQ art. 46 está mais
em consonância com oS objetivos do projeto, que é" a modernização dos portos. Essa emenda permite uma protelação indefinida.
- 1•
Então, voto favoravelmente ao texto -do PrO}eio.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Em votação.
Os Srs. Senadores que estãO de acordo com o relator
permaneçam sentados. (Pausa.)
Rejeitada a emenda.
_ ___ _
Emenda n;o 118 de autoria do Senador- Eduardo Suplicy,
pág. 107.
.
.. ....
"Dê-se ao § 19 do art. 50, a partii do exercício
de 1993, os recursos do adicional de tarifa portuária- A TP serão aplicados no porto organizado que lhes
deu origem, nos seguintes percentuais:
I-50% em 1993;
II -55% em 1994;
III -60% em 1995;
IV- 65% em 1996;
IV -70% a partir do exercício de 1997."
Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. RELATOR (Affonso. Camargo)- O Relator
é pela rejeição. Gostà.ria que o Senador Mansueto de Lavor
acompanhasse o raciocínio d<! relataria. _ .
Essa emenda pretende reter no porto que paga ATP percentuais maiores do que prevê no projeto anterior. Em vez
de 30%, seria, já no-primeiro ãriõ, 50%:----lsso, evidentemente, é um princípio que queremos estabelecer, mas há muitos projetas já feitos. Estou pedindo a
atenção de V. Ex• porque um dos portos que mais recebe
benefício de A TP é o porto de Suape e poderia, pelas informações que tenho do Ministério, comprometer alguns projetes
que já estão em andamento.
Por issO, -sou peta rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Com a palavra
o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY -Sr. Presidente, o projeto da Câmara conclui pela mesma porcentagem de 70%
para o exercício de 1997.
. ... . . .
Esta emenda visa unicamente acelerar o processo de redistribuição de recursos da ATP para o porto· de origem,
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de forma a garantir maior rapidez nos investimentos destinados à recuperação da infra-estrutura e equipamentos das
inStalações portuáriaS.
Essa foi uma- Sugestão da Frente dos Prefeitos de cidades
portuárias, inclui mais de trinta prefeitos e foi concensual
entre eles, Sr. Presidente.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Tem a a palavra V. Ex~
O SR. MANSUETO DE LAVOR -Considero das mais
acertadas a proposta contida na Emenda do eminente Senador
Eduardo Suplicy. Na realidade, tanto o ProjetO da Câmara
como a Emenda terminam, a partir de 1997, com o percentual
de 70% destinado ao porto da origem dos A TP. Mas·"o Senador
Suplicy, em boa hora, propõe um aceleramento da retenção
desses recursos porque isso vai dar condição mais rápida ao
aparelhamento dos portos, vai dar melhor condição aos seus
serviços.
A_ causa primeira fundamental da carestia dos custos elevados dos portos é exatamente essa falta de aparelhamento.
O histórico Porto do Recife tem guindastes de 1916, que só
servem ·para feiTo velho e para atrapalhar o tráfego na área
do porto. É modernização da área do porto e isso se fará,
evident~mente, com a retenção dos recursos das ATPs no
porto de origem.
Na realidade, aumentar os adicionais, a começar do ano
de 1993, significa apressar a modernização dos portos. Cito,
também, que os cálculos relativos ao orçamento de 1993, na
prposta do ExecutivO, relativos às ATP, foram alterados para
mais, isto é, o Govc:;mo estipulava uma quantia que foi alterada
em mais de 30%, · tal é a importância ,desses recurSos para
a modernização do porto.
Creio, Sr: Relator, já que V. Ex• citou meu nome na
sua argumentação, que isso vem ao encontro da proposta
que V. Ex~ defendeu desde o começo: o mais rápido possível
dar condições de modernidade ao porto, para que não haja
o fenômeno da demora, o démarrage dos navios em ftla no
Porto. Isso é que encarece o serviço portuário. Todos são
transferidos aos operadores e aos usuários dos portos.
Então, essa emenda é da maior oportunidade, não é brusca, mas também não é tão lenta como quer o Projeto da
Câmara.
O SR. RONANTITO- Permite V. EX' um breve aparte,
nobre Senador Mansueto de Lavor?
O SR. MANSUETO DE LAVOR- V. Ex• tem o aparte.
O SR. RONAN TITO -Nobre Senador Mansueto de
Lavor, V. Ex~ fere aqui, agora. No entanto, gostaria de dizer
a V. Ex• que os recursos que a Portobrás manuseou no passado
eram imensos. Havia recursos miliardários. E, no entanto,
sabemos que os recursos aplicados pela Portobrás foram feitos
de maneira desastrada, que levaram os portos, como disse
V~-Ex~-, ã ·permanecerem.ainda com guindastes de 1916. Acho
que mais importante do que criar recursOs é a gestão dos
mesmos. De nada adianta ficarmos ·criando volumosos recur~
sos, como foram criados na época da Portobrás, e esses serem
desviados. Temos o exemplo daqueles carregadores de contain~
ei"$ o Porto do Rio G-Iaô.de em_ que s~ gastou m~nos de
um milhão de dólares por um carregador de containers, dez
vezes ~ais veloz do que o do Porto _de Santos~ que custou
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três milhões de dólares. Acho isso muito complexo e mais
complexo ainda porque não estamos elaborando uma lei, aliás,
nem o fruto do acordo da Câmara é uma lei, isto aqui é
um estatuto. Fico pensando se temos que fazer um estatuto
para cada coisa. A indústria siderúrgica nacioD.al precisa de
um estatuto. Esse detalhamento, na verdade, é importante,
mas pode se perder. Perdemos o objetivo da coisa. V. Ex~
tem toda razão quando diz que o que traz encarecimento
aos portos brasileiros é a falta de equipamentos. Em relação
a isso, estamos completamente de acordo. Agora, como diz
São Tomás de Aquino, Htudo está no como". De nada adianta
alocarmos bilhões de dólares, como foram alocados no passado para a Portobrás, e instalar nos portos, como disse muito
bem V. Ex~, equipamentos obsoletos. Era esse o aparte que
gostaria de fazer.

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Exatamente na
linha do seu raciocínio, a emenda do Senador Eduardo Suplicy
visa a desconcentrar a gestão desses recursos em um pQríodo
mais rápido.
O Senador Carlos De'Carli diziawme que, nesseS últimos
três anos - S. EX' é muito ligado ao porto fluvial de Manaus
- , foram recolhidos em ATP no pequeno porto ~ desculpem-me, aqui, os amazonenses, relativamente aos grandes
portos marítimos - fluvial de Manaus dezoito milhões de
dólares em recursos de ATP. No entanto, segundo S. Ex',
não retomou à Portobrás, não aplicou- no Porto de Manaus
um centavo desses dezoito milhões. Isso significa que quanto
Dl.ais rápida for a desconcentração desses recursos, a gestão
pelo próprio CAP e a administração do_ porto, com certeza,
esses recursos serão aplicados em benefício do portO. Se esses
recursos vierem para Brasfiia, não voltarão para as origens,
para o -porto. Acelerar essa desconcentração da gestão dos
recursos é uma medida correta.
Daí o nosso apoio à emenda do Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) --Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR- NELSON WEDEKIN- Sr. Presidente, rapidamente devo esclarecer que todo mundo sabe que as tarifas
nacionais portuárias arrecadoU ... milhões. de dólares em um
ano. A emenda é absolutamente clara: "'serão aplicados no
porto de origem".
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Exatamente.
O SR. NELSON VI'EDEKIN -Na medida que garantir
que ele garante o percentual desta arrecadação ...
O SR. MANSUETO DE LAVOR~. Mais alto do que
o projeto.
O SR. NELSON WEDEKI])l -Não se centralize aqui
para depois distribui-lo, segundo critérios de Brasfiia.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Queria louvar,
porque para mim é até surpreendente, mas quando chamei
V. EX' à colação imaginando que sairia uma contradição entre
São Paulo e o Nordeste. Porque é evidente que quem paga
ATP é basicamente - o grande contribuinte de ATP - o
Porto de Santos. Mas V. Ex• toma uma posição ...
O SR. MANSUETO DE LAVOR -Mas, digno Relator,
citei um exemplo, dizendo que o Nordeste não foi beneficiado
em nada nessa desconcentração. Os portos são totalmente
desaparelhados.
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O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Mas, de qualquer forma, em principio, V. EX' poderia tomar uma outra
posição.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Não.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) -Estou louvando a sua posição.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Exatamente.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Fico, por princípio, pela rejeição. Apenas por princípio.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Líra)-Tem a palavra
~b

.

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidente, vou fazer uma
pergunta ao ex-Ministro de Transportes: existe algum fundo
de equalização, de_ investimentos, ou de distribuição de recursos, administrado pelaex-Portobrás e, hoje, admin1strado pelo
Ministério do Interior?
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- De equalização, não.
O SR. JOSÉ FOGAÇA -Não há?
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Não.
O SR. JOSÉ FOGAÇA -Então, esses recursos entravam no caixa do Tesouro e ali subsumiam-se?
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Não, os recursos entram e eles, obrigatoriamente, têm que ser aplicados
em portos. Só que o problema é devem ser de acordo com
as verbas que constam no orçamento.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- V. EX' tem razão numa observação, a meu ver, que cada porto será entregue a si mesmo.
·O SR. RELATOR (Affonso Calnargo)- Exatamente.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Isso é bom.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- É bom.
O SR- MANSUETO DE LAVOR- Permite-me V.
EX' uma intervenção? (Assentimento do orador) É que esse
fundo que preconiza o Senador José Fogaça fica com aqueles
30% de recursos altamente suficientes.
~
Quanto ao destino dos recursos da ATP foi parecido
com o do famoso selo rodoviário, que, até hoje, ninguéiii
sabe para que cofre foi. Praticamente é isso.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -;Em votaçãÕ ·
a emenda.
Os Srs. Senadores que estão de acordo com o Relator
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação a Emenda n' 90:
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Raimrmdo Lira) -Tem a palavra
V. EX'
O SR_ RELATOR (Affonso Camargo) -Sr. Presidente,
para economia de tempo é a Emenda n~' 90, que trata dO
art- 53, que foi suprimido.
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O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - A Emenda
n' 90, ·que trata do art. 53.
. ---- Com a palavra o nobre Relator, Senador Affonso_ Camargo.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) - Esse art. 53
foi suprimido pela Emenda n~"21 da Comíssão_de Constituição,
Justiça e Cidadania qiié suprimiu três artigoS':' 52,
68.--0 SR. MÁRIO COVAS -Não seí se V. Ex• lembra,
quando se discutiu isso, havia três tópicos que falavam em
31 de dezembro de 1990. Quando fui defender a emenda,
disse: no que se refere a prazo, ainda vou defender uma posição diferente mais amante.
Essa emenda trata, na realidade, de dizer que não tem
porque determinar que a pessoa que estava trabalhando em
31 de dezembro de 1990, nias· sim a quê está ·matriCulada
hoje.
Ela não é -contraditória em relação àquela.
O SR. RELATOR (Affonso Caniargo)- Não é esse
aspecto de contradição, estou informando para efeito de mostrar como fizemos da outra vez, esse art. _53_ foi revogado
pela emenda aprovada ontem.
O SR. MÁRJO COVAS- Isso adlta~se ao que foi aprovado ontem, que tinha uma determinada data que preconiza
uma outra data.
·osR:-PRESIDENTE '(Raimundo Lira)- Em votação.
Os Srs. Senadores que estão de acordo com o Relator
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
Emenda n9 91, aditiva:

Dezembro de 1992

O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Presidente, o art. 54
diz_: "É facultado aos titulares_ das instalações portuárias de
uso privativo, a contratação de trabalhadores a prazo determinado, observado o disposto na convenção ou acordo coletivo
de trabalho das respectivas categorias econômicas prepónderantes".
"Parágrafo único: Para os efeitos_do disposto neste artigo,
as atuais instalações portuárias de uso privativo devem manter
em caráter pennanente a atual proporção entre trabalhadores
com vínculo empregatício e trabalhadores avulsos.,.
__ Em outras palavras, o projeto da Câmara diz que, para
que_ o terminal privativo possa contratar os trabalhadores a
prazo indetenninado, mantém-se relação atual entre trabalhadores com vínculo empregatfcio e trabalhadores avulsos.
A emenda vai além, ela garante o engajamento dos trabalhadores avulsos, o que aliás, do ponto de vista da proporcionalidade, já está estabelecido, obedecidos os critérios fixados
em convenção ou acordo coletivo de trabalho, das categorias
respectivas. Essa é a diferença essencial e-ntre uma coisa e
outra.
A expressão "categorias ~coilómicas preponderante" é
um pouco ambígua. Quais são as respectivas categorias económicas preponderantes?
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) -A relatoria
insiste na rejeição porque d~ qualquer forma restringe a liberdade de ação dos tenninais privativos. e creio que a própria
Vale do Rio Doce e a Petrobrás não gostariam de ver a situação
que têm hoje ser restringida.
USR. RELATOR (Affonso Camargo)- Restringe porque tem maiS obrigações com relação, inclusive, ao pessoal
de capatazia. Diz V. E~ que a sua emenda amplia, e há
"Acrescente-se o seguinte parágrafo, que será o
mais aquela porcentagem que estava no projeto anterior.
primeiro, convertendo--se o seu págrafo único_ em paráOSR. MÁRIO COVAS- Não, ela transfere.
grafo segundo."
No art. 53, § 1': "Os trabalhadores portuários que
O SR. RELATOR ( Affonso Carnargo) -Mas eu entendi
foram admitidos nos quadros de suas respectivas cate- que ampliava. Posso ter entendido mal.
gorias, mediante aprovação, ·em teste e seleção de caráO SR. MÁRIO COVAS -Ela transfere para o acordo
ter público, serão considerados profissionalmente quacoletivo. Como eStá hOje, na Câmara, obriga a um certO per~
lificados para todos os efeitos legais. ••
centual.
Com a palavra o Relatai, sobre o § 29 •
O SR. RELATOR (Affonsci Camargo) -Somos pela
O SR. RELATOR (Affonso Carnargo) ___:_Pela rejeição.
rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo lira)- Em discussão.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Em votação.
(Pausa.)
·
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo com o Relator
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Em votação-.
A emenda está rejeitada.
Passamos
à Emenda n9 115, de autoria do Senador AntoOs Srs. SenadoreS que estão de acOrdo Com o- Relator
nio
Mariz~ "Supririia-se à-ãrt. 55 e seus parágrafos".
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Com a palavra o Relator.
Rejeitado.
Emenda n9 114: "Modifique-se a redação do art. 54, pãra
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) -Pela rejeição,
os seguintes, suprimindo-se o seu parágrafo único. ___ .... ____ . Sr. Presidente.
"Art. 54. Fica garantido o engajamento de traO SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Em discussão.
balhadores avulsos nos terminais privativos, obedeci(Pausa.)
dos os critérios fixados em convenção, acordo coletivo
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
de trabalho nas categorias ecqnômicas e de trabalha. Em votação.
dores porto, inclusive em relaÇãO aos trabalh3doTes
Os Srs. Senadores que estão de acordo com o Relator
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
de capazia."
Rejeitada.
Com a palavra o Relator.
Passa-se à Emenda n9 92, supressiva: "No § 29 do art.
O SR. RELATOR (Affonso Oimargo) -Pela rejeição.
55, suprinüi-se a palavra '"estiva".
Coni a palavra o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Em discussão.

>:re
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O SR. RELATOR (Alfonso Camargo)- Pela rejeição,
Sr. Presidente._

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Em discussão.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo com o Relator

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
Passa-se_ à Emenda n9 93~ supressiva: "No § 2<.> do art.
55, suprima-se a eXpressão .. vigilância de embarcações".
Com a palavra o Relator.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) -Pela rejeição,
Sr. Presidente.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que estão de acordo com o Relator
queiram pennanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
Passa-se à Emenda n"' 94, supressiva: "No § 29 do art.
55, supriina-se a expressão "conferência de carga".
Com a palavra o Relator.
O SR. RELATOR (Alfonso Camargo) -Pela rejeição,
Sr. Presidente.
Em discussão. (Pausa.)
O SR. MÁRIO COVAS -Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Tem a palavra
V. Ex•
.-·

objetiva dizer que as administrações dos portos organizados
estabelecerão planos de incentivos financeiros para o desligamento voluntário dos seus empregados, visando ao ajustamento dos seus quadros medida prevista nesta lei, tenham
incentivo financeiro igual ao outro, ou então que se tenha
um incentivo diferenciado para uma categoria, para uni mesmo objetivo, difúente de uma ~ategoria para ou~ra.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Em votação.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo com o Relator
permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação a Emenda n9 96, substitutiva:
"Art. ·10. Osempregados_ern instalaçõesportuá~
rias, os trabalhadores em capataz-ia com vínculo ernpregatfcio permanente e-os trabalhadores avulsos de capafazia constituirão a mesma categoria profissional."
Concedo a palavra ao nobre Relator.
O SR. RELATOR (Alfonso Camargo)- Pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Em discussão.
(Pausa.)
O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Presidente, há uma coisa
distinta: função é uma coisa, vínculo é outra. Há portos que
operam com funcionários, com trabalhadores com vínculo;
eles se chamam trabalhadores portuários. Há portos que não
têm trabalhadores com vínculo ou têm menos do que a necessidade; esses trabalham com trabalhadores avulsos, que são,
fundamentalmente, os arrumadores. As óuas categorias fazem
a mesma coisa, só mudam no que se refere ao vínculo: .. Os
empregados em instalação portuária, os trabalhadores de capatazia com vínculo empregatício permanente e os trabalhadores avulsos de capatazia constituirão a_ mesma_ categoria
profissional".

O SR. MÁRIO COVAS - Sr. Presidente, no porto,
operam pessoas que fazem movimentação de carga-- dentro
do cais, que fazem operação de carga dentro do navio, especiaO SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Em votação.
lizações que têm uma certa latitude. Quem fa~ cQnferência,
Os Srs._Senadores que estiverem de acordo com o Relator
na realidade obedece a uma especialidade. Imaginar que se
peimaneçam sentados. (Pausa.)
possa colocar isso num quadro mais geral de multifuncioAprovada.
nalidade é errado. Não dá para todos serem conferentes, nem
Emenda n9 97, modificativa supfessiva:
para os conferentes fazerem determinados serv_iços que os
outros fazem. Parece errado.
"Modifique-se a redação do art. 72 para a seguinte,
suprimindo-se
os arts. 73, 74.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Em votação ..
Art. 72. Esta lei entra em vigor na data de sua
Os Srs. Senadores que estão de acordo com o Relator
publicação, ficando revogadas as disposições em conpermaneçam sentados.. (Pausa.)
trário.''
,
Rejeitada.
Em votação a Emenda no 95:
Concedo a palavra ao relator.
"Adicione-se o art. 67 ao parágrafo- único o seO SR. RELATOR (Alfonso Camargo)- Pela rejeição.
guinte:
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)-Em discussão.
"Parágrãio único. O inCentivo-finãnceiro previs(Pausa.)
to neste artigo não poderá ser inferioi:_ào c_oQ.cedido
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão,
aos trabalhadores avulsos, nos termos dos arts. 57 e
Em
votação.
58."
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo com o Relator
Com a palavra o Relator.
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Pela rejeição.
Emenda n' 98:
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)-Em dis_cussão.
(Leitura da emenda.)
(Pausa.)
Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. MÁRIO COVAS - Sr. Presidente, o projeto
O SR. RELATOR (Affonso-Camargo)- Pela rejeição.
prevê um sistema de incentivos para a aposeit(ã.doria. Esse
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Em discussão.
sistema de incentivo está até quantificado, para o caso de
um determinado grupo de trabalhadores avulsos. A emenda
(Pausa.)
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Não havendo quem peça a p-alavra, encerro a -discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados.
Rejeitada.

Emenda n' 99:
(Leitura da emenda.)
O SR. RELATOR (Affonso Camatgo) --'Pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Em discussão.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores· que estão de acordo com o Relator
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
Emenda n' 100:
(Leitura da emenda.)
Com a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Em discussão.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.

·

·

·

"Acr~cente-se, onde couber, o artigo assim redi-

gido:
..,0 dispositivo do Capítulo III e nos arts. 8'?, 18,

21, 26, 56 ao 65, desta lei, vigorará a partir da data

O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Em discussão.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
OS Srs.- Senadores- que- a aprOVam queirani permanecer

sentados. (Pausa.)

O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Em discussão.
(Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
OsSrs. Senadores que estiverem de acordo com o Relator
permaneçam sentados~ (Pausa.)
Rejeitada.

Emenda no 105:
(Leitura da emenda.)
Com a palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Alfonso Camargo)- Pela rejeição.

Não havendo quem queira usar da palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo com o Relator
_queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
Emenda n"? 106, SUJ:m!ssiva:
"Retire-se a seguinte expressão "nas instalações
de uso público."
Com a palavra o Relator.

Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -

Com a palavra o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Em discussão.
(Pausa.)

Re-jeita.
Emenda n" 101.
(Leitura da emenda.)
Com a palavra o Sr. Relator.

Emenda n'

102.

O SR. RELATOR (Alfonso Cámargo) -Pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) .C:. Em discussão.
(Pausa.)

(Leitura da emenda.)
Com a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Affonso Camargo) -Pela rejeição.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.

Em votação. (Pausa.)

Emenda n' 104:

de sua regulamentação pelo Poder Executivo, mediante
convenção coletiva de trabalho celebrada entre as partes, conforme o caso."

Com a palavra o Relator.

Em votação. (Pausa.)
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Os SrS. Senadores que a aprovam queiram permanecer

sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
Emenda n~ 103.

(Leitura da emenda.)
Com a palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Alfonso Camargo)- Pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Em discussão.
(Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo com o Relator
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.

Não havendo quem queira usai" da palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
_
Os S;rs. Senadores que estão de acordo com o Relator
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Rejeitada.
Emenda n' 107, aditiva:
''Imprima-se o seguinte artigo e o seu parágrafo
único onde couber( ... )
Com a palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Alfonso Camargo)- Pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Em discussão.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.

Em votação.

·

Os Srs. Senadores que estiverem de -acordo com 0Rel3.tor
queiiam permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
_ Emenda no 108, aditiva:
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"Acrescente-se, onde couber, o artigo e parágrafos
assim redigidos:( ... )

Com a: palavra o Relator.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) .,..-Pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Em discussãq.
(Pausa.)
Não havendo quem queira falar, encerro-a discussão.
Encerrada a discussão, pasSamOs à VotaÇãó~
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo com o Relator
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
Emenda n' 109:
"Imprima-se, onde couber, o seguinte artigo: ( ... )
Com a palavra o Relator.
O SR. RELATOR (Afftmso Camargo)- Pela rejeição.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Emdiscussão.
(Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo com Q Relator
permaneçam sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
Emenda n9 110, aditiva; exatamente igual à Emenda 107.
Com a palavra o Relator.
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) -Ela é exatamente igual à Emenda n~ 107. Houve um equívoco. Está prejudicada.
O SR. PRJõSIDENTF(Raimundo Lira) -Prejudicada
a emenda.
O destaque à Emenda no 113, de autoria do Senador
Nelson Wedekin, foi retirado.
Emenda n' 116, de autoria do Senador João Calmon.
O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, sobre essa emenda, eu queria fazer uin pedido ao Plenário. A PõSTÇãO do
Relator é sistetriáticá para manter a inteireza do projeto. Mas
para essa emenda, que trata de investimento em educação,
de autoria do Senador João Calmon, eu pediria ao Plenário
a sua aprovação por unanimidade.
O SR. RJõLATOR (Affonso Camargo)- Sr. Preoideute,
como toda regra tem exceção, o Relator vai aprOvar essa
emenda do Senador João Calmon.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Pr~sidente,
vendo a alegria da unanimidade em torno dessa importantíssima emenda, eu gostaria de observar. para efeito de redação, aquilo que já tínhamos conversado pessoalmente com
o Senador Calmon, e S. Ex~ já concordou plenamente.
A redação diz o seguinte: "Em cada Conselho de Autoridade Portuária - -cAP, será instituído um centro de treinamento profissional destinado à formação e aperfeiçoamento
do pes;,oal para o desempenho de cargos e exercício de funções ...
Eu havia conversado com o eminente autor da emenda,
que teve a unanimidade de aprovação desta comissão, inclusive do Relator, sobre o seguinte: existem portos de pequeno
e médio porte muito próximos um do outro. Cada um desses

~

~Quinta-feira

24 11077

portós vai ter o seu ·conselho de autoridade portuária. Mas,
evidentemente, para essa escola de profissionais, prevista pelo
Senador João Calmon, seria bom - e -até funcional - que
se pudesse fazer um centro de treinªmento conjunto. O :Sena~
dor João Çal_moJ;l já concordou. Nesse caso, a sugestão que
eu faria é de mera redação- e não de mérito, qUe é unânime
- , no sentido de que, ao invéS-de se colocar, em cada porto,
um conselho de autoridade portuária, seja instituído um centro
de treinamento profissiOnal. Ficaria as_Sim_ redigíd()_: No canse~
lho de autoridade portllárlã Será instituídO i.iril centro de treinamento profissional, ou que fique a cargo do conselho de autoridade pOrtuária um centi:o de treinamento profissional. Contanto que dois portos pequenos, próximos um do outro, possam ter o mesmo centro de treinamento profissional. Eviden~
temente que os grandes portos vão ter cada um o seu centro
de treinamento.
O SR. RJõLATOR (Affonso Camargo)- Senador, gostaria de fazer uma sugestão. Pelo fato de a modificação da
redação ainda gerar dúvidas, V. Ex' poderia apresentar, juntamente com o Senador João Calmon, uma emenda em que
deixasse isso rigorosamente claro.
O SR. MANSUETO DE LAVOR se o autor se manifestar favoravelmente s_obre isso - , e o próprio Relator ...

Sr. Presidente,
já conversamos

O SR. PRJõSIDENTE (Raimundo Lira)- Essa mudança
.de redação satisfaz?
O SR. RJõLATOR (Affonso Camargo)- Senador Mansueto de Lavor, V. Ex~ não acha que se puséssemos um plural
na palavra isso não resolveria? Ficaria então: os centros de
autoridade portuária deverão ... Tal expressão, no plural, caracterizaria mais de um.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Cada CAP tenha
um centro de treinamento, mas que não seja, obrigatoriamente, cada um no próprio CAP.
O SR. RJõLATOR (Affonso Camargo) - É por isso
que se coloca no plural: "os conselhos de autoridade portuária
deverão ... ", ou seja, poderá ser mais de um.
O SR. PRJõSIDENTE (Raimundo Lira)- Essa emenda
fica aprovada por unanimidade, com o voto também da Presidência. A redação vai ser melhorada pelo autor da emenda.
Com a palavra o Senador João Calmou.
O SR. JOÃO CALMON -Sr. Presidente, quero agradecer esse apoio unânime, que representa uma atitude de compreensão, que me enche de alegria. Mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para fazer votos de que os partidos
políticos deste País tenham o mesmo interesse que a classe
dos portuários acaba de manifestar. reiVindicando a instalação
dessas escolas. Há vinte anos, introduzi emenda semelhante
à Lei Orgânica dos Partidos Políticos e, até hoje, apenas dois
partidos possuem institutO de foimação· política: o PT e o
Partido liberal~ este, do Deputado Álvaro V alie.
Quero manifestar a min~ha gratidão pela aprovação unânime dessa iniciativa, que representa um pa!;iso muito avançado
na área portuária. Desejo também manifestar o meu agradecimento pela exceção aberta pelo .nosso eminente Relator, que
apoiou também essa iniciativa.
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O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Emenda n'

119, do Senador Eduardo Suplicy.

.

O SR. EDUARDO SUPUCY- Sr. Presidente, tendo
em vista que o princípio de se conceder aos Estados e Municípios foi na parte referente à autorização já aprovad3, ontem;
na Emenda do Senador Esperidião Arnin, vou desistir desse
destaque.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) --Srs. Senadores, senhores presentes, os 49 destaques foram votados, o

que mostra empenho_ e dedicação de V.
por isso.

Dezembro de 1992
Ex~s

Agradeço a todos

Quero registrar, mais uma vez, o comportamento adequado de todas as pessoas envolvidas: trabalhadores portuários,
líderes portuários, empresários, enfim, todos aqueles que participaram da Comissão de Assuntos Económicos._ Muito obrigado!
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 13 horas e 55 mitJutos.)

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
SEXTA-FEIRA, 25 DE DEZEMBRO DE 1992

BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 22• SESSÃO, EM 24 DE DEZEMBRO
DE 1992
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Comunicação da Presidência
Extinção da urgência para os Projetas de Lei da Câmara n" !1, de 1991-Complementar; 26, 59, de 1992, 243,
de 1991 e Ofício sm, de 1992.

O SR. PRESIDENTE- Agradecimento ao Sr. Jarbas
Passarinho pelas palavras com que distinguiu a Mesa Diretora da Casa na condução dos trabalhos legislativos de
92. Apreciação do processo de impeachment do Presidente
afastado, Fernando Collor de Mello. Assunção de S. EX'
à Presidência da República, no dia 27 próximo, em virtude
da ausência do país do Presidente em exercício Itamar
Franco~ Convocação extraordinária do Congresso Nacional
a partir de 25 próximo.
1.2.4 - Comunicação da Presidência

1.2.2- Fala da Presidência
- Relatório das atividades da sessão legislativa extraordinária que se encerra nesta data.

Convocação de sessão ordinária a realizar-se, segundafeira. dia 28 do corrente, às 14 horas e 30 minutos.

1.3- ENCERRAMENTO
2- MESA DIRETORA
3- LÍDERES E YICE-LÍDERES DE PARTIDOS
4- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANEN-

1.2.3- Discursos do Expediente

SENADOR JARBAS PASSARINHO- Formulando votos de Feliz Natal aos Srs. Sen:idores, fuDcionários
da Casa, à Imprensa e a todos aqueles que se interessam
pela vida legislativa.

TES

22~ Sessão, em 24 de dezembro de 1992
s~ Sessão Legislativa Extraordinária, da 49~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIA-

Ata da

Presidência do Sr. Mauro Benevides
ÀS lO HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Alufzio Bezerra- Áureo MellQ - Bello Parga - Carias Patroánio- Chagas Rodrigues - Jarbas Passarinho- Jonas Pinheiro
-José Paulo Bisol- Mauro Benevides- Nabor Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de_
presença acusa o comparecimento de 10 Srs. Senadore_s. Ha-:..
vendo número regimental, declaro aberta a Sessão.
Sob_ a proteção de Deus, iniciamos nOssos trabalhos.
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFIOO DO SENADO FEDERAL
MANOEL VILELA DE MAGALHÃES
Dirctor.Oeral do Senado Federal
, AGAClEL DA SILVA MAIA
Dirctor Executivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Diretor Administrativo
LUIZCARLOS BASTOS
Dirctor !aduslrial
fiLORIAN AUGUSTO COUTINHO MAORUGA

DIÁRIO DO OONGRESSO NACIONAL
Impre11o 1ob retponsabilidade da Me1a do Senado Federal
ASSINATURAS
Semestral ······-·············································-·························-···················· CrS 70.000,00

Oiretor Adjuto

A Presidência comunica ao Plenário que, nos tefinos do
art. 352, iri.ciSo I, do Regimento Interno, ficam extintas as
urgências concedidas às seguintes matérias:
-Projeto de Lei da Câmara n• 11, de 1991-Complementar;
-Projeto de Lei da Câmara n' 2o, de 1991;
-Projeto de Lei da Câmara n• 59, de 1992;
-Projeto de Lei da Câmara n' 243, de 1991; e
-Ofício n• 5/77, de 1992.
As proposições voltam à tramitação normaL
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ A Presidência lembra aos Srs. Senadores que, chegando esta conveM
cação extraordinária aO seu término- no dia de hoje e por
decisão do Presidente da Câmara e por minha própria decisão,
com o edital já publicado no Diário do Congresso Nacional,
deliberamos convocar o Congresso Nacional extraordinariaM
mente a partir de amanhã, quando, às 18h, se dará a instalação
solene do novo período de trabalho desta Casa, que se estenderá até o próximo dia ·31 de dezembro de 1992.
Portanto, a convocação extraordinária, já estabelecida
pelo Presidente ,da Câmara_ e por mim, se instalará amanhã,
às 18h, no plenário- da Câmara dos Deputados e irá até o
próximo dia 31.
A Presidência encaiece- aos Srs. Senadores que, mesmo
nesse periodo de comemorações natalinas e proxintidade do
novo ano, estejam aqui cumprindo a agenda de trabalho,
a firii de que até o dia 31 tenhamos condições de decidir
sobre o processo de impeachment contra o Presidente da ReM
pública e sobre matérias orçamentárias.
Ainda, remanesce na Comissão de Orçamentos e Planos
Plurianuais alguns projetes de abertura de _crédito suplementar. É possível que no dia -30 õós- tenhamos condições de
apreciar esses projetaS, praticamente nos fns_tantes derradeiros
do exercício financeiro. Mas corno em torno desses projetas
não houve consenso dos integrantes daquela Comissão Mista,
na última sessão admitimos que aquelas proposições deveriam
retornar à Comissão para uma manifestação final e conclusiva
daquele órgão técnico.
Mesmo assim, ainda aprovamos cerca de 35 projetas de
crédito extraordinário, numa demonstração- de que houve a
compreensão de todas as lideranças partidárias, Deputados
e Senadores presentes àquela sessão, que se realizou às 14h30
iD.in de anteontem; conseguimos aprovar todas as matérias,
l:l:!fia das quais reputada da maior importância pelo próprio

Tiragem 1.200 exemplares

Governo, porque significava a abertura de um crédito de 40
trilhões de cruzeiros.
Senadores e Deputados deram uma demonstra"Ção posiM
tLva c!~ espírito público, entenderam os objetivos das propoM
sições_apreciadas e elas estão sendo encaminhadas, agora,
ao ViceMPresidente em exercício, Dr. Itamar Franco, para
a indispensável sanção.
Durante toda a noite de ontem, a Diretoria de Expediente
da Casa trabalhou infatigavelmente no sentido"- de pi-eparã.r
todos os autógrafos. Nesta madrugada, assinamos e rubricaM
mos esses mesmos autógrafos e os seus anexos -e esperamos
que já agora eles estejam chegando ao Palácio d_o Planalto,
para que o Presidente da República, antes da sua viagem
a Juiz de Fora, possa examinar essas matérias, levandoMas,
quem sabe, para uma apreciação mais detida na cidade mineira, onde estará, com seus familiares, passando as festas natalinas.
Era essa a comunicação que desejava fazer, franqueando
a palavra, neste instante, a todos os Srs. Senadores que deseM
jem falar nesta sessão, que praticamente sinaliza o término
da convocação extraordinária iniciada no dia 16 de dezembro,
que foi, sem dúvida, um período frutífero de trabalhos, com
a aprovação de importantes matérias, dentre as quais a nova
política salarial estabelecida para o País, o acordo da dívida
externa, que já tramitava há alguns dias nesta Casa, e as
alterações no Imposto de Renda das pessoas físicas. Essas
três matérias, dentre outras aprovadas, projetam um período
fecundo de trabalho, profícuo mesmo, o que evidencia sobreM
tudo o espírito cívico dos Senadores, atentos aos seus encargos
como representantes do povo brasileiro nesta Casa.
O Sr..Jarbas Passadnlio- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra ao Ministro Jarbas Passarinho.

Concedo

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, muito obrigado.
Esse tratamento de ministrO, eu vou guardar pelo resto da
vida, porque continuo ministr-o da Ordem Terceira de São
Francisco, no Pará.
Uma pergunta que faço à Mesa, pedindo desculpas prévias pela minha ignorância da matéria: a convo-cação, que
·se inaugurará amanhã no Congresso Nacional, inclui que ma- '
,térias? ·· ··
·
·
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Trata-se do
prosseguimento do processo de impeacbment contra o Senhor
Presidente da República, já que esta Casa tem cOmpetência
constitucional para isso e já aprecia a matéria há algum tempo,
e aquelas outras relacionadas com a Lei Orçamentária, ou
na apreciação dos pareceres da Comissão, ou aquelas proposições que ainda permanecem na Comissão à espera -de uma
decisão; são créditos adicionais de natureza especial ou suplementar que lá se encontram buscando o consenso das lidernaças para que possam ser apreciadas em Plenário.
O SR. JARBAS PASSARINHO -A Lei do MinJstérí()
Público não figUra?

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Não. Realmente houve uma_ preocupação nesse período para que nos
circunscrevêssemos apenas a essas proposições, sobretudo pe~
la proximidade das festas natalinas e do encerramento do
exercício do ano civil.
Posso informar a V. Ex~ que na convocação pretendida
pelo Senhor Presidente da República para o dia 11 de janeiro
de 1993 - e essa intenção de Sua Excelência ficou muito
clara, quando da visita que fizemos para cumprimentá~lo e
apresentar votos de feliz Natal- ficou claro que na elaboração
dessa agenda os itens seriam, naturalmente, combinados conosco, com os Presidentes da Câmra e do Senado. E af, indiscutivelmente, faremos a inSerção da Lei Orgânica do Ministério Público, que se acha pendente de decisão por uma das
emendas que, V. Ex• bem o sabe, foi considerada polémica
pelo Plenário da Casa, suscitando aquelas contrové!sias de
que somos testemunhas aqui no plenário.

a solução definitiva para essa iiltranqüilidade pela qual passa
o Brasil hoje.
Há quem aponte a intranqüilidade por uma razão, há
quem aponte pela razão oposta. O fato é que nós estamos
com o Pafs não paralisado, porque o Governo não- se deixou
paralisar, mas, de qualquer modo, é importante que esse espírito de Natal e essa quadra festiva da humanidade possam
inspirar determinadas pessoas e, em particular, uma delas
para que se pense melhor na alta responsabilidade do homem
público, que é muitõ mais com os interesses-e~-as aspirações
do seu País do que com os seus sentimentos pessoais.
Com essas palavras, Sr. Presidente, que eu dirijo- a V.
Ex~, mais uma vez, os cumprimentos pela forma pela qual
nos comanda nesta Casa, e a grande esperança que não posso
perdê-la: eu espero até abraamicamente, eu espero quanto
à própria esperança que, até o fím deste ano; ilós tenhamos
a paz definitiva na vida política brasileira. (Muito bem! Palmas.)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Aluízio Bezerra- Aureo Mello- Beni Veras- Carlos
Patrocínio- Chagas Rodrigue.s-:- Epitáci_o_ Cafeteira - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Jarbas Passarinho
-Jonas Pinheiro -José Paulo Bisol - Mauro Benevides
- Nabor Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua
franqueada a palavra. (Pausa.)
A Presidência deseja agradecer ao nobre Senador Jarbas
Passarinho as palavras com que distinguiu a Mesa Diretora
da Casa mi condução dos trabalhos, durante a atual Sessão
O SR. JARBAS PASSARINHO -Muito obrigado, Sr.
Legislativa e a extraordinária que a ela se segui1,1, interprePresidente.
__
tando também os sentimentos do Líder do PSB, Senador José
Honra-me o Senador José Paulo Bisol que fale em nome
Paulo Biso!, do Líder do PSDB, nobre Senador Chagas Rodriw
do Partido Socialista e no meu próprio como representante,
gues. O Senador Jarbas Passarinho recebeu, portanto, uma
aqui, de um quarto do PDS.
delegação da Bancada dos Tucanos, representada pelo SenaO Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V. Ex' um aparte?
dor Chagas Rodrigues.
· ··
A Mesa se sente profundamente estimulada, ainda mais
O SR. JARBAS PASSARINHO- Çom muito prazer.
porque se defrontará com dois desafios de inquestionável releO Sr. Chagas Rodrigues- Eu gostaria que V. Ex' falasse
vância: primeiro, garantir a presenÇa:, no próximo "dia 29,
também em nome do PSDB.
de todos os Srs. SeD.adores, da mesma forma como o fez
no último_ dia 22, quando se constatou a IJ'resença, neste plenáO SR. JARBAS PASSARINHO- Agradeço muito, Senario, de todos os integrantes do Senado. Nem mesmo na eleição
dor, embora me cause certo constrangimento passarinho e
realizada no dia 2 de fevereiro de 1991 contamos com esse
tucano misturados na mesma oração. Mas como estamos com
comparecimento ·maciÇo. RegiStro qUe nã. eleição da_ Presiespírito de Natal, e o espírifõ de Natal é, sobretudo, uma
dência ainda houve ausência de um Senador, e já em relação
manifestação geral de exortação à paz, ao amor, nossa palavra
à apreciação do processo de impeachment, na sessão do dia
é exatamente no sentido de dirigir à Mesa, que nos tem de22, cOntamos e·xatainente com a- presença de todos os Memmonstrado extraordinária ·capacidade de conduta riésta- Casa,
bros desta Casa legislativa. E haverá, naturalmente, o empea todos os Srs. Senadores, aos funcionários déSta Casa, à
nho
de nossa parte, e assegurado __ao Juiz Processante, que
imprensa e a todos aqueles que se debruçam sobre a vida
é o Ministro Sydney Sanches, de garantir, da mesma forma,
do Legislativo nossos cumprimentos e nossos votos de um
· a presença, no dia 29, dos Senadores, mesmo aqueles que,
feliz Natal.
por compromissos anteriores, já haviam programado viagem
Acho que podemos, hoje, Sr. Presidente, fazer esse voto
ao exterior, todos eles estão, absolutamente, certos de que
de feliz Natal com tranqüilidade absoluta. V. Ex~ já afirmou,
virão a Brasília no dia 29 e aqui participarão, a partir daquela
a respeito da prorrogação, porque a convocação ·é pratica- data, do julgamento do impeachment do Senhor Presidente
mente uma prorrogação, até o dia 31 de dezembro, e temos
.
daRepública.
o dia -29 como uma marca muito importante desse itinerário
Em relação ao impeachment do Senhor Presidente da
até o fun do ano.
República, é do meu devei" comunicar à Casa que ontem
De maneira que se hoje eu posso, em nome dos meus o Dr. Fernando Affonso Collor de Mello dirigiu uma petição,
através do seu novo advogado, José Moura Rocha, inscrito
colegas que me honraram com essa delegação, fazer um voto
na OAB de Alagoas sob o n' 1343. O Dr. Fernando Affonso
de feliz Natal, eu gostaria de poder estendê~lo, também, ao
Çollor de M~llo credencia, porta~t~_._aquele causídico alagoad.e boas festas, se nós pudéssemos ter, até o fim do ano,
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no para representá-lo no processo. E o escrivão do feito,

no caso o Dr .. Guida Faria de Carvalho, imediatamente se
comunicou corD. o Ministro Sydney Sanches dando conta do
ingresso na Secretaria Geral da Mesa desse documento, acom- _
panhado da procuração, devidamente autenticada por cartório _
competente aqui do Segundo Ofício de Brasília.
_
Na petição, já submetida ao Ministro Sydney Sanches,
o novo advogado, Dr. José Moura Rocha, solicita um prazo
de 30 dias, à consideração de que se trata de processo de
notória complexidade jurídica e fática, para que lhe seja concedida vista desse processo.

Naturalmente, a decisão cabe ao Juiz Processante, que
ontem mesmo deu a conhecer a sua decisão. DiZ o Ministro
Sydney Sanches:
"Manifestem~se os advogados da acusação sobre
os requerimentos feitos nesta petição riO prazo de 48
horas. Sem prejuízo dessa determinação e da designação da sessão de julgamento para ·a dia 29 de dezembro do corrente, entregue-se cópia dos autos reproduzidos nas edições especiais do Diário do Congresso Nacional, Sessão II, ao signatário, a partir- desta data.
Os requerime-ntos serão apreciados após as manifestações dos advogados de acusação.
-Em 23 de dezembro de 1992."
Assina: Sydney Sanches, Ministro Presidente do Processo
de impeachment contra o Senhor Fernando Affonso Collor
de Mello.
Quero, portanto, dar conhecimento desse de~pacho do
Ministro Sydney Sanc~es e, naturalme~~e, como Já o _fiz na
petição do advogado José Moura Rocha, para que os S~s.
Senadores fiquem atentos a todos esses .lances do próp~o
processo que tem a sua tramitação nesta Casa e que no dia
29 de dezembro, já mantida esta data pelo Juiz Processante,
nós deveremos aqui' estar para julgar o Senhor Presidente
da República pela prática do crime de responsabilidade que
lhe foi imputado pelo Dr. Barbosa Lima So_brinho e pelo
Dr. Marcelo Lavenere Machado.
Portanto, a Presidência reitera a solicitação J<i transmitida
praticamente a todos os_ Senado:r:es, no sentido de que no
dia 29 aqui estejam para que se possa oferecer novamente
à Nação uma demonstração eloqüente do espírito cívico de
todos os Representantes desta Casa que, conv()_~ados para
uma decisão de repercussão histórica, aqui virão exatamente
para dar o seu voto nessa importante matéria. . .
-.
A Presidência esclarece que a sessão ordmána de hoJe
à tarde foi cancelada pela Mesa, em razão do ponto facultativo,
que se iniciará a partii do meio~dia de hoje, quando garantiremos aos servidores do Senado Federal e, obviamente, a
todos os Senadores, o recesso.
Por outro lado, a PreSidência comunica aO Plenário que
haverá sessão ordinária_ do Senado na próxima segunda-feira,
dia 28 do corrente, às 14h30min.
·

Dezembro de 1992

Durante o período de 15 a 24 de dezembro de 1992,
portanto, durante esta convocação extraordinária, o Senado
apreciou as seguintes matérias: duas mensagens relativas à
escolha de autoridades; à promulgação foram remetidos quinze projetas; à Câmara dos Deputados, oito;· e, à sanção, dois
projetas, num total de vinte e sete.
Como já destaquei, durante este perío-do de convocação
"extraordinária houve, de fato, a preocupação de todos os
Srs. Senadores em trabalhar empenhadamente para que as
matérias constantes da pauta fossem apreciadas. E aquelas
que não tiveram oportuJlidade de ser discutidas neste_ plenário,
ou tiveram a sua votação interrompida, serão, certamente,
incluídas na convocação extraordináría, já vTrtüalmente defiTiida para o dia 11 de janeiro.
-Ao que se sabe, haverá iniciativa do Se_nhor Presidente
da República para aprovação de projetes dG seu interesse,
envolvendo, naturalmente, aquelas matérias que tramitam na
Câmara e no Senado.
Desejo comunicar, também, aos. Srs. Senadores que se
o Senhor Presidente da República em exercício ause-ntar-se-,
como previsto, no próximo dia 27, para participar de importante encontro internacional em Montevidéu, reunindo os países integrantes-do Mercosul, fui no~ificado por Sua Excelência,
porque, ausente o Presidente da Câmara, que cumpre um
programa cultural em Nova York, que deverei, na linha da
sucessão constitucional, assumir a Presidência da República,
sem que isso me impeça de, no dia 29, deixando, obviamente,
a Presidência, aqui estar como membro do Senado, participando da sessão da próxima terça-feira, quando se apreciará
o processo de impeachment contra o Senhor Presidente da
República. Naturalmente que transferirei a Presidência da
Casa, nesse período, para o Vice-Presidente, Senador Ca:rlos
De'Carli, dentro, naturalmente, da sobriedade que devem
ser caracterizados os ates de uma interinidade de apenas algumas horas.
Era a comunicação que me sentia no dever de transmitir
aos Srs. Senadores, neste instante.
A Presidência deseja, portanto, transmitir a tOdos os Srs.
Senadores e aos funcionários da Casa, que foram extremamente dedicados, dando o melhor de si para que os trabalhos
tivessem a colaboração inestimável desta estrutura técnica e
administrativa, os votos de feliz Natal, com os cumprimentos
da Mesa a todos os Srs. Senadores e respectivas famfiias e
aos funcionários da Casa.
_Comunico, ainda, aos Srs. Senadores que amanhã, às
18h, talvez num fato inusitàdo da história parlamentar brasileira, o Parlamento estará reunido para instalar a convocação
extraordinária que se iniciará amanhã, portanto, dia 25.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -·Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 10 horas e 35 mimttos.)
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Sen_ado
Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 93, DE 1992
Aprova o texto da Convenção de Viena sobre Responsabilidade Civil por Danos Nucleares, concluída em Viena, a 21 de maio de 1963.

O Congresso Nacional dec~eta:
Art. 1' É aprovado o texto da Convenção de Viena sobre Responsabilidade Civil por Danos
Nucleares, concluída em Viena, a 21 de maio de 1963.
Parágrafo único: Estão sujeitos ã aprovação do Congresso nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão ou modificação da presente Convenção.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de dezembro de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.

CONVENÇÃO DEVlENA.SO:SRE RESPONSABILIDADE
CIVIL POR DANOS NUCLEARES
As Partes Contnotantes,

Tendo reconhecido a conVeniência de estabelecer normas

mínimas que ·ofereÇam proteção fmanceira cóntra os danos
resul.tantes de certas aplicações pacíficas da energia nuclear;

Persuadidas de que uma convenção sobre responsabilidade civil por danos nucleares contribuirá também para o
desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, iode-

pendente de regimes constitucionais e sociais;
Decidiram concluir para t3J fim unia convenção, e conVie~
ram no

seguin~e:

a legislação do Estado da InstafaÇão; todo Estado ou quaisquer
de suas subdivisões _políticas.

-

b) A expressão "nacional de uma Parte Contratante",
compreende a Parte Contratante ou quaisquer das subdivisõeS

políticas de seu território; toda pessoa jurídica de direito públi·
coou privado e toda entidade pública ou privada estabelecida
em território de uma Parte Contiatah.te, mesmo sem persona-

lidade jurídica.
c) "Operador", com respeito a uma instalação nuclear,
significa- a pessoa designada pelo Estãdo da Instalação ou
reconhecida como operador.
d) •'Estado da Instalação", no tocante a uma instalação
nuClear, significa ou a Parte Contratante em cujo território
a ins1;alação tem sede ou, caso não se situe em 'território de

nenhum Estado, a Parte Contratante que opere a instalação

ARTIGO I
1. Para os fins da presente Convenção:
a) "Pessoa" significa toda pesso~ física ou jurídica de
direito p6blico ou privado; toda entidade pública ou privada,
tenha ou não personalidade jurídica; toda organização internacional que tenha personalidade jurídica; toda organização in-

in:cluídas quaisquer normaS do tnõunal sobre conflitos de leis.
f) "Combustíveis nucleares" significa qualquer material
capaz de produzir energia, mediante processo auto-sustentado

!e;macional que tenha personalidade jurídica, de acordo com

de fissão nuclear.

nuclear ou que tenha autorizado sua operação.

·

e) "Legislação. do tribunal competente" significa a do
qibunal cuja competência decorre da presente Convenção,
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g) "Produtos ou dejetos radioatiVas·, significam iU3iSe prejuízos materiais que se produzem como resultado direto
ou indireto de outras radiações ionizantes, que emanem de
quer materiais rã.diOativósy obtidos duránte o processO de produção ou de utiliza"ção de combustíVeis :b.ucleares, ,ou-cuja·- qualquer º-u_t~a_ fonte de radiaçõe~ situada Dll!Da instalação
nuclear.
radioatividade se teitha originado di:t ~e_xpbsição às ràdioações
1. "Acidente nuclear" significa qualquer ocorrência ou
inerentes a tal processo, salvo os radioisótopos que tenham
sucessão de ocorrênciãs da mesma origem que cause danos
alcançado o estágio final de elaboraçãd e já. se possàm "t.itilizar
nucleares.
para fins científicos, medicinais, agrícolas~ comerciais Ou in2. O Estado da Instalação poderá excluir do âmbito da
dustriais.
-presente Convenção qualquer quantidade pequena de mateh) "Material nuclear" significa:
rial nuclear, desde que seja limitada à extensão dos riscos
i) Todo combustível nuclear. salvo b urânio ná.tural e
incorridos e sempre que:
o urânio empobrecido, capaz de, por si só ou em combinação
com outros materiais, produzir energia mediante processo auto-sustentado de fissão nuclear fora de um reatar n~clear;
a) os limites máximos para a exclus~o de tais quantidades
ü) prOdutos ou deje"tos radioativos." · tenham sido determinados pela Junta de Governadores da
I) "Reato r nuclear" significa qualquer estrutura·que conAgência Internacional de Energia Atómica;
tenha combustível nuclear, disposto.de.tal maneira que, dentro
b) a quantidade de materiais nucleares excluída pelo Esdela, possa ocorrer processo auto-sustentado de fissão nuclear, tado da Instalação não excede os limites estabelecidos.
sem necessidade de fonte adicional de neu~rons.
A Junta de Governadores procederá periodicamente à
j) "Instalação nuclear" signifiCa:
. .
reVisão dos limites máxiptOS~
-- i) qualquer reatar nuclear, salvo Qs.utilizado como fonte
de energia num nieio de transporte marítimo ou ã.éi"eO, tãrit.õ
ARTIGO II
para sua propulsão como para outros fins;
ü} qualquer fábrica que utilize coinbustível nuclear para
1 ~ O Operador de uma instalação nuclear será responsável
a produção de materiais _nucleares ou qualquer fábrica. de
pelos danos nucleares, caso fique provado terem sido causados
tratamento de materiais nucleares, inCluídas as instalações
por acidente nuclear:
de regeneração de combustível nuclear ih'adiado;
a) ocorrido em sua instalação nuclear;
üi) qualquer instalação de armazenamento de m;Iteriais
b) que envolva materiais nucleares procedentes ou originucleares, exceto os locais de armazenainento durante o transnários de sua instalação nuclear, quando o acidente nuclear
porte. Entende-se que o Est3do da Instalação pode considerar se der:
como uma úniCa ii:t-stalação várias instala~s nucleares situai) antes que o operador de outra instalação nuclear tenha
das num mesmo local e das quais seja: responsável o memso
assumido, expressamente, por contrato escrito, a responsa·
operador.
bilidade dos acidentes nucleares causados por estes materiais;
k) "Dano nuclear" significa:
.. _
-- ii) -arites que o operador de o_ut~ instalação nuclear se
i) a perda de . v.idas humanas, as lesões corporais e os
tenha responsabilizado pelos materiais nucleares, no caso de
danos e prejuízos materiais produzidos como resultado direto
a responsabilidade não ter sido expressamente assumida por
ou indireto das propriedades radioativas ou· de sua combinação
contrato escrito;
com as propriedades tóxicas, explosivas ou outras proprieüi) antes que a peSsoa devidamente autorizada a operar
dades perigosas dos combustíveis riucleares ou dos produtos
um reatar nuclear utilizado como fonte de energia num meio
ou dejetos radioativoS qrie se encontrem iluma instalação nude transporte, para sua propulsão ou outros fins, se tenha
clear, ou dos materiais nucleares proced.entes ou origináriOs
responsabilizado pelos materiais nucleares destinados à utilizadela ou a ela enviados;
,
ção nesse reatar nuclear;
ii) os demais danos ou prejuízos causados ou produzidos
i v) antes de os materiais nucleares terem sido descarredesta maneira~ se assim o dispuser a legislação do tribunal
gados do meio de transpote que os trouxe ao território de
competente;
um Estado não Contratante, quando esses materiais tiverem ·
iii) se assim_- o-dispuser a legislação do Esado da Instala- sido enviados a pessoa que se encontre no território do mesmo
. ~ ção, a perda de vidas humanas, as lesões corporais e os danos
Estado;
o
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c) quando envol~erem_materiaisóu'clearés·enviados à instalação nuclear e o acidente ocorra:
i) depois de o operador ter assumido~ expressamente,
por contrato escrito, a responsabilidade dos acidentes nuclerares decorrentes destes materiais, responsiliilidãâe imputável
ao operador de out_r_ª instalação nuclear;
ii) depois de o operador ter assurriido a responsabilidade
dos materiais nucleares, sem todavia responsabilizar-se por
contrato escrito;
iií) depois que tenha assumido a reSpons3bilidade destes
materiais nucleares a pessoa encarregada de operar um i'eator
nuclear utilizado como fonte de energia em um meio de transporte, quer para sua propulsão ou para outros fins;
ív) depois que os materiais nucleares tenham sido carregados no meio de transporte que os deverá çonduzir do território de um Estado não Contratante, quando esses materiais
forem enviados, com o consentimento escrito do operador,
por pessoa que se encontre no território dêsse Estado;
FiCã. entendido que, se um dano nuclear for causado por
acidente nuclear. ocorrido numa instalação nuclear e no_qual
estejam envolvidos materiais nucleares nela annazenados_acidentalmente por ocasião de_ seu transporte, as disPosições
do subparágrafo a dêste parágrafo não se aplicarão, quando
outro operador ou outra pessoa for exclusivamente responsável, em virtude do disposto nos subparágrafos b ou c dêste
parágrafo ..
2 • .O Estado da Instalação poderá dispor por via legislativa que, de acordo com as condições es_t_ipuladas em sua legislação nacional, um transportador de materiais nucleares ou
uma pesspa que manipule dejetos radioativos possa ser considerada ou reconhecida como operador em relação, respectivamente, aos materiais nucleares ou aos dejetos radi9ativos,
em substituição ao operador interessado, caso êsse transportador ou e_ssa pessoa o- solicite e o operador o consinta. Neste
caso, êsse transportador ou essa pessoa será considerada, para
todos os fins da presente Convenção, como opetãdor de uma
instalação nuclear no território de tal Estado.
3. a) Quando a responsabilidade por danos nucleares recair ·sobre mais de um operador, os operadores envolvidos,
quandO não ·fOr possíVel determinar com certeza que parte
dos danos deverá ser atribuída a cada um dêles, serão conjunta
e solidariamente responsáveis;
·· ·
b) quando a responsabilidade recair sobre mais de um
operador em conseqüência de acidente nuclear ocorrido durante u transporte de materiaiS nucleares, seja num mesmo
meio de transporte, seja numa mesma instalação nuclear onde
·acidentaimente se encontrem- armazenados, a respOI).Sabili~
dade total não excederá o montante máXiino âplicável a cada
um dêles, de conformidade com o disposto no Artigo V;
c) em nenhum dos casos previstos nos subparágrafos a
. e b dêste parágrafo~ a'responsabilidade dum operador poderá
exceder o montante que lhe for aplicável, de conformidade
com o Artigo V.
4. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 3 dêste artigo,
quando um acidente nuclear envolver diversas instalações nu·cieares dum mesmo operador, será êste responsável, em relação a cada uma dessas instalações .Q._u_cleares, até o- montante
máximo que lhe for aplicável, de confOrmidade como disposto
no Artigo V.
5. Sem prejuízo do disposto nesta Convenção, somente
o operador poderá ser considerado responsável pelos danos
nucleares. Não obstante, esta disposição não afetará a aplicaçã_o de nenhum dos acordos internacionais de transporte vigen-
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te ou_ abertos à as~i.n!!~ura, ratificaçãO ou adesão, na data
em que esta Convenção for aberta à assinatura.
6. Nenhuma pessoa será responsável pelas perdas ou danos, que não sejam danos nucleares, de conformidade com
o disposto no subparágrafo k do parágrafo 1, do Artigo I,
mas que poderiam ter sido considerados como danos nucleares, de acordo com o subparágrafo k ii dêste parágrafo.
7. Só poderá ser movida uma ação direta contra a pessoa
que oferecer uma garantia financeira:,- de conformidade com
o disposto no Artigo VII, se assim o dispuser a legislação
do tribunal competente.
ARTIGO III
O operador respOnsável, em virtude desta Convenç_~o,
entregará ao transportador um eertificado expedido pelo segurador ou pela pessoa que tenha fornecido a necessária garantia
financeira, de acordo com o Artigo VII, ou em seu nome.
No certificado deverá contar o n.onte e o endereço do operador, bem como a importância, tipo e ·duração da g3i-antia.
Estes dados não poderão ser impugnados pela pessoa que .
tiver expedido o certificado ou em cujo nome o mesmo_ teoba
sido expedido. O certificado indicará, também, os materiais
nucleares cobertos pela garantia e conterá uma declaração
da autoridade pública do Estado da Instalação, atestando que
a. pessoa designada no certificado é um operador no âmbito
da presente Convenção.
ARTIGO IV
1. A responsabilidade do operador por danos nucleares,
de conformidade com a presente Conven~ão, será objetiva. __
2. Se o operador provar que a pessoa que sofreu os danos
nucleares os produziu ou para êles contribuiu por negligência
grave ou por ação ou omissão dolosa, o tribunal competente
poderá, se assim o dispuser sua própria legislação, exonerar
total ou particialmente o operador da obrigação de indenizar
tal pessoa pelos danos so~dos.
3. a) De conformidade com a presente Convenção, rião
acarretarão qualquer responsabilidade para o operador os danos nucleares causados por acidente nucl~ar devido diretamente a conflito annado, hostilidades, guerra civil ou insurreição.
.
b) Exceto na _medida em que o Estado da lnstalaçã~
dispuser em contrário, o operador será responsável pelos danos nucleares causados por acidente nuclear devido direta~
mente a uma catástrofe natural de caráter excepcional.
4. Quando os danos nucleares e outros que não sejam
naturais tiverem sido causados por acidente nuclear ou, conjuntamente, por acidente nuclear e outra ou outras causas
diverSas, será considerado, para os fins da presente Convenção
que os danos não nucleares, quando êstes não puderem ser
·distinguidos dos danos nucleares, são danos nucleares causa~
dos pelo acidente nuclear. Contudo, quando os danos nucleares forem causados, conjuntamente, por acidente nuclear coberto pela presente Convenção e por emissão de radiações
ionizantes não coberta por ela, nenhuma cláusula desta Convenção limitará ou modificará a responsabilidade que, seja
com respeito a qualquer pessoa que tenha sofrido os danos
nucleares, seja como conseqüência da interposição de uma
ação regressiva, recair sobre pessoas responsáveis por essa
emissão de radiações íonizantes.
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5~ O ·operador não será responsável, de acordo com a
presente Convenção, pelos danos nucleares sofridos: -

a) pela instalação nuclear propriamente dita ou pelos
bens que se encontrem no recinto da instalação e que estejam
sendo ou que deveriam ser utilizados pela mesmas;
b) pelo meio de transporte no qual, ao produzir-se o
acidente nuclear, estava o material nuclear que o ocasionou.
6. Qualquer Estado da Instalação poderá dispor, por via
legislativa, que não seja aplicado o subparágrafo b do parágrafo 5'-' deste artigo, desde que a responsabilidade do operador pelos danos nucleares, excluídos aqueles sofridos pelo
meio de transporte, em caso nenhum se reduza a uma importância iriferior a 5 milhões de dólares por acidente nuclear.
7. Nenhuma das disposições da presente Convenção afetarã:
a) a responsabilidade da pessoa física que, por ação ou
omissão dolosa, tenha causado dano nuclear pelo qual, da
conformidade com o disposto nos parágrafos 3<:> e 5'? deste
.artigo, não seja responsável o operador, de acordo com a
·
presente Convenção;
b) a responsabilidade do operador por dano nuclear fora
do âmbitoda presente Convenção, desde que, de acoórdo com
o subparágrafo b do parágrafo deste artigo, não seja ele responsável, de confomiidade com a presente Convenção.
ARTIGO V
1. O Estado da Instalação poderá liiriitar- a responsabilidade do operador a uma importância Dão inferí6r ·a 5 tnilhões de dólares por acidente nuclear.
2. A importância máxima da responsabilidade, que seja
fixada de conformidade com o disposto neste artigo,- não incluirá os juros devidos nem as custas fixa·das por um tribunal
nas ações de ressarcimento por danos nuclear~. _
3. O dólar mencionado nesta Convenção é uma unidade
escriturai, equivalente ao valor do dólar dos Estados Unidos,
em 29 de abril de 1963, ou seja, de 35 dólares por onça troy
de ouro fino.
4. A importância indicada no_ parágrafo 6<:> o Artigo IV
e no parágrafo 19 deste artigo poderá ser arredondada ao
converter-se em moeda nacional.
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artigo, será contado,da ocorrência do acidente nuclear. Todavia, em caso algum, poderá ser superior a vinte anbs, a contar
do roubo, da perda do alijamento ou do abandono.
3. A legislação do tribunal competente poderá fixar outro
período de extinção ou prescrição, diferente do desse artigo,
que será contado a partir da data em que a vítima dos danos
nucleares teve ou deveria ter tido conhecimento deles e de
identidade do operadOr por eles responsável; o prazo não
poderá ser inf~rior a três anos nem superior aos períodos
fixados nos parágrafos 1"' e 2"' dêste artigo.
4. Salvo quando a legislação do tribunal competente dispuser em contrário, toda pessoa que alegue ter sofrido danos
nucleares e tenha movido ação por· danos e prejuízos, n.o
prazo aplicável de acordo com o disposto no presente artigo,
poderá modificar sua petição para que abranja qualquer argumento desses danos, mesmo que haja expirado o prazo e
não tenha sido proferida a sentença definitiva.
5. Quando a ju_risdição deva atribuir-se confo_rme a. alín~a
b do parágrafo 3~", do Artigo XI, e o pedido se faça no prazo
aplicável, por força deste artigo, às Partes Contratantes habilitadas para determinar a jurisdição, mas o tempo restante após
esta determinação fôr menor de seis meses, o prazo da propositura da ação será de seis meses contados de quanclo a juris_dição ocorrer.

ARTIGO VII
1. o· operador deverá mariter seguro ou outra garantia
-financeira que lhe· cubra a reSpOrisabilidade pelos danos nucleares. A quantia, natureza e condições. do seguro ou da
garantia serão fixadas pelo Estado da Instalação. O Estado
da Instalação garantirá o pagamento das indenizações por
danos nucleares de responsabilidade do operador. fornecendo
as somas necessárias, na medida em que o seguro ou a garantia
financeira não seja suficiente para cobrir as indenizações, esse
pagamento não pode exceder o limite eventualmente fixado,
de _conformidade com o disposto no Artigo V.
- 2. Nenhuma das disposições do parágrafo 19 deste artigo,
obriga as Partes Contratantes ou quaisquer de suas subdivisões
polítjCas, tais como Estados ou Repúblicas, a manter seguro
ou outra garantia financeira para cobrir sua responsabilidade
como operador.
ARTIGO VI
3. Os fundos correspondentes ao seguro, à garantia fiilan~
ceira ou à indenização -do Estado da Instalação, previstos
1. O direito de compensação, em virtude de presente
Convenção, prescreVe em dez anos, a contar de quaridO-se - nO ·parágrafo 1 dêste artigo, destinar-se-ão exclusivamente
ao ressarcimento de danos cobertos pela presente Convenção.
deu o acidente nuclear. Contudo, segundo a legislação do
- 4. Nenhum segurador ou qualquer outra pessoa que teEstado da Instalação, se a responsabilidade do operador estinha dado garantia financeira, de conformidade c_om o disposto
ver coberta por seguro ou outra garantia finariceifa, .ou por
no parágrafo ·1"' deste artigo, poderá suspender ou cancelar
fundos públicos, por um período superior a dez anos, a legislao seguro ou garantia financeira, sem avisar por escrito à autori~
ção do tribunal competente poderá dispor que o direito de
dade pública competente, pelo menos com dois meses de antecompensação contra o operador prescreverá depois de um
cedência, ou, se o seguro ou a garantia financeira refere-se
prazo que pode ser superior a dez anos, desde que não exceda
ao transporte de materiais nucleares, enquanto durar tal transO- período em que a responsabilidade esteja coberta, segundo
porte,
a legislação do Estado da Instalação. A prorroga:çao do prazo
prescricional, de conformidade com a presente Convenção,
ARTIGO VIII
não prejudicará, em caso algum, o direito de compensação
que tenha quem haja movido ação contra o operador, ou
Sem prejúízo elo disposto na presente Convenção, a natUpor· perda, de vida ou lesões corporais, antes de vencido o
reza forma a extensão da indenização, bem como sua distrimencionado período-de dez anos.
buição equitativa, s"efão regida.s pela legislação do tribunal
2. Quando os danos nucleares tiverem sido causados por
competente.
acidentes nucleares no qual estejam envolvidos materiais nuARTIGO IX
cleares que, no momento em que ocorreu o acidente tenham
sido objeto de roubo, perda, alijamento bu abandono, o· prazo
1. Quando os sistemas dos regimes de seguro de enfermifixado, de conformidade com o disposto no-parágrafo 1~> deste
dade, previdência social, acidentes de trabalho e enfermidades
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profissioüais estipularem indenizações- Põf danos nucleares,
a legislação da Parte Contratante ou as norm_as da OrganiZação
Intergovernamental que as tiver estabelecido especificarão os
direitos de compensação dos beneficiáiios, de acordo com
a presente Convenção, bem como o direito regressivo contra
o operador responsável, que possam ser reclamados sem prejuízo- do disposto na presente Convenção.
2. a) Se pessoa natural de uma Parte COnfratante, que
não o operador, tiver- pagO iridenização-poYdanos nucleares,
obedecendo convenção internacional ou-legiSfação -de Estado

b) não se tenha dado à Parte Contratante, contra a qual
foi proferida a sentença, a possibilidade de apresentar sua
causa em condições eqUitativas;
c) a_ sentença seja contrária à ordem pública da Parte
Cofitratante que a deVa reconhecer ou não se ajuste_às normas
fundamentaiS da justíça.
.
2. Toda sentença definitiva e reconhecida terá força exe-cu!ólia, uma vez apresentada para execução de acórdo com
as Íormaliàãdes legais da Parte Contratante de quem se exige
executá-la, como se foóra proferida por tribunal dessa Parte
Contratante.

tos que corresponderiam ao inQenizado, de acordo com_ a
presente Convenção, até o limite correspondente à quahfia
que tiver pago. Não poderão beneficiar-se da sob-rogação
as pessoas contra as quais o operador tenha _direito regressivo,
de conformidade com a presente Convenção.
b) Nenhuma disposição da presente Convenção impedirá
que um operador que haja pago indenização por· danos nucleares, sem recorrer aos fundos fornecidos de conformidade c_om
o disposto no parágrafo 1o do Artigo VII, obtenha ou da
pessoa ·que deu garantia finanCeira até a quantia da indenização que o operador tiver dispendido, ou do_Est.a_do da Instalação, de acordo com o disposto neste parágrafo, o reembôlso
da quantia que a pessoa indenizada tenha obtido, de acordo
com a presente Convenção._ -

3... .Proferida a sen~ença, não poderá o litígio ser o~jet_o:
de novo exame.
ARTIGO XIII
- As disposições da presente Convenção, bem como a legislação nacional aplicável em vittude de suas disposiçõ~s, ~erão
executadas sem discriminação de nacionalidade, domicílio ou
residência.
· · - -·
· ·· ·

não Contratante, tal pessoa: ádquiril-á por sob-rogação Os di.feí-

ARTIGO X
O "operador só terá direitO de regresso:
a) quando assim estiver expressamente estipulado em
contrato escrito;
b) quando o acidente nuclear decorrer de ação oU omissão com intento danosO, caso em que se responsabilizaráquem agiu ou deixou de agir dolosamente.
ARTIGO XI
1. Sem prejuízo do disposto neste artigo, os únicos tribu-

nais competentes para conhecer das ações movidas d~ .co-p.~q_r:
midade com o disposto no Artigo II serão os da J;>~r.te Contr!}~
tante em cujo teiritóiiO tenha ocorrido o acidente nuclear.
2. Quando o acidente nuclear tiver ocorrido fora do terri.:tório de quãiSqU.er das Partes Contratantes, ou quando não
seja possível determinar com certeza o local do acidente, os
tribunais competentes para conhecer de tais ações serão os
do Estado da Inst_alação do ope\ador_ responsável.
3~ Quando, de con_formidade com o disposto nos parágrafos.!<:> oe 2<:>, deste artigO, forC:m competentes os tribunais de
duas ou mais Partes Contra_tª---ntes, a competência será atribuída:
a) se o acidente nuclear oCorrer parcialmente fora do
territóriO de qualquer Parte Contratã.D.te õti parcialmente no
de uma única Parte Contratante, aos tribunais desta última;
b) em todos os demais ·c·asos, aos tribunais. da Parte Contratante designada de comum acórdo pelas Partes Contratantes, cujos tribunais ~ejam competentes de conformidade
com o disposto nos parágrafos 1<:> e zo deste artigo.
AR11GOXII
1. A sentença definitiva proferida por tribunal que tenha
competência jurisdiclçmal, segundo o_ Artigo XI_ da presente
Convenção, será reconhecida no tenitório de quãlqUer outra
Parte Contratante, a menos que:
a) a sentença tenha sido obtida com fraude;

ARTIGO XIV
Não poderão alegar-se ímunida~es. de )urisdiç~o·, :amparadas na legislação nacional ou no d1re1to mternactonal, por
ações movidas de acordo com a present~ Convenção, I;'erante
os tnbunais competentes, segundo o dtsposto no Artigo XI,
exceto no que concerne _às medidas de execuçã?.
ARTI(/OXV.
As Partes Contratantes adotarã_o as, m~çlidas nece_ssárias
para- as_segurar que as indenizações por danos nucleares, juros
devidos e custas adjudicadas pelos tribunais para tal fim, os
prêmios de seguro e de resseguro, bem como os fundos correspondentes ao seguro, ao resseguro e às demais garantias financeiras, ou os fundos fornecidos pelo Estado da Instalação,
de conformidade.com o dispos(9 na presente Convenção, possam ser livremente convertidos na m9eda corrente da .Parte
Contratante em c_ujO -território ocorreram os danos, na da
Parte Contr3tante em _cujC? territ6ft0 -o demandante r~side_
habitualmente e, com relação aos prêmios e ·prestações· Cor"res:
pondentes ao seguro e ao ressegUro, na moeda correspondente
especificada na apólice de seguro ou de resseguro.
ARTIGO XVI
Nenhuma pessoa terá direito a receber indenização, de
acordo com a presente ConvençãO, quando já tiver sido indenizado pelos mesmos danos em virtude de- outra _convenção
internacional sobre responsabilidade civil no _campo d3 enefgia
nuclear.
·
ARTIGO XVII
A presente Convenção não afetará a aplicação dos acordos ou convenções internacionais sobre responsabilidade civil
no campo da energia nuclear que estejam em vigor ou abertos
à assinatura, à ratificação ou à adesão na data em que esta
for aberta à assinatura, no que concerne às Partes desses
acordos ou convenções.
ARTIGO XVIII
Em matéria de danos nucleares, a presente Convenção
não poderá ser interpretada como afetando os direitos que
uma Parte Contratante possa ter com relação às normas gerais
_c!'? Direito Internacional.
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ARTIGO XIX
1. As Partes C6niratantes que 'Celebrarem acordo de con~
formidade com o disposto no subpiuági'afo b do parágrafo
3 do Artigo XI remeterão imediatamente cópia do texto ao
Diretor-Geral da Agência Internacional de Energia Atómica,
que, de-le tomando conhecimento, trarismiti-lo-á às demais
Partes Contrantes.
2.- As Partes-Contratantes levaJ;ão ao conhecimento do
Difetor-Geral da Agência InternaciOnal d~ Energia Atómica
os textos de suas leis e regulamentos referentes às questões
tratadas nesta Convenção, para que haja comunicação à~ demais Partes Contratantes.
.'
ARTIGO XX
Mesmo que uma Parte Contratante tenha dado por finda
a aplicação da presente Convenção, de conformidade com
o diposto no Artigo XXV, ou a tenha denunciado~ segundo.
o disposto no Artigo XXVI, continuarão suas cláusulas a ser
. aplicadas a todos os danos nucleare,s ,Cft!-1$ados por acidente
. nuclear ocorrido ante,s_da data em_que a presente Convenção
deixou de ser aplicada com relação a essa Parte Contratante.
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o Direito-Geral da Agência Internacional de Energia AtÓmica
pelo menos doze rileses antes.
2. Depois do período de dez anos, a presente Converição
vigorará por mais cinco anos para as Partes Contratantes que
não a tenham deixado de aplicar. de conformidade com o
disposto no parágrafo 1? deste artigo, e, posteriormente, por
períodos sucessivos de cinco anos, para aquelas Partes Contratantes que não tenham dado por terminada sua aplicação ao
fim de um desses períodos de cinco anos, mediante notificação
ao Diretor-Geral da Agência Internacional de Energia Atôm,ica, pelo menos doze meses antes de expirado o período
COrrespondente.

ARTIGO XXVI

1. Findo um período de cinco anos, a contar de quando
a presente Convenção tivr.:r entrado em vigor, o Diretor-Gàal
da Agência Internacional de Energia Atómica poderá, a qual~
quer momento, convoCar uma conferência para estudar sua
revisão, se um terço da's Partes Contratantes manifestar desejo
de fazê-lo .
2. Qualquer Pé!rte Contratante pode,rá denunciar a pre~
_sente Convenção, .mediante notificação a"o _Diretor-Geral da
ARTIGO XXI
Agência Internacional de Energia Atómica, dentro de doze
meses contados çla primeira confeiência de revisão celebrada
A presente Convenção será aberta à assinatura dos Estados representados na Conferência Internacional sobre Res- conforme o disposto no parágrafo 1 deste artigo.
3. A denúncia surtirá efeito um ano após a data em que
ponsabilidade Civil. pç:tr Danos Nucleares~ celebrada em Vieo Diretor-Geral da Ag~ncia Internacional de Energia Atómica
na, de 29 de abril a 19 de maio de 1963,
tiver recebido a notificação correspondente.
ARTIGO XXII
ARTIGO XXVII
A presente Convenção deverá se! ratificada e _os instruO
Diretor
Geral
da Agência Internacional de Energia
mentos de ratifiCaç·ao• serão depositadOS junto ao DiretorAtómica deverá notificar aos Estados convidados para a ConGerál da Agênciá irlt'efnacional de Erie'riía Atômicã.
ferência Internacional sobre Responsabilidade Civil por Danos Nucleares, celebrada em Viena, de 29 de abril a 19 de
ARTIGO XXXII
maio de 1963, assim como aos Estados que aderiram à presente
A presente Convenção entrará em vigor três meses depois
Convenção, o seguinte:
de ter sido depositãdo o quinto instrumento de ratificação
a) as dSsinaturas, assim como os instrumentos de ratifie, p~ra os Esta9o~ .q~!! ~ ratifiquem _depois de ter en~rado
cação ou de adesão que tenham sido recebidos, de confor~
~m vigor. três Ipe~e.s ?epms ~e es~es Es~a_,_dp~ terem ~e_posttaÇo
midade com o disposto nos Artigos XXI, XXII e XXIV;
$eUS instrumento& ç:Ie ratificação.
b) a data em que entrará em vigor a presente Convenção,
de conformidade com o disposto no Artigo XXIII;
ARTIGO XX!V-c) as notificações de denúncias e de terminação que te1. Todos os Estados-membros das Nações -unidas, das
nham sido recebidas, de conformidade com o disposto nos
Agências especializaâas ou da Agência Internacio~~l de EnerArtigos XXV e XXVI;
gia Atómica, que não se tenham feito fépresenta"i-na Confed) as petições para convocação de conferência de revisão
rência Internacional sobre Responsabilidade Civil por Danos
que tenham sido recebidas, de conformidade com o disposto
Nucleares, celebráda· em Viena,"de 29-de abril a 19 de maio
riq Artigo XXVI.
de 1963, pode'r~9 ~adeiir a esta Con:venÇ~~~ - , : __ ~
ARTIGOXXVID
2. Os instr:~_n:tentoS de adesão ~e!_~O: depositados jurito
A presente Convenção será registrada pelo Diretor-Geral
ao Diretor~Ge"tal dá- Agência InternacioJI~l de Energia Atô~
mica.
'· '
da Agência Internacional de Energia Atômica; de conformidade com o disposto no Artigo 102 da Carta das Nações
3. A presente Convenção entrará em vigor, para cada
Unidas.
um dos Estados que a ela aderirem, três meses depois de
esse Estado havex: çiepositado seu instrumento de adesão, se
ARTIGO XXIX
porventura não tiver depositado antes de .esta Converiçai:l haO
originai
da
presente
Convenção, cujos textos em espaver entrado em vigor, de acordo com 9, disposto no Artigo
nhol, francês, inglês e russo _são igualmente autênticos. ficará
XXIII.
'.,
em poder do Diretor-Geral da Agêncía.Jnternacio~<1:l de EnerARTIGO XXV
gia At_ômica, o qual expe<_lirá cópias certifiCadas do mes-q1~.
Em Fé do Que, os Plenipotenciários abaix() assiriados,
1. A presente Convenção vigorará pOr-dez anos, a contar
devidamentç autorizados, firmaram a presente Con-venção.
da data de sua entrada em vigor. Uma Parte Coittratante,
Feita em Viena, aos vinte e um dias do mês de--ffiaio
no que a ela se téfere, poderá deixar de aplicar _a presente
de mil novecentos e sessenta e três.
Convenção ao finill do período de dez anos, mas notificará
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo. o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 94, DE 1992
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 Audiovisuais, realizada em Genebra, de 10 a 21 de abril
de 1989.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' É aprovado o texto do-Trata9<) sobre o Registro Internacional de Obras Audiovisuais,
___ _
_
_
assinado pelo Brasil em 7 de dezembro de 1989.
Parágrafo único. Estão sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer a tos que possam
resultar em revisão do referido Tratado, bein como quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, inciso I da Cpnstituição Federl!l, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.
Art. 2• Este Decreto Lel:islativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de dezembro de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
TRATADO SOBRE O REGISTRO INTERNACIONAL
DE OBRAS AUDIOVISUAIS
Sumário
Preâmbulo
Capítulo Primeiro: Disposições Gentis

Artigo Primeiro: Cons_titu_iç_ã.o_de uma Un.ião
Artigo 2
: "Obra AUdioviSUal"--

acordam o seguinte:

CAPÍTULO PRIMEIRO
Disposições Substantivas
ARTIGO PRIMEIRO
Constituição de uma União
Os Estados Partes do presente Tratado (doravante denomiriados-"Estados Contratantes'') constitufram-se sob a forma

Artigo _3

: Registro Internacional

de União para o Registro Internacional de Obras Audiovisuais

Artigo 4

: Efeito jurídico do registro internacional

(doravante denominada

Capítulo II: Disposições Administrativas
Artigo 5
: Assembléia
Artigo 6
: Agência Internacional
Artigo 7
: Finanças
Artigo 8
: Regulamento de aplicação
Capítulo lfi: Revisão e Modificação
Artigo 9
: Revisão do Tratado
Artigo 10

ARTIG02
___

tort;1ar-se parte do Tratado

Artigo 12

: Entrada em vigor do tratado

Artigo 13

: Reservas ao Trat,ado

Artigo 14
Artigo 15
Artigo 16
Artigo 17

: Denúncia do Tratado
: Assinatura e línguas do Tratado
: Funções do depositário -: Notificações

vist3;s ~- ~~mentar a segurança jurídica das transações relativas às obra$_ a,ªçlfóvisuais
e, portante;>-,
Promover a criação de obras audiovisuais ~sSim como
o intercâmbio internacional dessas obras e
Contribuir para o combate à: pirataria das obfãs audiovi. _su_ais e das contribuições que elas contêm;

Os Estados Contratantes,

COn;J.

~'Obra

audiovisual"

Para efeitos deste Tratado, entende-se por '"obra audiovi-sual" toda obra que consista em unia série de imagens fixas
ligadas entre si, acOmpanhada ou não de sons, passível de
tomar_-se visível e, caso seja acompanhada de sons, passível
de tornar-se a~dível.

ARTIG03

:Modificação de algumas disposi-Ções·d_O Tia-

lado
Capítulo IV: Cláusulas Finais
Artigo 11
: Modalidades pelas quais os Estado_s podem

~'União").

- Registro internacional

I. Criação do registro iaternaclonal: ficacriádo um Registro Interilacional de Obras Audiovisuais (doravante denominado "Registro Internacional" com o objetivo de registrar
indicações relativas às obras audiovi~uais !' aos direitos dessas
obras inclusive, em particular, os direitos relativos à sua exploração.
2. Instituição e admilllstnição do serviço de registro lnternadonaJ: fica instituído um serviço de registro internacional
de obras audiovisuais (doraVante denominado ~'serviço de re·
gistro internacional'?) encarregado da manutenção do registro
i.gtemaclc;tifal. Q serviço de registro internacional consiste em
um serviço administratiVo da Agência Inteinacional da Orga-

nização Mundial da Propriedade Inteiectual (doravante denominadaS',

reSpectivamen~,

"Agência Internacional e Organi-

zação"),
_
. 3. Sede do Serviço de registro internaelonal: o serviço

de regimo internacional situar-se-á o~ Áustria enquanto esti-

11090 Terça-feira 29

DIÁRIO no coNGREsso

ver cm vigor um tratado_concluído para este efeítõ e-ntre--a
República da Áustria e a Organização. Caso confrárió, Síti.i3-rse-á em Genebra.
-- -

4. Pedidos: o registro de qualquer indicação no Registro
Internacional fundamcntar-se-á em tim pedido possuindo· o
teor e a forma prescritas, depositado com esse própósito· por
uma pessoa física ou jurídica h3bilitada e subordinada ao-pagamento da taxa prescrita.
5. Pessoas habilitadas a depositar um pedido:
a) sob reserva do inciso b, estão habilitadas a depositar
·
um pedido:
i) qualquer pessoa física que seja naturafcte um.E:Stàdó
Contratante ou que tenha seu domicílio, ·reSidência ha_)?it'uat
ou estabelecimento industrial ou comercial efetivo e. idóneO
em tal Estado;
ii) toda pessoa jurídica que esteja co-nstituída- de acQid.o
com a legislação de um Estado Contratante ou- que ·tenlla
um estabelecimento industrial ou comercial efetivo e id\6ne·O
em tal Estado.
· ~ ·---~~, ··
b) se o pedido estiver relacionado com um· teg:íSttO 1á
efetuado, poderá também ser depositado por pe-ssoa física'
ou jurídica que não preencha as co-ndições enurtciad3.s !\O

inciso a.

r

•

·--:-~-é~:

...

ARTIG04
Efeito jurídico do registro inter~acional
1. Efeito jurídico: todo Estado Contratante compromete-se a reconhecer que uma indicação inScrita no registro' i~ter
nacional é considerada, exata, até prova em contrário, salvo
i) quando a indicação náo puder ser válida_ em virtude
da lei de direitos -::iiitOr-ais,- ciii ae qualqUer outra lei referente
aos direitos de propriedade intelectual relativas às cibr3S itudivisuais desse Estado, ou
:
ii) quando a indicação estiver em Cdnfradição·com o\ltra
indicação inscrita nO registro iritefõacional.
· - __ -· .. _.·_.
2. Compatibilidade com as leis e tratados de propriedade
intelectual: nenhuma disposição do presente Tratado s~rá -interpretada como afetando a lei de direitos autoraiJi,
Qúiiquer outra lei referente a direitos de propriedade il?tel~c~ual
relativos a obras audiovisuais, de qualquer Estado Contratant.e
nem, caso esse Estado seja parte da Convenção de Benla,
para a proteção de obras literárias e artísticas ou de qualQuer
outro Tratado referente a direitos de propriedade fu.telectu~l
relativos a obras audiovisuais, oS _direitos e obrigações resulw
tantes dessa Conve·nção ou desse Tratado para o Estado em
· -questão.

ou-

CAPÍTULO II
Disposições Administrativas

ARTIGOS
Assembléia
L Composição:
- ·
·· ·.- ·· ·
a) a União terá uma AsSembléia.córiiPOSia-peiOs-EStá.doS
Contratantes; b) o GovernO de cada Estado Contratante Séiá.-ieprésentado por um delegado que ·poderá ser assistido por delega·
dos alternos, assessores e peritos.
2. Despesas das delegações: as despesas de cada delegação
serão asslpllidas pelo Governo que a designou, com exceção
das despesas de viagem e diárias de um delegado de Cllda
Estado Contratante; que fiCará a êargO da União.

NACI~~AL (Seção Il)
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3. Funções:

. af à Asse'mblêi~;_,

.
_
.
_
., ~i) tratará de todas as questoes relativas à manutençao
e ao ·desenvolvimento da União e à aplicação do presente
Tratado;
· . ·
ii) -êxeéUnlrá-as tarefas. qtie lhe são especialmente determinadas pelo presente Tratado;
_--íÜ) fÓi-nécerá~-aC::i Diretor-Geral da Organização (dora-vante denOíniriâdO "'Diretor-Geral") as_diretrizes relativas à
1
preParação
00nfef-êf.tcias de
r;~~·~áQ; ·.

·aas

.- .

.

.,-..- fv)' ex3mipar:á e- apiOvará os relatórios e as atividades
do Olretor•Oeral relativos à União e lhe dará todas as direirizêS· úte'is. cOncernentes às questões de competência da
U~i~_P; .. ,_
.
-~v)'. -deterlniriará ·o programa e adotará o orçamento bienal
da. Urtião e a'pitivãtá suas prestações finai"s de contas;
.·" · Yi) Qd0tará·? 'rçgulamento financeiro da União;
.-c~•'·'\ri.i) ~staJ~eleC!'r.á e determJnará periodicamente a composição 1de cdniissão consultiva constituída por representantes
d'e, ç'rgan#açOes ~á~governamentais interessadas e de comissões ~ grupo~ de trabalho que julgar necessários para facilitar
'ãS'ãtividadeS da União e de seus órgãos;
:~~·-_.{,iii) ·cOnti'olciiá. o sistema e o montante das taxas determiriadps pelo Diretor-Geral;
· Í'!) deci~irá, quais Estados não-Contratantes e quais organizàçõeS intergovemamentai.s não-governamentais serão adinitídOs às su.as reuniões na qualidade de observadores;
· - X) empreenderá qualquer outra ação apropriada com a
-finalidade de atingir os Objetivos da União e desempenhará
todas ovtras funções apropriadas no quadro do presente Tratado ...
b) naS' questões que interessam também a outras Uniões
adrDlnistr3:das pela Organização, a Assembléia decidirá após
ter .t<>madO coQhecimento do parecer da Comissão de Coordenaçã'ó da Organização.
- • . :· 4. Repre5eutação: um delegado só poderá representar
um _úilico Estado. e só" poderá votar em nome deste.
·s.-Voto: cac4J, Estado Contratante terá um voto.
'· · 6. Q!Jórum:
· a) a metade dos Estados Contratantes constituirá o quórom;
b) se o qoórum não for obtido, a Assembléia poderá
_aclotat decisões;. todavia, essas decisões, salvo aquelas relativas
ao pr_ocedimerito, sô se tomarão executórias se o quórum
e- a mf!içiria nCcesSàriOs forem obtidos por meio do voto por
Cc:>rrespoodência.
7.- Maioria: .
á)Sobreserva dos Aitigos 8.2 b e 10.2 b, as decisões
4a t\.ssemblébl ser~o 34otadas pela maioria dos votos emitidos;
~ •. : ·b) e abste~ção não será considerada como voto.
~

•'

ii;~:

. . a) A Assembléia, reunir-se_-á uma vez a cada dois anos
êivis-,:e~ ~Q· &I;dil,lárla, por convocação do Diretor-Geral
~_!___~o ~avendo circunst4ncias excepçionais, durante o mesmo
J?<rfodo .e. oo â!•smó lugar que a A~sembléia Geral da Organização;
.
· b) A Assemblc!hi reunir-se·á em sessão extraordinária
Pót .cón\iocáção do Diretor-Geraj, a pedido de um quarto
dOs ~stados C~ntr~tantes ou por irjiciativa pessoal do Diretor
~ral.-. .
. . . .
,..... -__f;' JleaalaJBento laterno: A Assembléia adotará seu regu1-nlo intento.
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ARTIG06
Agência InternacioQilf '· · '
'

_, ,.1 ·

:.. ,

- ) .:
~

f

~·i• I

1. Funções: A Agência Internacional;.;. 1 . ._.,·r .._ · ... ,
i) executará, por intermédio do serviço de-1-egistró-.i~t_er:

nacional, todas as tarefas lig~~~s _à 1):).3J!~~~:r-,Ç.~~ _d~ -~e-~s~ro
inernacional;
; _ _-- 1.,.>- --~ :,=~---:: ._~--:-~ f.ii) proporcionará ó secretanadq d~ . CÇtl~e~~{\c;Ias de .rey~~
são, da Assembléia, das comissões-~- grupos, de Jr_abalho pti_~
dos pela Assembléia e de qualquer qUtiarc;ú~iPO;éQnv~cádà
pelo Diretor-Geral para tratar de ques.tões ~ratíVas'àJ.Jl\i~~;
·,

•·

..

-

.. I

.

iii) executará todas as outras tª'rc;:f~s.que,lheforem,,esJ?C?
cialmente determinadas pelo presente Tr~taQQ.e p~lo_ Rc:guta~
mento a que se refere o Artigo 8 ou pela Assçmblélã ... · ·'.c ,

2. Diretor Geral: O Ditetor Geral será o principãl eXecU~
tivo da União e a representará.
. _._. r'• . .- ~
.·~3. Outras reuniões distintas das sessões da -Assembléia:
O Diretor Geral- colivocará qualque!r c_O!niSsã.ij _bu g1upo de
trabalho criado pela Assembléia e todas~·as:'Ottti~ _r~l:!qiQes
que tratem de questões de interesse.. da J_lni;]io·., · ... _; ___ ~- ·__.~
4. Papel da Agência Internacional na A~b~~ia e em
outras reuniões:
. r·., ; .. ,.•._,.-, '..;., ·· ,: .·:_
a) o Diretor Geral e qualquer membro .d_o pe_ssoá.l. ·por
ele designado participarão, sem direitO -a voto-, de tOÇas .as
reuniões da Assembléia e das comiSsóes e grupos de_.trabalho
criados pela Assembléia, bem como de q'ualquer Oqtrã reunião
convocada pelo Diretof Geral que trate de q~estões de interesse da União·
· .. .._, __ :· ··· ...,._..;
·<\·~ '
b) o Diret~r Geral ou um mern;I>ro -dO, pésSôa,l pPr ele
designado será o secretário ex officio da, A~~~p~~~- .e da_s
comissões, gtupos de trabalho e qu~ras réuni~es esf!p':lla~as
no subinciso a).
~-- -------- 5. Conferências de revisão:·
_.. _ '" '>. • .~ ,_,..
a) o Diretor Geral preparará as ~'nf~r_ê-~ci~$ -<;te ,revis~o
de acordo com as diretrizes da-_Assembl~ià; _. ..
··~~ .·
b) o Diretor Geral pode'rá consultin _Oi-gãhlZaÇõeS_intê_r~
governamentais e não-govername~táis a té$peito Q;a prepa~
ração dessas Cont"e.rênciás;
~
: ;,-~·~';-----:-·- ,_..~.~;:-:·:·--:-..:;-·
c) o Diretor Geral e os membros ,do pessoal por ele designados participarão, sem direito a vot9, das delib.e~9~s nas
, -;o ~ '_ ;__:_- -,: ~-.-·, ':· •. ,
Conferências de revisão;
d) o Diretor Gerª_l_ ou um membro._ ~o pessoal por ele
designado será o secrerário ex officio d~ qualqp~r Ç<?rif~i-_ência
de revisão.
-~ ,.;..;.
7

-·--::-

o

ARTIG07
Finanças
1. Orçamento:

'-~~-

• l

'··

·!·'

a) a União terá um orçamento; . ..
_, .- ::-_---t.-_r .-.. -,
b) o orçamento da Unijo s:oQ1preeJidetá as- rt~itás ·e
as despesas próprias-da União e sua ct>ntrib~iÇª-9~QprsaPt.Ç:J?.~Q
das despesas comuns das urü9e~ aQDJ.i~ist~aSI!ls~~~~ ~~tga:n~
zação·
, - . -.. 1 • • · c} serão conside_ra_das como desp~sa~_.ço~~s:d~·~iÕ,~
as despesas que não podem ser imputadas, exély.sjv~ertt~,
à União, ~as a uma ou y~rias _-outras \l~i~~s~ ~«;l~~~Sf~1!.d~
pela orgamzação. A partiClpaçao da. Umão· ness~ ,ãe,spesas
comuns será proporcional ao interesse que esS3S" d_e~.as·re·
presentarem para ela.
. · · __-_· .':--' '::_:.:.~:-~·:,-~\- ·
2. Coordenação. com outros orçamentos:_ ,O q_tÇár!ICnf{j
da União será estabelecido em.(:oQi.denação .. cP_ttr·os·_(?rç~~
mentos de outras uniões administradas. Pela_ or~.~za~o.. :'
1
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3,. Fontes de receita: O orçamento da União será fil}_an~
ciado pelos seguintes recursos:
i) taxas decorrentes de registres e outros serviços presta~
elos pelo Serviço de Registro Internacional;
íi) produto da venda de publicações do Serviço d~ Rçgis~
.tro Imemacional e dps direitos decorrentes de~sas publicações;
· iíi)" doações, particularinente de associações de titulares
d~ direitos de obras audiovisuais;
- iv) doações, legados e subvenções;
v) aluguéis, juros e outras receita.s diver_sas ... ,__
4.. Autofmaociameoto: O montante das taxas devidas
ao 'Serviço de Registro_ Internacional assim como o preço de
venda de: suas publicações serão determinados de modo: a
cobrir, juntamente com todas as O~Jtr_as receita,s, as despesas
relativas à administração do presente Tratado.
• -.5~ _Recondução do orçamento - rondo de reserva: No
caso de- o orçamento não ser adotado ante-s do infcio de um
novo exercício, o orçamento do exercício precedente será recOnduzido conforme as modalidades previstas pelo regulamento financeiro. Caso as receitas excedam as despesas, a
diferença será depositada em um fundo de reserva.
_.~ .. _Fundo de çaixa: A União terá um fundo de caixa
CQ.nstituído pelas receítas da União.
7. Verificação das contas: A verificação das contas será
assegurada. conforme as modalidades previstas pelo regula~
mente financeiro, por um ou vários Estados Contratantes ou
por· auditores externos que serão, com o seu consentimento.
d~signados pela Assembléia.
.
'
ARTIGOS
Regulamento de aplicação
1. - Adoção dÕ fegulamento de aplicação: O regulamento
d«;,.~plicação adotad6 ao mesmo tempo que o presente Tratado
está aneXado a este último.
2. Modificação do regulamento de aplicação:
à) a Assembt~ia poderá_ emendar o regulamento de aplica_ção~
-b) qualquer modificação âo regulamento de aplicação
_t~l])í~t~fá a maioria de dois terços dos votos emitidos.
~ ..3~. -Divergência entre o Tratado e o Regulamento de Apli~
_Cação:_Em caso de divergência entre as disposições-do presente
Trãta9o e aquelas do regulamento de aplicação, prevaleCerão
as primeiras.
. _4* Instruções Administrativas: O regulamento de aplica~
. ção prevê a instituição de instruções administrativas.
CAPÍTULO III.
Revisão e Modificação
ARTIG09
Revisão do-Tratado
' - '""1. Conferências de revisão: O Presente Tratado poderá
ser revisto por uma Coõferência- dos Estados_ Contratantes.
..2. Convocação: A convocação das Conferências de revi~
são será decidida pela Assembléia.
·_,: 3. · Disposições que também podem ser emendadas pela
~bléiao As disposições mencionadas no Artigo 10.(1) a)
poderão ser emendadas, seja por uma Confei"êncía de revisão;
seja, e-t'n conformidade com o ArtigO 10.
ARTIGO 10
Emendas a certas disposições do Tratado
·,.L Pr9poStas:
a) propostas de emenda do Artigo 5. (6) e (8), do Artigo
6.(4) e (5) e do artigo 7.(1) a (3) e (5) a (7) poderão ser
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apfésent3das por qualquer Estado contratante ou pelo Diretor
Geral;
b) essas propostas serão comunicadas pelo Diretor Geral
aos Estados Contrà'tantes no mfuimo seis meses ailtes de serem
submetidas ao exame da Assembléia.
2: Adoção:
a) as emendas às disposições mencionadas Q.O inciso_ (1)
serão adotadas pela Assembléia;
b) para adoção serão nece:ssários três quartos ·dos votos
emitidos.
3. Entrada em vigor:
a) qualquer emenda às disposições mencionadas fio inciso
(1) entrará em vigorummêsap6so Diretor Geral
re-cebido,
de parte de três quartos dos Estados Contratantes que eram
membros da Assembléia no momento- em que esta última
adotou a emenda, notificação escrita de sua aceitação, efetuã.da de conformidade com suas regras constitucionais respectivas;
- '
b) qualquer emenda aos referidos artigos, aceita de forma
acima, obrigará todos os Estados Contratantes que eram Estados Contratantes no momento em que a Assembléia adotou
a emenda;
c) qualquer emenda aceita e que tenha entrado em vigor
de acordo com o subinciso (a) obrigará todos os Estados que
se tornem Estados Contratantes após a data na qual a emenda
foi adotada pela Assembléia.

ter

CAPÍTULO IV
Disposições Finais
ARTIGO 11
Modalidades pelas quais os Estados podem
tomar-se lpartes do Tratado
1. Acesso: Todo Estado membro da organização pode
tomar-se parte do presente Tratado:
i) pela assinatura e posterior depósito de um instrumento
de ratificação, de aceitaÇão ou de aprovação, ou
ii) pelo depósito de um instrumento de adesão.
2. Depósito dos instrumentos: Os instrumentos estipulados no inciso (1) serão depositados junto ao Diretor Geral.
ARTIGO 12
Entrada em vigor do Tratado
1. Egtrada_ ~11;1 vigor ioicial: O presente Tratado entrará
em vigor, para os cinco primeiros Estados que depositarem
seu instrumento de ratificação, de aceitação, de aprovação
ou de adesão, três meses após a data na qual foi depositado
o quinto instrumento.
2. Estados aos quais não se aplica a entrada em vigor
inicial: O presente Tratado entrará em vigOr pitra-qualquer
Estado ao qual não se aplique o inciso (1), três meses após
a data na qual aquele Estado tenha depositado seu instrumento
de ratificação, de aceitação, de aprovação ou de adesão, a
menos que uma data posterior tenha sido indicada no instrumento em questão. Neste último caso, o presente Tratado
entrará em vigor para aquele Estado na data assim indicada.
ARTIGO 13
Reservas ao Tratado
1. Principio: Com exceção do caso previsto no inciso
(2), não poderão ser feitas reservas ao Tratado.
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2. Exceção: Ao tornar-Se parte do presente Tratado,
qualquer Estado poderá,_ por meio de notificação depositada
junto ao Diretor Geral, declarar que não aplicará as dispoR
sições do Artigo 4(1) com respeito às declarações que não
se refiram â exploração de direitos de propriedade intelectual
relativas a obras audiovisuais. Qualquer Estado que tenha
feito uma declaração nesse sentido poderá retirá-la mediante
notificação depositada_junto ao Diretor Geral.
ARTIGO 14
Denúncia do Tratado
1. Notificação: Qualquer Estado Contratante poderá
denunciar o presente Tratado por meio de notificação en-dereR
çada ao Diretor Geral.
2. Efeito: A denúncia surtirá efeito um ano após a data
em que o Diretor Geral receber a notificação.
- -- -3. Exclusão temporária da faculdade de denúncia: A
faculdade de denúncia do presente Tratado prevista no inciso
(1) não será exercida por qualquer Estado Contratante antes
de decorridos cinco· anos da data de entrada em vigor do
presente Tratado para aquele Estado.
ARTIGO 15
Assinatura e idiomas do Tratado
1. Textos originais: O presente Tratado é assinado em
um único exemplar original nos idiomas francês e Inglês. sendo
ambos os textos igualmente autênticos.
__2. Textos oficlais: Os textos oficiais serão estabelecidos
pelo Diretor Geral, após consulta aos Governos interessados,
nos idiomas alemão, árabe, espanhol, italiano, japonês, português e russo, bem como em outros idiomas que a Assembléia
possa indicar.
3. Prazo para assinatura: O presente Tratado fiéatá aberto â assinatura, na Agência Internacional, até 31 de deR
zembro de 1989.
ARTIGO 16
Funções do depositário
1. Depósito do original: O exemplar original do presente
Tratado e do Regulamento de Aplicação será depositado junto
ao Diretor Geiaf. --2. Cópias autênticas: O Diretor Geral encaminhará duas
cópias autênticas do Presente Tratado e do Regulamento de
Aplicação aos Governos dos Estados habilitados -a assinar
o Tratado.
3. R,egistro do Tratado: O Díretor Geral regístnirá o
presente Tratado junto ao Secretariado cta·Organização das
Nações Unidas.
4. :Emendas: O Diretor Getál encaminhará duas cópias
autênticas de qualquer emenda ao presente Tratado e ao Regulamento de Aplicação aos Governos dos Estados Contratantes e, a pedido, ao Governo de qualquer outro Estado.
ARTIGO 17
Notificações
O Diretor Ge"úll ncitifica[á oS Governos dos -Estados
mei_J?._b~95 d~ Orga.~i?;ação sobre qualquer dos eventos a que
se refe~em os Artigos 8(2), 10(2) e (3), 11, 12, 13 e 1-4.
Feito em Genebra, 20 de abril de 1989.
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REGULAMENTO DE APLICAÇÃO DO TRATADO
SOBRE O REGISTRO INTERNACIONAL
DE OBRAS AUDIOVISÜAIS . .
Sumário
Regra 1: Definições
Regra 2: Pedido
Regra 3: Processamento de pedido
Regra 4: Data e número do registro
Regra 5: Registro·
Regra 6: Boletim
Regra 7: Pedidos de informação
Regra 8: Taxas
Regra 9: Instruções administrativas
REGRA!
Definições

Para fins do presente Regulamento, entende-se:
i) por ''Tratado", o Tratado sobre o RegistrO Internacional de Obras Audiovisuais;
ü) por ''Registro Intemadonal", o Registro Internacional de Obras Audiovisuais criado-pelo Tratado;
iii) por "Serviço de Registro Internacional", a unidade
Administrativa da Agência Internacional que mantém o registro internacional;
iv) por "Obra", uma obra audiovisual;
__
v) por upedido em relação a uma obra", um pedido que
identifique uma Obra existente ou futura ao _menos pelo seu
(ou seus) títulos e que requeira que sejam inscritas n-õ Registro
Internacional declarações relativas ao interesse que, em relação a esSa obra, tenham uma ou várias pessoas identificadas,
e por "registro em relação a uma obra", um registro efetuado
de acordo com um pedido em relação a uma obra;
vi) por "pedido em relação a uma pessoa·~, um pedido
que requeira que sejam inscritas no Registro Internacional
declarações relativas ao interesse que o solicitante, ou terceira
pessoa identificada no pedido, tenha em relação a uma ou
várias obras _existentes oU futuras, descritas, mas não identificadas pelos seus títulos, e por uregistro em relaÇáo a uma
pessoan, um registro eretUado de acordo com um pedido em
relação a uma pessoa; Uma obra é considerada como descrita
quando, particularmente, a pessoa física ou jurídica q(!.e a
produziu ou que se prevê que a produzirá, é identificada;
vii) por "pedido" ou "registro" - sem a mertção "em
relação a uma obra'' ou "relação a uma pessoa" - tanto
um pedido ou registro relacionado a uma obra como um pedido ou registro relacionado a uma pessoa;
viii) por "Solicitante", a pessoa física ou jurídi.ca _que
fez o_ pedido, e por "titular do_ registro",__o solicitante uma
vez registrado o pedido;
ix) por "prescrito", conforme às prescrições doTrãtado,
do presente Regulamento de Aplicação ou das Instruções Administrativas;
x) por "Comissâo Consultiva'\ a Comissão Consultiva
mencionada no Artigo 5(3 (a) (vii) do Tratado.
REGRA2
Pedido
1. Formulários: Todos os pedidos serão feitos mediante
o formulário prescrito adequado.
2. Idioma: Todos os pedidos serão redigidos,em inglês
ou francês. Assim que o registro internacional for autofinan-
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ciável, a Assembléia poderá determinar os outros idiomas
nos quais os pedidos poderão ser feitos.
3. Nome e endereço do solicitante: Todos os pedidos
deverão indicar, na forma prescrita, o nome e o endete_ço
do solicitante.
4. Nome e endereço de- terceiras pessoas mencionadas
no pedido: Quando _um pedido mencionar uma pessoa física
ou j~:rfdica que não o solicitante~ o nome e endereço dessa
peSSOa devem ser indicados _na forma prescrita.
5. Título ou descrição de uma obra:
a) todos os pedidoS em relação a urila obra -deverão indicar, ao menos, o títUlo ou os títulos da obra. Quando um
títul9 for ~ndiCado ept_ ]Jm _çmtro· idioma que o inglês ou fraD.cês
ou em caracteres 01,1tros que os latinos, deverá estar acompanhado de uma tradução literal em inglê_s ou de- uma transcr.ção
em caracteres latinos. conforme o caso;b) todos os pedidos em relação a uma pessoa deverão
descrever a obra.
6. Menção de um registro existente: Quando o pedido
se referir a uma obra que já tenha sido objeto de registro
em relação a uma 'obra, ou a uma obra já descrita em um
registro_e~_re_lação a uma p~ssoa, deverá, tanto quanto-possível, indicar o número- do referido regiStro. Se o serviço de
registro internacional Constatar que essa--indicação é possíVel
mas não foi forneCida no pedido, poderá colocar, ele mesmo,
esse número no registro, mas deverá assinalar no registro
internacional que ele mesmo tomou, sem intervenção do depositante, a iniciativa de tal indicação.
7. Interesse do depositante:
a) todo pedido em relação a uma obra indicará o int_eres.se
que o depositante tem em relação a essa obra, existente ou
futura. Quarido o int.eresse consistir _-ero J.IID c}i_reito çle expio~
ração da obra, a n,àtureza do direito e .~0. t.C:ITitório no qual
o depositante é titülãr do direito serão talnbém indicados;
b) todo pedido em relação a um~ pessoa indicará o futeresSe que o depósitante tem em relação a obra ou obras -descri~
tas, existentes ou futuras, e, particularmente, todo direito
que restrinja ou exclua, em favor do depositante ou de outra
pessoa, o direito de exploração da obra ou obras;
c) quando o interesse for limitado no" tempo, o pedido
poderá indicar esse limite.
8. Fonte dos direitos: Quando um pedido em relação
a uma obra se referir a um direitO sobre a obra, indicará,
se for o caso, que o depositante é o titular inicial do direito
ou, quando ao depo,Sitante lhe tenha sido_Qu,orgado esse direito por outra pessoa, física ou jurídica, O nome e o endereço
dessa pessoa, assim como a ·qualificação do depositante que
o habilite a exercer esse direito.
9. Documentos anexos ao pedido e peças permitindo
identificar a obra audiovisual:
a) todo pedido poderá ser acompanhado de documentos
que fundamentem as indicações dele constantes. Todo doeu~
mento desse gênero_redigido em língua distinta do inglês ou
francês será acompanhado da menção em inglês de sua natureza e da essência de seu conteúdo; caso contrário, o serviço
de registro internacional considerará o documento como não
tendo sido anexado ao pedido;
b) todo pedido poderá ser acompanhado de outras peças
além de documentos, destinadas à identificação da obra.
10. Declaração de veracidade: O pedido conterá uma
declaração nos termos da qual, dO conhecimentp _Q.o depositante, as indicações que dele constem -~ão -verídicas. e que

11094

Terça-feira 29

Dezembro de} 9_!!2- ·

todo documento anexo é um originai ou- COpii-Tiel de um
original.

11. Assinatura: O pedido será assinado pelo depositante
ou pelo seu mandatário designado de acordo com o inciso
12.
12.

Representação:

a) todo depositante ou titular do registro poderá ser representado por um mandatário que poderá estar designado
no pedido, em uma procuração à parte relativa a um pedido
ou registro determinado ou em uma procuração geral, assinada
pelo depositante ou pelo titular do registro;
b) uma procuração geral permitirá ao- mandatário representar o depositante ou titular do registro em relação a todos
os pedidos ou registios da pessoa que· tenha passado a procuração geral;
c) toda constituição de mandatário será válida até que
seja revogada por uma comunicação assinada pela pessoa que
designou o mandatário e endereçada ao serviço de registro
internacional ou até ·que-o-niã!id3tárici"renuricie
-mandato
por uma comunicação-assinada por ele e endereçada ao serviço
_
de registro internacio~al;
d) o serviço de registro intemací0il31 ellâereçará ao mandatário toda comunicaç-a.o destinada ao depositante ou ao titular do registro em virtude do presente Regulamento; toda
comunicação assiril-endereçada ao mandatário terá o mesmo
efeitO que -se tiveSse sido endereçada ao depositante ou ao
titular do registro. Toda comunic~ção endereçada ao serviço
de registro internaCional pelo mandatário ierá o" niesmo efeitO
que se tivesse sido endereçada pelo depositante ou pelo titular
do registro.

·aseu

13. Taxas: Para cada pedido o depositante pagará a
taxa prescrita, que deverá ser recolhida ao serviço de registro
internacional no máximo no dia em que este último receber
o pedido. Se a taxa fOr recolhida ao serviço de registro-internacional nos trinta diàs subseqUentes à datá de recebimento
do pedido, este último será considerado, pelo referido serviço,
como tendo sido recebido à data na qual a taxa foi recolhida.
REGRA3
Processamento do pedido
1. Correções: Caso o serviço de regiStro internacional
observe o que ele considere ser uma omissão involuntária,
urna incompatibilidade entre duas indicações ou, inclusive,
um erro de transcrição ou outro erro evidente__no pedido,
convidará o depositante a corrigir este úitimo. Para poder
ser levada em consideração, toda correção t~azida pelo depositante: deverá chegar ao serviço de registro internacional no
prazo de 30 dias a partir da data na quãl dito depositante
fOi convidado a corrigir o pedido.
2.

Possibilidade de suprimir contradições:

a) quando o serviço de registro internaciõnal estimar que

uma indicação que consta em um pedido é contraditória-Com
urna indicação que· tenha sido_ objeto, com base em pedido
anterior, de um registro existente no registro internacional,
deverá iniediatamente:
i) se O depositante é também o titular do registro existente, endereçar-lhe uma notificação, consultandoRlhe s~ deseja
modificar a indicação que consta no pedido ou solicitar a
modificaçãO da indicação que faça parte do registro existente;
ii} se- o- depositante e o titular do registro não forem
a ~esma pessoa, endereçará ao depositante uma notificação

consultando~nie

se deseja modificar a indicação que consta
do pedido e endereçará, ao mesmo tempo, ao-titular do registro existente uma notificação consultandoRlhe - no caso de
o depositante não desejar modificar a indicação que conste
no pedido --se deseja solicitar a modificação da indicação
que conste do registro existente.
-O registro do pedido ficará suspenso aié qUe seja apresentada uma modificação que, na opinião do serViÇo-de registro
internacional, suprima a contradição, mas não poderá permanecer suspenso além de um prazo de sessenta dias a partir
da data da referida ou referidas notificações, a não ser _que
o -depositante solicite uma prorrogação ."do prazo, caso em
que o registro ficará Suspenso até a expiração do prazo assim
prorrogado.
b) o fato de o serviço de registro internacional não ter
observado a natureza contraditória de uma indicação não será
considerado como supressão dessa contradição.
3.
_

Rejeição:

a) nos casos previstos a seguir o serviço de registro inter-

nacional rejeitará o pedido sob reserva dos incisos l e 2:
i) quando o pedido não incluir uma ind~cação d_a qual
se depreenda, a primeira vista, que estejam preenchtdas as
condições enunciadas no inciso 5 do ~tigo 3 d~ Trat_ado;
ü) quando, na opinião ?o servrço de regtstr<:> mternacional, o pedido não se relacionar: a uma obra, existente ou
futura;
iii) quando o pedido não estiver em conformidade_ com
uma condição prescrita nos termos dos incis.ó 2, 3, 4, 5, ?a
e b., 10, 11 e 13 da Regra 2.
,
b) o serviço de registro internacional poderá rejeitar o pedido quando este não preencher as condições de forma
prescritas;
c) nenhum pedido será rejeitado por razões outras_ que
as estipuladas nos sub-incisos a) e b );
d) toda decisão de rejeição adotada em virtude do presente inciso será c0inunicad3. por escrito ao depositãnte pelo
serviço de registro internacionaL O depositante poderá, no
prazo de 3_0 dias a partir da data da comunicação, requerer
por escrito ao serviço de registro internacional o reexame
de sua decisão. O serviço de registro internacional responderá
ao requerimento em um prazo de 30 dias a partir da data
de recepção deste.

4. Menção no registro internacional do recebimento do
pedido: Se, por qualquer razão, o serviço de registro interna-

cional não registrar o pedido em um prazo de três dias úteis
a partir da recepção deste, registrará no seu banco de dados,
acessível ao público para consulta, os elementos essenciais
do pedido indicando o motivo pelo qual o registro não foi
efetuado e, se o motivo em questão estiver relacionado às
disposiÇões dos incisos 1) e 2a) ou 3d), as medidas adotadas
em virtude das disposições em questão. Se o regístro foí eretuado, as menções correspondentes serão, de imediato, suprimidas do banco de dados.
REGRA4
Data e oúmero do registro
L Data: Sob reserva da Regra 2.13), o serviço de registro internacional atribuirá a cada pedido, como data de depósito, a data de recebimento do pedido considerado. Quando
o pedido for registrado, a data de depósito tornar-se-á a data
de registro.
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2. Número: O serviço de registro internacional atribuirá
REGRAS
um número a cada pedido. Se o pedido for relativo a uma
Taxas
obra cujo título figure em um regis~ro _existente em relação
1. DetermiDBção das taxas: Antes de determinar o sistea uma obra, ou que seja descrito em um registro existente
ma e o montante das taxas, e antes de introduzir qualquer
em relação a uma pessoa, o número atribuído comportará,
modificação no sistema ou no montante das taxas, o Diretor
também, o número do registro em questão. Todo Jiúmero
de registro correSponderá ao número do pedido.
- -Geral consultará a Comissão Consultiva. A Assembléia poderá ·dar instrução ao_DireWr Geral de modificar o dito sistema,
o dito montante, ou ambos.
REGRAS
2. Redução das taxas para os depositantes dos países
Registro
em desenvolvimento: O montante das taxas será iniciahnente
1. Registro: Se o pedido não for rejeitado, todas as
reduzido de 15% quando o depositante for uma pessoa física
indicações que nele constam serão inscritas no _registro internaou· n~tural de um Esta9o Contratante _que seja ~osiderado,
cional na forma prescrita.
conforme a prática estabelecida pela ·Assembléia Geral das
2. Notificação e pubUcação do registro: Todo registro
nações Unidas, como país em desenvolvimento ou uma pessoa
será notificado ao depositante e publicado no boletim estipujurídica constituída de acordo com a legislação dessa categoria
lado pela Regra 6, na forma prescrita.
de Estado Con.tratante. A Assembléia examinará, periodicamente, a possibilidade de aumentar a porcentagem de tal
REGRA6
redução.
Bolellm
3. Entrada em vigor das mudanças efetuadas no mouL PubUcação: O serviço de registro internacional publitante das taxas: Nenhum aumento do montante das taxas será
cará um boletim no qual indica, para todos os registros, os
retroativo. A data de entrada em vigor de qualquer modifielementos prescritos. O boletim será publicado em inglês;
cação será determinada pelo Diretor Geral ou, quando a moditodavia, os elementos relativos a pedidos que tenham sido
ficação for efetuada por instrução da Assembléia, por esta
depositados em francês serão também publicados em francês.
última. Esta data será indicada quando a modificação for pu2. Venda: O serviço de registro internacional ofer~ce~á,
blicada no boletim, e passará a vigo·rar no mfnímo um· mês
mediante pagamento, assinaturas anuais do boletim ou a venapós tal publicação.
·
da avulsa de exemplares. Os preços serão determinados da
4. Moeda e forma de pagameuto: As taxas serão pagas
mesma forma que o montante das taxas pela Regra 8.1).
na moeda e forma prescrita ou, se várias moeàas forem admitidas, na moeda que escolher o depositante.
REGRA7
Pedidos de informação
REGRA9
1. lnformuções e dlpias: O serviço de registro internaIDstruções,Admüiistrativas
cional fornecerá, mediante pagamento da taxa prescrita, infor1. Alcance:
mações sobre todo registro e cópias autenticadas de todo certia) as instruções ~ministrativas conterão disposiçõ~ re~
ficado de registro ou de todo documento relativo a esse relativas à administração do Tratado e do presente Regulamento
gistro.
_
de Aplicação;
2. CertiriCBdos: O serviço de registro internaciOnal forb) em caso..de divergência entre as disposições do Tratado
necerá, mediante pagamento da taxa prescrita~ um certi~cado
ou do present~ Regulamento de Aplicação e as das Instruções
respondendo às questões formuladas a respeito da existência,
Administr~!].vas, as primeiras deverão prevalecer.
no registro internacional, de indicações relativas a pontos espe2. Elaboração:
cíficos figurando em uni tegistro ou eiif qualquer outro docuJ;D,ento ou peça anexado ao pedido.
a) as instruções administrativas serão estabelecidas e po3. Consultas: O serviço de registro internacional permiderão ser Il:lodiflcadas pelo Diretof Geral, após consulta à
Comissão CóhSüJ,tj.va;
tirá, mediante pagamento da taxa prescrita, consultar todo
b) a Assembléia Geral poderá deterniinar a modifieação
pedido assim como todo documento 0\1 peça aneXado a este.
4. Serviço de supervisão: O serviço de registro interna- das instruções administrativas ao Diretór Geral a quem caberá
efetuá-las.
cional fornecerá por escrito~ mediante pagamento da taxa
3. PubUcação e entrada em vigor:
prescrita, informações do período para o qual a taxa foi paga,
a) as instruções administrativas e toda modificação que
a. respeito de todos os i:'egistros efetuados em relação a obras
,ou pessoas determinadas no decorrer do período considerado. sofrerem serão publicadas no boletim;
ti) cada publicação especificará a data na qual as dispoEssas informações serão transmitidas com a maior brevidade
sições publicadas entrarão em vigor. As datas poderão ser
possível após eada registro efetuado.
5. Memória lnfonnallzada: O serviço de registro inter- diferentes para disposições diferentes, ficando entendido que
nenhuma disposição poderá entrar em vigor antes de ser publinacional poderá inserir, numa memória informá.tizada, parte
ou todo o conteúdo do registro internacional, e poderá, -ao cada no boletim.
efetuar qualquer dos serviços mencionados nos incisos 1) a
Certifico que o texto que precede é cópia fiel do Tratado
sobre Registro Internacional de Obras Audiovisuais.
4) ou na Regra 3.4), dispor dessa memória.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N• 95, DE 1992

Aprova o texto do Acordo de Seguridade Social ou Segurança Social, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, asxinado
em Brasília, em 7 de maio de 1991.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• É aprovado o texto do Acordo de Seguridade Social, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, assinado em Brasília, em 7 de
maio de 1991.
Parágrafo único. Estão sujeitos â aprovação do Congresso Nadomil quaisquer atas que possam
resultar em revisão do presente acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, inciso I da Constituição Federal, ~arretem encargos ou compromissos gravosos ãO ·património
nacional.
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de dezembro de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.

ACORDO DE-SEGURlDADinlOCIAL OU
SEGURANÇA SOCIAL ENTRE 0 GOVE"RNO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E O GOVERNO DA REPÚBLICA PORTUGUESA
O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa
Desejosos de melhorar a situação dos nacionaiS dos dois
países no domínio social e, em conseqüência, de aperfeiçOar
o Acordo de Previdência Social de 17 ae outubro de 1969
existente entre o Brasil e Portugal, nomeadamente pela harmonização desse acordo com as novas disposições introduzidas
nas legislações de Seguridade Social e Segurança Social,
Acordam as seguintes disposições:
TíTULO!
Disposições Gerais e Legislação Aplicável

ARTIGO I•
1. Para efeitos de aplicação do presente acordo:
a) "legislação" designa as leis, os regulamentos e disposições estatutárias, nos termos especificados no artigO 29;
b) ..trabalhador" designa quer o trabalhador ativo, quer
o pensionista,. quer o aposentado, quer o segurado em gozo
de benefício ou aquele que mantenha essa qualidade;
c) "beneficiário" designa quer o trabalhador, quer a pessoa que contribua voluntariamente e quer os respectivos dependentes;
d) "dependente" designa a pessoa assim qualificada pela
legislação de Seguridade Social brasileira ou o familiar ou
equiparado reconhecido como tal pela legislação de Segurança
Social portuguesa;
e) ·~autoridade competente" designa o Ministro ou outra
autoridade correspondente responsáVel pelos regimes de Seguridade Social ou de Segurança Social;
O "entidade gestora" designa quer a instituição Competente incumbida da aplicação da legislação referida no artigo
29 quer a instituição responsável pelas prestações previstas
nessa legislação;
g) "Período de seguro" designa os períodos de pagamento de contribuições e os períodos equivalentes tal como são

definidos ou tomados em consi~eraç~o pela leglsl3.çã0 ão abrigo da qual foram ou sãÇ> considerados como cumpridos;
_h) "benefícios", "prestações", "pensões" ou "rendas"
designa os benefícios, as prestações ou rendas previstas pela
legislação aplicáVel, incluindo as melhorias, atualizações ou
suplementos e as indenizações em capital que as possam substituir.
2. Os restantes têri:nos utilizados neste acordo têm o
significado que resulta da legislação do Estado Contratante
em causa.
ARTIG02'
1. O presente acordo aplicar-se-á:
I. -No Brasil, à legislação sobre o regime geral de Seguridade Social, relativamente a:
a) assistência médica;
b) velhice;
c) incapacidade laborativa temporária;
d) invalidez;
e) tempo de serviço;
f) morte;
g) natalidade;
h)
i)

salário-família;
acidente de trabalho e doenças profissiân-ais:. --

11. Em Portugal, à legislação relativa:
a) ao regime geral de segurança social referente às prestações de doença, maternidade, invalidez, velhice e morte e
às prestações familiares;
b) aos regimes especiais de segurança social estabelecidos
para certas categorias ~e trabalhadores, na parte em querespeitem às prestações enumeradas na alínea precedente;
c) às prestações concedidas pelos Serviços Oficiais de
Saúde, em conformidade CO!'~ a Lei nç- ~6/79 que iristitui~
o Serviço Nacional de Saúde;
d) ao regime de acidentes_ dç trabalho e doenças profissionais.
2. O presente acordo aplicar-se-á, igualmente, à legislação que complete ou modifique as legislações especificadas
no parágrafo anterior.
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3. Aplicar-se-á, também, à legislação que estenda os
regimes existentes a novas Cãtegotias profissloriaís, ou que
estabeleça novos regimes de Seguridade Social ou Segurança
Social, se o Estado Contrantante interessado não se opuser
a essa aplicação. no prazo de três roe&es contados_ da data
da publicação ofiCial dessa legislação.
ARTIG03'
1. O presente Acordo aplica-se aos nacionais de cada
um dos Estados Contratantes e a qualquer outra pessoa que
esteja ou tenha estado sujeita à legislação referida no_ artigo
29, bem como aos seus familiares e sobreviventçs.
__ _
2. As pessoas mencionadas no parágrafo precedente terão os mesmos direitos e as mesmas obrigações que os nacionais do Estado Contratante em que se encontram, relativamente à aplicação da respectiva legislação referida no artigo
2'
ARTIGO 4'
1. Salvo o disposto em contrário no presente acordo,
os trabalhadores -~m-ª1ividade no território de um Estado
Contratante estão exclusivamente sujeitos à legislação desse
Estado, mesmo que residam no território do outr.o Estado
ou que a entidade patronal que os ocupa tenha o seu domicílio
social no território do outro Estado._
2. O princípio estabelecido no parágrafo precedente,
será objeto das seguintes exceções:
a) o trabalhador que dependa de uma empresa pública
ou ,privada situada em um dos Estados contratantes e que
seja destacado para o território do outro Estado por um período limitado, continuará sujeito à legislação do primeiro Estado _
sempre que o tempo de trabalho no território do outro Estado
não exceda um período de sessenta meses. Se o tempo de
trabalho se prolongar por motivo imprevisível, além desse
prazo, poder-se-á excepcionalmente manter, no máximo por
mais doze meses, a aplicação da legislação do primeiro Estado
Contra_ntante, mediante prévio consentimento express_o da -autoridade competente do outro Estado;
b) o pessoal do vóo das empresas de_ transporte aéreo
continuará exclusivamente sujeito à legislação vigente no Estado em cujo território a empresa estiver ~ituada;
c) os membros da, tripulação de navio s_ob bandeira de
um dos Estados Contratantes estarão sujeitos às disposições
vigentes no respectivo Estado. Qualquer outro pessoal que
o navio empregue em tarefas de carga e descarga, conserto
e vigilância, quando no porto, estará sujeito à legislação do
Estado sob cujo âmbito jurisdicional se encontre o navio:
3. As autoridades competentes dos Estados Contratantes poderão, de comum acordo, ampliar ou modificar, em
casos particulares ou relativamente a determinada~ ça_tegorias
profissionais, as exceções enumeradas no parágrafo 2"'
ARTIGOS'
1. Os funcionários diplomáticos, administi"ativõS e-téC.:nicos das missões diplomáticas e representações consulares
dos Estados Contratantes ficam sujeitOS à legislação do Estado
a que pertencem, excetuados os cónsules honorários, que ficam sujeitos à legislação do Estado de residência.
2. Os demais funcionáriOs, empregados e trabalhadores
a serviço das missões diplomáticas e repartições Consulares
ou a serviço pessoal de um de seus membros, ficam sujeitos
à legislação do Estado em cujo território ·exerçãm ativi~ade,
sempre que dentro dos doze meses seguintes à sua contratação
~ão optem, cpm autorização em ~ad~ caso da aut?~dade com·
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peten'ie do referido Estado, pela legislação do Estado Contratante a cUJO serviço se encontram.

ARTIGO 6'
1. Uma pesSoa que faça jus em um Estado Contratante
ao direito a rima prestação prevista na legislã.ção referida no
artigo 2"' conservá-lo-á, sem qualquer limitação, perante a
entidade gestora desse Estado, quando se transferir para o
território do outro Estado Contraritante. Em caso de transferência para um terceiro Estado, a conservação do :referido
direito estará sujeita às condições determinadas pelo Estado
quç outorg~ a prestação aos seus nacionais residentes naquele
terceiro Estado.
2. Uma pessoa que, por haver-se transferido do território de um Estado Contratante-para o do outro Estado, teve
suspensas as prestações previstas na legislação referida no
artigo 2"', poderá, a pedido, readquiri-las em virtude do presente acordo, respeitadas as normas vigentes nos Estados Contratantes sobre caducidade e prescrição dos direitos relativos
à Seguridade Social ou Segurança SociaL

TÍTULO II
Disposições Relativas às Prestações
ARTIGO 7'
1. Uma pessoa vinculada à Seguridade Social ou Segurança Social de um Estado Contratante, incluindo o titular
de uma pensão ou renda devida exclusivamente ao abrigo
da legislação de um Estado Contratante, conservará o di_reito
à assistência médica, quando se encontrar temporariamente
no território do outro Estado. Terão o mesmo direito os seus
dependentes.
2, Os dependentes da pessoa referida no parágrafo precedente, enquanto se mantiver a vinculação desta à Seguridade
Social ou SegurariÇa Social de um Estado Contratante, terão
direito a assistêriciã médica no outro Estado_ em que residem.
3. O titular de uma pensão ou renda devida exclusivamente ao abrigo da legislação de um Estado Contratante,
bem como os seus dependentes, conservarão o direito à assistência médica quando transferirem a sua reSidência para o
teritório do outro Estado.
4. A extensão e as modalidades da assistência médica
prestada pela entidade gestora do Estado Que concede as prestações, nos termos dos parágrafos anteriores, serão determinadas em conformidade com a legislação deste Estado. Não
obstante, a duração da assistência médica será a prevista pela
legislação do Estado a cuja Seguridade Social ou Segurança
Social esteja vinculado o interessado.
5. As deSi)ésàs relativas à assistência médica de que
trata este artigo ficarão por conta da entidade gestora a cujo
regime esteja vinculado o interessado. A forma de indenizar
essas despesas e de determinar o seu ~$.tO será fixada ~~
comum acordo entre as autoridades competentes conforme
o estipulado em Ajuste_Administrativo ao presente Aco~o.
As autoridades competentes poderão, igualmente, renunciar,
no todo ou em parte, ao reembols() das referidas despesas.
ARTIG08'
1. Para efeitos de dar por cumprido o período de carência ou de garantia com vista à aquisição do direito às prestações
pecut11árias por doença e maternidade, noS termos da Jegisl~
-ção de um Estado Contratante, serão tidos em conta, na medida fio necessário; os períodos de seguro cumpridos no outro
Estado.

11098 Terça-feira 29
2

DiÁRIO bO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Uma pessoa que tenha completado num Estado Con-

tratante o período de carência ou de garantia necessário à
concessão das prestações pecuniárias por doença e maternidade manterá no outro Estado o direito a essas prestações,
salvo se a referida pessoa tiver direito a prestações idênticas
nos termos da legislação deste último Estado.

ARTIGO 9<>
1. Para efeitos de aplicação da legislação portuguesa
uma pessoa que haja cumprido períodos de seguro sob a égide
das legislações de ambos os Estados Contratantes terá esses
períodos totalizados para concessão das prestações decorrentes de invalidez, ~etN_ce e morte, exceto quando eStivei-em
satisfeitas as condições estabelecidas por aqoela legislação,
sem que haja necessidade de recorrer à totalização.
2. Para efeitos de aplicação da legislação brasileira, uma
pessoa que haja cumprido períodos de seguro sob a égide
das legislações de ambos os Estados Contratantes: terá esses
períodos totalizados para concessão das prestações decorren·
tes de invalidez, velhice e morte.
3. No que se refere à concessão da aposentadoria por
tempo de serviço, as períodos de tempo de serviço verificados
no Brasil serão igualmente totalizados com os períodos de
seguro cumpridos sob a égide da legislação portuguesa, desde
que esses períodos correspondam ao exercfcíO efetivo de uma
atividade profissional em-Portugal. -
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ARTIGO 12
Quando os montantes das pensões ou aposentadorias devidos pelas entidades gestoras dos Estados Co11tratantes nãp
alacançarem, somados, o mínimo fixado D.o Estado Contratante em que o beneficiário re-side, a diferença até esSe mínimo
correrá por conta dã. entidade gestora deste último Estado.
ARTIGO 13
Para efeitos da concessão das prestações familiares e dos
auxilias natalidade e funeral previstos, respectivamente, nas
legislações brasileira e portuguesa, cada Estado Contratante
terá em co:i:tta, na medida do necessáriO, os períodos de seguro
cumpridos no outro _E~tado Contratante.
ARTIGO 14
1. Uma pessoa vinculada à Seguridade Social ou Segurança Social de um Estado Contratante, incluindo o titular
de uma pensão ou renda devida exclusivamente ao abz:igo
da legislação de um Estado Contratante, e cujos dependentes
residem ou recebem educação no território dq outro Estado,
tem direito, em relação aos referidos dependentes, ao--abono
de família OI.J. salário-família de acordo com a legislação do
primeiro Estado.

ARTIGO 10
Para efeitos de aplicação das legislações brasiléira e portuguesa, serão tidas em conta as seguintes regras:
1. Quando, nos termos das legislações_ dos E~~ados Contratantes, o direito a uma prestação depender dos períodos
de seguro cumpridos em uma profissão regulada por um-regime ou lei especial de Seguridade Social ou Segurança
Social, somente poderão ser totalizados, para a concessão
das referidas prestações, ou períodos cumpridos na mesma
profissão em um e outro Estado;
2. Sempre que em um Estado Contratante lião existir
regime ou lei especial de Seguridade Social ou Segurança
Social para a referida profissão, só poderão ser considerados,
para concessão das mencionada.s prestações no outro Estado,
os perfodos em que a profissão tenha sido exercida no primeiro
Estado, sob o regime de-Seguridade Socail ou Segurança Social
nele vigente. Se, todavia, o interessado não obtiver o direito
às prestações do regime ou lei especial, os períodos cumpridos
nesse regime serão considerados como se tivessem sido cum·pridos no regime geral.
3, Para a totalização dos períodos de seguro, cada Estado Contratante tomará em conta os períodos cumpridos nos
termos da legislação do outro Estado, desde que não coinc;idam com períodos de seguro cumpridos nos termos da legislação do outro Estado, desde que não coincidam com perídos
de seguro cumpridos ao abrigo da sua própria legislação.

2. Uma pessoa residente no território de um Estado
Contratante a quem foi aplicada a legislação do outro Estado
em conformidade com as disposições do presente Acordo,
~em direito ao abo~o de família ou_$alário-família ao abrigo
da legislação do último Estado.
ARTIGO 15
Se, para avaliar o grau de incapacidade em caso de acidente de trabalho ou de doença profissional, a legislação de
um dos Estados Contratantes preceituar que sejam tomados
em consideração os acidentes de trabalho e as doenças profissionais anteriormente ocorridos, sê-lo-ão também os acidentes
de trabalho e as doenças profissionais anteriormente ocorridos
ao_ abrigo da legislação do outro Estado como se tivessem
ocorrido sob a legislação do primeiro Estado.
TíTULO l i
Disposições Diversas
ARTIGO 16
L As modalidades de aplicação do presente Acordo
serão objeto de um AjuSte Administrativo a estabelecer pelas
autoridades competentes dos Estados Contratantes.
2. As autoridades competentes dos Estados Contratantes informa-se:..ão reciprocamente sobre as medidas adotadas
para a aplicação do presente Acordo e as altera"ções que sejam
introduzidas nas respectivas legislações em matéria de Seguridade Social ou Segurança Social.

ARTIGO 11
As prestações a que as pessoas referidas nos Artigos 9;.
e 10 do presente Acordo ou ·seus- dependentes têm direito
em virtude da legislação de cada Um dos Estados Contratantes,
em conseqüência ou não da totalização dos períodos de seguro,
serão Jiquidadas nos termos da sua própria legislação, tomando em conta, exclusivamente, os períodos de seguro cumpridos
ao abrigo da legislação desse Estado.

ARTIGO 17
1. As autoridades competentes e as entidades gestoras
dos Estados Contratantes prestar-se-ão assistência recíproca
para a aplicação do presente Acordo.
__
2. Os exames médicos solicitados pela entidade gestora
de um Estado Contratante, relativamente a beneficiários que
se encontrem no território do outro Estado, serão levados
a efeito pela entidade gestora deste Ultimo, a pedido e por
conta daquela.
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ARTIGO_fS-

Sempre que as entidades gestoras dos Estados Contratantes tiverem de conceder prestações pecuniárias em virtude do presente Acordo, fá~lo-ão em moeda do seu próprio
pafs.
2. Quando o pagamento for efetúiidO na rrioeda do outro
país, a conversão será feita à menor taxa de câmbio oficial
vigente no Estado cuja entidade gestora efetuar o pagamento.
ARTIGO 19
1.

L As isençõés de direitos, de taxas e de impostos, estabelecidas em matéria de Seguridade Social ou Segurança Social pela legislação de um Estado Contratante, aplicar-se-ão
também para efeito do presente Acordo.
2. Todos os atos e documentos que tiverem de ser produzidos em virtude do presente Acordo ficam isentos de vistos
e legalização por parte das autoridades diplomáticas e consulares e de registro público, sempre que tenham tramitado
por uma das entidades gestoras.

ARTIGO 20
Para efeitOs de aplicação do presente Acordo, as autoridades competentes e as entidades gestoras dos Estados Contratantes comunicar-se-ão diretamente entre si e com os beneficiários -ou -seus representantes.

ARTIGO 21
Os pedidos, documentos e recursos_ a apresentar perante uma instituição ou jurisdição competente de um Estado
Contratante serão tidos como apresentados em tempo, mesmo
quando o forem perante a instituição ou jurisdição correspondente do outro Estado, sempre que a sua apresentação for
efetuada dentro do prazo estabelecido pela legislação do Estado competente.
2. O requerimento· de presta-ções nos termos do presente
Acordo, apresentado. a uma entidade gestora de um Estado
Contratante, salvaguarda os direitos do requerente nos termos
da legislação do outro Estado, desde que o interessado solicite
que tal requerimento seja considerado nOs termos da legisla-

1.
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seu próprio Estado perante as autoridades competentes_ e as
entidades gestoras em matéria de Seguridade Social ou Segu-rança:- Social do outro Estado.

ARTIG023
As autoridades competentes dos Estados Contratantes
resolverão, de comum acordo, as divergências e controvérsias
que surgirem na aplicação do presente Acordo.

ARTIG024
Para facilitar a aplicação do presente Acordo, as autoridades competentes dos Estados Contratantes designarão- os
organismos de ligação que julgarem convenientes, em Ajuste
Administrativo.

TÍTULO IV
Disposições Finais

ARTIGO 25
-

Cada uma das Partes notificará a outra Qo cumprimento
das respectivas formalidades legais internas necessárias à entrada em vigor do presente Acordo, a qual se dará, concomitantemente com o Ajuste Adminístratívo, tiinta dias após
a data de recebimento da segunda dessas notificações._ _

ARTIG026
1. O presente Acordo terá a duração de um ano, contado a partir da data de sua entrada em vigor. Considerar"5e-á
tacitamente prorrogado por iguais períodos, salvo denúncia
notificada por via diplomática pelo Governo de qualquer um
dos Estados Contratantes, pelo menos três meses antes da
sua expiração.
2. Em caso de denúncia, as disposíÇões do presente
Acordo, do AjUste AdministratívO e Normas de Procedimento
que o regulamentem continU.cirão-em-vigór com respeito aos
direitos adquiridos e em ViãS de aquisiçãO:

ARTIG027

O presente Acordo substitui o Acordo de Previdência
Social, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Portuguesa em 17 de
ção deste último Estado.
outubro de 1969, ficando salvaguardados os dii.-eitos·adquiridos3. Se um requerente apresentar o pedido de prestações
à entidade gestora de um Estado Contratante e não restringir-- constituídos ao abrigo do Acordo ora substituído.
especificamente -ó pedido das prestações_ à legislação desse
Feito em Brasilia, aos dias 7 do mês .de maio de _1991,
Estado, o requerimento salvaguarda também os direitç.s do
e~ dois exemplares, na língua portuguesa, sendo ambos os
textos igualmente autênticos.
interessado nos termos da legislação do outro. Estado._

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Fran-

ARTIG022

cisco Rezek.

As autoridades consulares dos Estados Contratantes po~
derão representar, sem mandato especial, os nacionais do

Pelo Governo da República Portuguesa: João de Deus
Pinheiro.

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 LEGISLATJVO N• 96, DE 1992
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.
O Congresso Nacional decreta: ... · .
··
·
·
Art. 1° É aprovado o texto do Tratado de EJ<tradição, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, assinado em Brasflia, em 7 de maio de 1991.
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Parágrafo únicoc Estão sujeitos à aprovaÇáó do Congresso Nacíonal quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Tratado, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, inciSo- I da Constituição Federal~ -acãrretem encargos ou- cOmpromissos gravosos ao patrim6rií0
nacional.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de dezembro de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.

TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE O GOVERNO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL .
E O GOVERNO DA REPÚBLICA PORTUGUESA
O Governo da República Federativa do Brãsil e o Governo da República Portuguesa
·
Animados pelos laços de amizade e cooperação que presidem ãs relações entre ambos os países;
.
Tendo em mente as profundas afinidades que enriquecem
as relações entre os seus povos; e
Desejando ãprofundar esse relacionamento privilegiado
no campo da cooperação em áreas de interesse comum, nomeadamente no âmbito da justiça em matéria penal;
Acordam o seguinte:
ARTIGO!
Obrigaç&O de Extraditar
As Partes Contratantes acordam na extradição recíproca
de pessoas, segundo as dispo~ições do presente Tratado, para
fins de procedimento crimirial, ou para cumprimento de pena
privativa da liberdade por infração cujo julgamentõ seja da
competência dos tribunais da Parte requerente.

-'-b) a lei da Parte requerida preveja a punição de- um crime
cometido fora do seu território, em condições semelhantes.
5. Quando a extradição for pedida por um crime em
matéria de taxas, impostos, direitos aduaneiro _e cambial, a
extradição não será recusada pelo fato de a lei da Parte reque·
rida não prever o mesmo tipo de taxas ou impostos ou não
conter o mesmo tipo de regulamentação em matéria de taxas,
impostos, direitos aduaneiro e· cambial que a legislação do
Estado requerente.
6. Se o pedido de extradição respeitar a vários fatos
distintos, cada um deles punível pelas leis da Parte requerente
e da Parte requerida com uma pena privativa da liberdade,
mas em Ql}e a_lguns deles não preencham a condição relativa
à medida da pena, a Parte requerida terá a faculdade de
conceder também a extradição por estes últimos.
ARTIGO III
Inadmissibilidade de Extradição

1. Não terá lugar a extradição nos seguintes casos;
a) ser a pessoa reclamada nacional da Parte requerida;
b) ter sido a infração cometida no território da Parte
requerida;
ARTIGO II
c) ter a pessoa reclamada sido definitivarriente jufgada
na Parte requerida ou num terceiro Estado pelos fatos ·que
Fatos Determi,nantes da Extradição
fundamentam o pedido de extradição e ter sido absolvida,
Dão lugar ·a· extradíç3o os fatos puníveis~~segiirldo- ----ou, no caso de condenação, ter cumprido a pena;
as le1s de ambas ·as Partes, com pena privativa da liberdade
d) estar extinto no momento do recebímento do pedido,
· segundo a lei de qualquer das Partes Contratantes; o Procedi·
de duração máxima superior a um ano. _
2. Quando a extradição for pedida para cumprimento- menta criminal ou a pena, por prescrição ou por qualquer
de uma pena privativa da liberdade, só s-erá cõhcedida se
outra causa;
a duração da pena ainda por cumprir for superio-r a nove
e) estar anistiada a infração segundo a lei de qualquer
das Partes Contratãirtes~- -- ·
meses.
- -- - -- 3._ Para ps fins do presente artigo, na determinação das
O ser a irifração punível coni penã de morte ou prisão
perpétua;
.
_- infrações segundo a lei de ambas as Partes Contratantes: ·
g) deve a pessoa ser julgada por tribunal de exceção ou
a) não releva que as leis das Partes contratanteS qúãlifiquem ou tipifiquem diferentemente os elementos constitutiVos- cumprir uma pena decretada por um tribunal dessa natureza~
da infração ou utilizem a mesma ou diferente terininÕlogia
h) haver fundadas razões para conSiderar que a pessoa
legal;
reclamada será sujeita a processo que não ofereça garantias
de um procedimento criminal que respeite as condições iníerb) todos os fatos imputados à pessoa cuja extradição é
pedida serão considerados, sendo irrelevante a circunstância
nacionalmente reconhecidas como indispensáveis à salvaguarda dos Direitos do Homem ou cumprirá a pena em condições
de serem ou não diferentes os elementos cõristitutivos ·da infra·
_ ·desumanas;
ção segundo as leis das Partes Contratantes.
_ . __
4. Quando a infração que deu lugar-ao pedido de extra·
i) tratar-se, s"egúndo· a -IéiiSlação da Parte requerida, de
infração de natureza polítiCa -ou com. ela Conexa; dição tenha sido cometida fora do território da Parte reque·
rente, a extradição será concedida, de acordo com as dispoj) haver fundadas razões para concluir que a extradição
___
é solicitada para fins de procedimento criminal ou de cumprisições do presente TratadO, desde que: _
a) a pessoa cuja extradição é pedida seja nacional da
menta de pena por parte de uma pessoa, em virtude da sua
Parte requerente; ou
raç·a, sexo, religião, nacionalidade ou convicções políticas.

· !·
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ou que a situação dessa pessoa possa ser- prejudicada por
qualquer dessas razões;
____ _
I) tratar-se de_ crime militar que, s~~n~O a, ~ei de ambas
as Partes Contratantes, não constitua sinw,Itaneamente uma
infração de direito comum.
2. Não se conSi.deram de natureza política as irifrações
que não sejam dessa natureza segundo:
a) a lei da Parte requerida;
.
b) qualquer convenção internacional em que ~s duas Partes Contratantes sejam Parte.
ARTIGO IV
Julgamento pela Parte Requerida
1. Se a extradição não puder ser concedida por se verificar algum dos fundamentos previstos nas alíneas a, r e g do
número 1 do Artigo anterior, a Parte requerida obriga-se
a submeter o infrator a julgamento pelo Tribunal competente
e, em conformidade com a sua lei, pelos fatos que fundamentaram, ou poderiam ter fundamentado, o pedido de extradição.
'
2. Para os efeitos Previstos no número anterior, a Parte
requerida poderá solicitar à Parte requerente, qua~do esta
não os tenha enviado'espontaneamente, os elementos necessários à iD.staUr3ção çlo respectivo procedimento criminal, designadamente os meios de prova utilizáveis.
A,RTIGOV
Recusa de Extradição
1. A extradição poderá ser recusada:
a) se as autoridades competentes da Parte requerida tiverem decidido abster-se de instaurar procedimento criminal,
pela infração que deu lugar ao pedido de extradição, contra
a pessoa em relação à qual a extradição -é pedida;
b) se a pessoa cuja entrega é solicitada tiver sido ·condenada à revelia pela infração que deu lugar ao pedido de extradição, exceto se a lei da Parte requerente lhe assegurar a possibilidade de interposição de recurso da decisão condenatória,
ou a realização de novo julgamento após a extradição;
c) se estiVer pendente procedimento criminal nós tribunais da Parte requerida pelOs fatos que fundamentam o p6dido
de extradição. ·
.
2. A Parte- ieqU.erida poderá sugerir à Parte requerente
que retire o seu pedido de extradição, tendo em atenção razões
humanitárias que digam nomeadamente respeito à idade, saúde, ou outras circunstâncias particulares da pessoa reclamada.
ARTIGO VI
Regra da Especialidade
1... Uma pessoa extraditada ao abri~o do presente Tratado não pode ser detida ou julgada, nem sujeita a qQalquer
outra restrição da sua liberdade pessoal no território ~a P.arte.
requerente, por qualquer fato distinto_ do que motivou a extra:
dição e lhe seja anterior ou contemporâneo.
2. Cessa a proibição constante_ do número anterior
quando:
a) a Parte requerida~ ouvido preyiamente o extraditado,
der o seu consentimento, na seqüência da apreciação de pedido nesse sentido apresentado e decidido nos termos previstos
para o pedido de extradição;
b) o _extraditado, tendo direito e possibilidade de sair
~o território-da Pa~ requerente, nele permanecer por mais
?e quarenta e cinco dias ou af voluntari.amente.regressar.
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3. Se os elementos constitutivos da infração f_orem alterados na Parte requerente na pendência do processo,-contra __
a pessoa extraditada só prosseguirá o procedimento- criminal
se os elementos constitutivOs ~ infpt~o permitirem a extradição de acordo com as disposições do presente Tratado.
ARTIGO VII
Reextradição
1. A Parte requerente não pode reextraditar para terceiro Estado a pessoa que a Parte requerida lhe entregou no
seguimento de um pedido de extradição.
2. Cessa a proibição de reextradição constante do núme~
ro anterior:
·
8.)
nos termos estabelecidos para o pedido de extradição, for s_olicitada à Parte requerida e dela obtida a correspondente autorização j'11dicial para a reextradição, ouvido previamente o extraditado~
b) se o extraditado, tendo direito e possibilidade de sairdo território da Parte requerente, nele permanecer por mais
de quarenta e cinco dias ou af vol~~tariamente regressar.

se,

3. A Parte requerida pcH:Iefá Solicitar à Parte requerente
o envio de declaração da pessoa reclamada sobre se aceita
a reextradição ou se se opõe a ela.
ARTIGO VIII
Pedidos de Extradição Concorrentes
1. No caso de concorrerem diversos pedidos de extra.diç.ão da mesma pessoa pelos mesmos fatos, tem preferência
o do Estado em cujo territóriO a Tnfração se consum_ou _ou
oride foi praticado o fato principal.
2. Se os pedidos respeitarem a fatos diferentes têm preferência: - '
,- .
' - -a) no caso de infrações de gravidade diferente, o pedido
relativo à infração mais grave segundo a lei da Parte requerida;
b) no caso de infrações de igual gravidade, o pedido mais
an!igo, ou, sendo simultâneos, o do Estado de que o extraditando for nacional ou residente, ou, nos demais casos, o do
Estado que, de acordo com as ·ctrcuostânci8s OOricretas, designad"-r::pente a existência de Tratado ou a.possibilidade de reextradição entre as Partes. reque~entes, se entender_ que dev~
ser-,preferido aos outros.

ARTIGO IX
ComlJDiaçio da Decisão

- A Parte requerida informará a Parte requerente, no mais
curto prazo possível, da decisão sobre o pedido de extradição,
iridicando, em caso de recusa total _ou parcial. os motivos
d.essa recusa.
ARTIGO X
Viu de Com111ilação

· ·Os pedidos de extradição .e todà a corres~ndência ~l~erior se.rão transmitidos. por via diplomática. - ARTIGO XI
Requloltos do Pedido

O pedido de exttadição deve inclUir:
a) a identificação da ~ reclomada;
b) A menção expressa da sua nacionalidade;
- c) a prova -~ que .. no caso concreto, a mesma pessoa
está .._ujeita à jurisdição penal da Parte re9uerente;

-------------~--~----

..
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d) ,a prova, no caso de infração cometida em terceiro

Es~dó, de que este não reclama o extraditando por causa

infração;
·~
-e) a infonnação,-nos-casos de condenação à revelia, de
que a pesSoa reclamada pode recorrer da decisão ou requerer
novo julgamento· após a efetivação da extradição.
'.~
ARTIGO XII
Instrução do Pedido
Ao pedido de extradição devem ser juntados os elementos
seguintes: .
- a) mandado de detenção, ou documento equivalente da
·pesso~ reclamada, emitido pela autoridade competente;
-· b) quaisquer indicações úteis ao reconhecimento e localizâção da pessoa reclamada, designadamente extrato do registro ci~l, fotografia e ficha datiloscópica;
-e) .certidão ou cópia autenticada da decisão que ordenou
a _expedição do mandado de detenção, no caso de extradijio
para procedimento criminal;
. d) certidão ou cópia autenticada da decisão condenatófià,, no caso de extradição para cumprimento da pena, bem
com<;) .,4f'Ç!J{Uento comprovativo da pena que resta cumprir,
se es~a .::~o coq~ponder à duração da pena imposta na decisão
condenp.tória;·. .
·
. · ~~t) Q~sqiç~q dos fatos imputados à pessoa reclamada com
indicação d3: data,.. local_ e circunstâncias da infraÇão e a sua
qUalificação jurídica, se não constarem das qecisóes referidas
lUIS alíneas c ou d;
I) cópia dos textos legais relativos à qualific3ção e puniÇão dos fatos imputados ao extraditando e â prescrição do
procedimento criminal ou da pena, conforme o caso;
g) declaração da autoridade competente relativa a atos
Que tenham interrompido ou suspendido o prazo de prescriçio, sc;:gupd9 a.l~i da Part~ requerente, se for o caso;
~>.·~pi~ ~os texto~ legais relativos à possibilidade de re~
cuts6 da· decisão ou de efetivaçáo de novo julgamento, no
caso de condenação à revelia.
~

ARTIGO XIII
Eláradlção com Consentimento do Extl"lldltando
1. A pessdadetida paí"á éfeito de extradição pode declarar que consente na sua entrega imediata à Parte requerente
c que renuncia ao processo· jUdicial de extradição, depois de
advertida de que tem direitO a éste processo.
. 2.... A declaração é assinada pelo extraditando e ·pelo
, seu defensor ou advogado. constituído.
·: .3. A autoridade judicial verifica se estão preenchidas
~condições para que a extradição possa ser .concedida, ouve
o dcçlarante para se certificar se a· declaração res~ta da sua
livre determinação e, em~ afirmativo, homologa-a, orde-·
nando a sua entrega à Parte requerida, de tudo se lavrando

auto.

·

·'"' · · · ·

-· ·

·

4: ·,A "d~elaração, hoMologada nos termos do número

anterior, é iirC:vogável.
. ·s't O àto judicial de homologação equivale, para todos
q; efeitos, à decisão final do processo de extradição.
ARTIGO XIV
: ~mentos_ Complementares
.<·.. 1. Quando o pedido estiver incompleto ou não vier
acompanhado de elementos suficientes para permitir- à Parte
~qu.crida tomar uma decisão, pode esta solicitar que lhe sejam
f~mecidos ·elementos ou informações complementares, no
pruo que estjp.u:J_ar, mas não superior a sessenta dilis.
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2. O nãO envio dos elementos ou informações solicitados nos termos do n~mero anterio! não obsta a que o pedido
de extradição seja decidido à luz dos elementos disponíveis.
3. Se uma pessoa, que se encontre detida em virtude
de tiffi pedido de extradição~ for libertada pelo fato de a P~ute
requerente não ter apresentado os elementos complementares
nos termos do núme'rO 1 do presente artigo, a Parte requerida
deverá notificar a Parte requerente, logo que possível, da
decisão tomada.
~ARTIGO XV
Detenção do Extraditando

1. As Partes Contratantes, logo que deferido o pedido
de extradição, obrigam-se a adotar todas as medidas neces~
sárias para assegurar a sua efetivação, inclusive a procurar
e a deter a pessoa reclamada.
2. A detenção da pessoa reclamada durante o processo
de extradição, até à sua entrega à Parte requerente, reger-se-á
pela lei interna da Parte requerida.
ARTIGO XVI
Entrega e remoção do Extraditado
1. Sendo concedida a extradição, a Parte requerida informará a Parte requerente do local e da data da entrega
da pessoa reclamada e da duração da detenção por ela sofrida,
para efeito de ser computada no tempo de prisão que tiver
sido imposta.
2. A Parte requerente deverá remover a pessoa da Parte
requerida dentro de um prazo razoável fixado por esta última,
não superior a sessenta dias.
3. O prazo referido no nifmero anterior é prorrogável
na medida exigida pelo caso concreto, quando razões de força
maior Comunicadas entre as Partes Contiatantes, nomeada.:
mente doença verificada por perito médico, a qual ponha
em perigo a vida do extraditado, impedirem a remoção dentro
desse prazo.
4. Decorrido o prazo referido nos números 2 e 3 sem
que alguém se apresente a receber o extraditado, será o mesmo
restituído â liberdade.
S. A Parte requerida pode recusar-se a extraditar a pessoa que· não tenha sido removida no prazo referido neste
artigo.~

ARTIGO XVII
Diferimento da entrega
1. Não obsta à concessão da extradição a existência em ·
tribunais da Parte requerida de processo penal contra a pessoa
reclamada ou a circunstância de esta se encontrar a cumprir
pena privativa da liberdade, por infrações diversas das que
fundamentaram o pedido.
2. Nos casos do número anterior, düere--se a entrega
do extraditado para quando o processo ou o cumprime~o
da pena tenninarem.
3. É também causa de adiamento da entrega a verificação, por perito médico, de enfermidade que ponha em perigo
a vida do extraditado.
ARTIGO XVIII
Entrega tempocária ~
1. No caso do número 1 do Art_igo anterior, a pessoã
reclamada pode ser entregue temporariamente~ mediante autorização judicial, para a prática de atos processuais, designad3IJ1ente o julgamento, que a Parte requerente demonstre
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não poderem ser adiados sem grave prejuízo, desde que isso
não prejudique o andamento do processo pç::ndente na Parte
requerida e a Parte requerente se comprome_ta a que, terminados esses atos, a pessoa reclamada seja restituf~a sem quaisquer condições.
2. A presença temporária da pessoa ·nÚ:láiÍiâda no território da Parte requerente não poderá ultrapassar sessenta
dias e só será autoriz.ada por uma única vez ..
3. Se a pessoa entregue temporariamente estava a CUIJI-:
prir pena, a execução desta fica suspensa desde a data em
que essa pessoa foi entregue ao representante da Parte requerente até à data da sua restituição às autoridades da Parte
requerida.
4. É todavia copsiderada na condenação a detenção que
não venha a ser computada no processo estrangeiro.
ARTIGO XIX
Entrega de Coisas
1. Na medida em que a lei da Parte requerida o permita
e sem prejuízo dos di;reitos de terceiros, q_ue deverão s~r devidamente respeitados. as coisas encontradas na Parte reque-rida
que tenham sido adquiridas em resultado da infração ou que
possam ser necessárias como prova desta devem, se a Parte
requerente o solicitar, ser-lhe entregues caso a eXtrádição seja
concedida.
2. A entrega das coisas iefeiidas no número :anteriOr
será feita- mesmo que a extradição, tendo sido concedida,
não possa ser efetivada, nOJ!leadamente por fuga ou mo(te
da pessoa reclamada. _
__ ·
3. --A-Parte requerida poderá entregar, sob condição de
serem restituídos sem quaisquerdespesas, os objetos a que
se refere o número 1 do presente artigo, quando possam estar
sujeitos ã medida cautelar, ~9 território da referida Parte,
em processo penal em curso, se interessarem por outras razões
ou sobre eles haja direitos de terceiros.
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7. A restituição à h"berdade não obsta à nova detenção
ou à ext:t:_adição, se o pedido de extradição for recebido apóS .
o prazo referido no número 5 do presente artigo.
ARTIGO XXI
Recaptura
Em caso de evasão após a eõtrega à Parte requci-Cilte,
e regresso da pessoa extraditada ao território da Parte reqQC:-rida, poÇ-e ser soJ~itada a sua reCaptura apenas com base D.o .envio de mandado de captura acompanhado dos elementos
necessários paia se saber que foi extraditada e se evadiu ~te::~:
de extinto o procedime~to criminal ou cumprida a pena. · ··
•

t

•

~-O·'<'

..- .. ,.,_

'•,

ARTIGO XXII
Trânsito
1. O trânsito, pelo território de qualquer das Partes'
Contratantes, de pessoa que não seja nacional dessa- Parte
e tenha sido extraditada para a outra por um terceiro Estado~
será facultado desde que_não se oponham motivos de ordem
pública e se trate de infração justificativa de extradiçãO: nQS
termos deste Tratado.
2. _O pedido de trânsito é transmitido por •via diploÍD4" ' '
tica, deve- identificar o extrâditado e ser instrUído- Cólh OS ' '
elementos referidos nas alíneas a, c ou de e do Arligb"XII~ .--, .. 1 ;
3.- Competirá às autoridades do-Estado dC trâóSito thaíl~·
ter sob prisão ou detenção o extraditado~ enQuantO eSte per.:.:'.··~~
manecer no seu território.
- · - - · ,. ···r-r·--·--..
.
4. Se. for_ Utilizado transporte aéreo e não estiver prevista· ··
uma aterrisagem no território de uma das Partes é suficiente
·
uma comunicação da Parte requer~nt~.
. . . ~;:-,>·,';.·-··1
ARTIGO XXIII
•

·-<

Despesas
•

-

-

'

.'.
--- -

• '

•

' ·,

• ._ ..• -• .

·.< :.'J.lo
$

i

~-)

F1cam a cargo da Parte requerida as despesa:; .causa- ·
das pela extradição até à entrega do -extraditado à. PªnÇ req..,e- ..
rente.
-·
- 2,.;._ Ficam-a cargo da Parte requerente:
· "'·
a) as despesas com a remoção do extraditado_ de um_E:.stadoparaooutro~
·
- -. :
, ~-,_.~-f-, ~b) as despesas causadas pelo trânsito do ~e~tr~!li,l:!<lo1.

ARTIGO XX
Detenção Provisória
1. Em caso de urgência e corno ato prévio-de um pedido
t ~ • '' •
'formal de extradição, as Partes Contratantes podem solicifãf
ARTIGO XXIV
•. • '·-·· .• ,J_ )
a detenção provisória da pessoa a extraditar.
Resolução de Dúvidas
-, ., ~
2. O pedido de detenção provisória indicará a eXistência
Quaisquer dúvidas ou dificul4ades resultanteS da 3pli~
de mandado de detenção ou decisão condenatória contra a -- ção ou interpretação do presente Tratado serão resolvida.s
pessoa reclamada, conterá o resumo dos fatos coriStltutivos · por consulta entre as Partes Contratantes.
da infração, data e local onde foram cometidos, indicação
dos preceitos legais aplicáveis e -todos os dadoS-d~sponíveis
ARTIGO XXV
acerca da identidade, nacionalidade e localização de:~~ pesEntrada em Vigor e DenúDcla
soa.
L O presente Tratado está su)eiio a ratlfici.Çãci.' · ····; ; :
3. O pedido de detenção provisó=r:ia será trailslnitido
por via diplomática.
-2. O Tratado .ep~rará em vigor .no primeiro dia d.o seaun.
4. A decisão sobre a detenção e a sua manutenção será
do mês seguinte àqu(;!le_ em que tiver lugar a troca dos lnstru... ,
mentes de Ratificação e: mantér-se-·á: eni vigor enquanto nio
tomada em conformidade com o direito dá. Parte requeridâ
for denunciado por uma das Partes. Os seus efeitoS cesSam.
e comunicada imediatamente à Parte requerente.
seis--meses apõs O diã_ç:lo recebimen~~ d~ denúncia.
5. Pelo meio mais rápido, a Parte requerida informará
a Parte requerente do resultado dos atos praticados para a
Feito em Brasília, aos 7 dias do mês de D).aio de t99~.
detenção, mencionando que a pessoa _detida será restituída
em dois exemplares originais na lfugua portuguesa, sendo am•
bos os textos autênticos.
~
. ~_. ·
à liberdade se não receber o respectivO pedido de extradição
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Fnalno prazo de sessenta dias após a detenção._
_
cisco Rezek
-- ~'- '~ -6. A manutençã~ da detenção após o recebimento do
Pelo Governo <;la República Portuguesa: Joio de Dnf
pedido de extradição aplica-se o disposto no número 2 do
P!Dheiro.
~
~ ' ·
Artigo XV.
l

'

•
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Dezembro 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 Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 97, DE 1992
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 J'!rídico
Interamericano, celebrado em Assunção, em 30 de outubro de 1991.
O Congresso Nacional decreta: ··
Art. 1• É 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. Estão sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer àtos que possam
resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património
nacional.
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de dezembro de 1992. - SenadorMauro Benevides,Presidente.
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 DEPEND~NCIAS
DO COMIW JURÍDICO lNTERAMERICANO
O Governo da República Federativa do Brasil e os Governos da República Argentina e da República do Chile,
·
Considerando:
Que a DeclaraçãO Presidencial sobre limites enti-e a República Argentina e a República do Chile 3Ssinadâ enl 2 -de
agosto de 1991,_em seu Anexo II estipula a decisão e as bases
para submeter a um tribUnaf arbitral o traçado da linha do
limite entre os dois paíseS,,eiitre o Marco 62 e o Monte Fitz
Roy;
_ _ _ _ _ ____ ,: _
. ,
Que o Governo da República Federativa do Brasil manifestou silã. cõli:Cordância qom o estabeleciniento-na cidade do
Rio de Janeiro do tribunal arbitral mencionado na referida
Declaração Presidencial sobre Limites;
Que a Secretarüi-Geral da ói-ganiZá'ção ·dos Estados
Americanos aceitou que a sede do_ Comitê itirfdico InteranleriCano Se já Utilizada-como_sede do aludido tribunal arbitial;
Acordam o seguinte: . ,
ARTIGO I
Para os efeitos do presente Acordo:
a) O "Tribunal" é o tribunal arbitral estabelecido de conformidade com o Anexo II da Declaração Presidencial sobre
Limites entre- a República Argentina e a República do Chile
de 2de agos~o d~ 1991 e o compromisso arbitral que a respeito
firmarão os dois pafseS em 31 de Outubro de 1991;
b) os "Meril.bros"_do Tribunal são os árbitros que o inte1.

gram;
c) os "Funcionários do Tribunal" são seu secretário, os
técnicos e os 'assessores- que este venha a design-ar;
d) as "Agências Arbitrais" são os escritórioS-que os Governos--

da República Argentina e a República do chiie- de_Cida~ estart::spectivamente, na cidade_ do Rio de Janeiro, -~e
diante comunicação ao Governo da República Federativa do
Brasil, para representá-fos péi-ãnte- o Trlbunal;
e) os "Agentes" são as pessoas designadas pelos Governos da ~epública Argeritina e a República do Chile, re_spectivamente, para representá-los perante o Tribunal Arbitral;
f) os "Funcionários das Agências Arbitrais" são as pessoas designadas pelos Governos da República Argentina: ou
da República do Chile para integrar suas respectivas Agências,
incluindo advogados, técnicos e assessores;
g) a "Arbitragem •• é o procedimento estipulado no Anexo II da Declaração Presidencial sobre limites entre a Repú. blica Argentina e a República do Chile de 2 de agosto de
1991, de acordo com as disposições contidas no referido Anexo
e no Compromisso que, para esse efeito, írrmarão os mencionados países em 31 de outubro de 1991.
2. Os nomes das pessoas designadas pelos Governos
da República Argentina e da República do Chile para desempenhar as funções previstas nos incisos e e f do parágrafo
anterior, assim como o domiCiliadas Agências a que se refere
o inciso d) do mesmo parágrafo, serão oportunamente cOmunicados, por meio de notas diplomáticas, ao Gove·mo da República Federativa do Brasil.
3._ Os Governos da República Argentina e· da República
do Chile comunicarão, oportunamente, ao Governo da República Federativa do Brasil qualquer mudança na informação
a que se refere o parágrafo anterior.
ARTIGOIT
1. O Governo da República Federativa do BraSil -concederá ao Tribunal, seus Membros e seus Funcionários os privilégios, as imunidades, as isenções e as facilidades necessári"ãS
para o livre desempenho de suas funções por ocasião d3. Arbitragem, entre os quais particularmente os seguintes:
- a)~ os- documentos destinados ao uso oficial do Tribunal
e -seUs Membros, assim como sua correspondência ofiçiaf serão
invioláveis em qualquer lugar onde se encontrarem;
bel~~r,
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b) as salas de reunião, os gabinetes e os __demais locai_s
que o Governo bras_ileiro 01,1 o Comitê Jurídico Interamericano
ponham à disposição do Tiibunal ou seus Membros serão
invioláveis;
c) o Tribunal e seus Membros se beneficiarão, em suas
comunicações oficiais, de um tratamento igualmente favorável
ao outorgado às representações diplomáticas e seus funcionários.
2. Tais privilégios, imunidades, isenções, e -fácilidades
são concedidos no· interesse da administração da Justiça internacional e não no interesse pessoal de seus beneficiários.
3. Quando o beneficiário dos privilégios, das imunidades, das insenções e das facilidades previstos n_o presente artigo
possua a nacionalidade da República Federativa do B~asil,
ou tenha nela sua residência permanente, gozará de tais prerrogativas na medida em que o permita a legislação do referido
Estado.
ARTIGO III
1. Os Agentes, os conselheiros e os advogados das Partes se beneficiarão dos privilégios, das imunidades, das isenções e das facilidades de !'esiçlência, deslocamento, comunicações e arquivos "qtie sejam necessários para o exúcício independente de suas funções.
2. -O Governo d_a República Federativa do Brasil concederá aos Agentes, advogados, assessores e conselheiros, e
às Agências e seus Funcionários os privilégios, as iriiuhidades,
as isenções e as facilidades habitualmente recoith~~o~ ~os
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funcionários_ diplomáticos segl}.n4o _a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 18 de abril de 1961.
ARTIGO IV
Para resolver aS sitUações não previst~S no presente Acordo, as Partes aplicarão a Conven_ção 4e Viena sqbre Relações
Diplomáticas de 18 de abril de 1961.
ARTIGO V
O Governo da República Federativa do Brasil se compromete a aplicar aos locais da sede do Comitê Jurídico Intera_mericano e aos funcionários do referido órgão que exerçam funções perante o Tribunal, as normas estabelecidas no CapítUlo
I do Acordo sobre Previlégios e Imunidades da Orgãnização
dos EStados Americanos dura~ te a vigência do presente Acordo.
·
ARTIGO VI
O Presente Acordo entrará em vigor a partir do momento
em que o Governo da República Federativa do Brasil comunicar às demais Partes o cumprimento de seus requisitos constitucionais de aprovação, e sua vigência se estenderá até o
término deflllll:ivo do prOcesso arbitral e a dissolução do Tribunal.
Feito na cidade de Assunção, aos 30 dias do mês de
outubro de 1991, em três exemplares, dois em espanhol e
um em português, sendo todos igualmente autênticos.
Pelo Governada República Federativa do Brasil:
Pelo Governo da RepúbliCa Argentina:
Pelo Governo da República Chile:

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro
Benevides, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do
Regimento Intemoy promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO N• 98, 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 dividas externas de entidades federais extintas e dissolvidas e dá
outras providências. Com base no art. 52, incisos V
e VII, da Constituição Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a União autoriZada a -Celebrar corÍtra.tos de
operações externas de natureza financeira, juJ;J.tO -aOs bancos
comerciais credores da dívida externa do. setor público, no
valor de até US$57,000,000,000.00 (cinqüenta e sete bilhões
de dólares norte-americanos), na conformidade do Sumário
de Prfucipais TermOs (Term S_heet), do_ Pedido _de Dispensa
de CumprilnentO de Obrigações e dos demais documentos
que acompanham a Mensagem Presidencial n!> 707, de 13 de
novembro de 1992, e especialmente das condições estipuladas
nesta resolução.
Art. 2!> O reescalonamento e refínã.ncia~en_to oÇjetos
do acordo a que se refere o artigo anterior compreendem
as seguintes obrigações:

I - Obrigações externas decorrentes de contratos de em~
préstimos de médio e longo prazos, celebrados por entidades
do setor público junto a credores privados externos, obietos
do acordo plurianual de reestruturação firmado em 1988
(MYDFA), tenham ou não os respectivos montantes sido depositados junto aó Banco central; nos termos do MYDFA.
O universo da dívida objeto do presente acordo difere daquele
reestruturado pelo MYDF A em três particularidades:
a) são excluídas obrigações cujos valores tornaram-se livremente remisSíveis ao exterior em: virtude da Resolução
n9 1.838, de 1991, do Conselho Monetário_ Nacional- setor
privado, setor fioariceiro na~ional~ _bem como Petrobrás e
COmpanhia Vale do Rio Doce;
_
.
b) são incluídos na reestruturação vencimentos para além
de 31 de dezembro de 1993, de forma a obter uma novação
total da dívida externa do setor público;
c) são igualmente incluídos na reestruturação os chamados Downpayment Amonts, parcelas de principal dos anos
1991-93 que, nos termos do MYDFA, deveriam ser remetidas
liviemente aos respectivos credores externos.
I I - 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 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;
-
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III- os montante's relativos a juros devidos nos termos
dos contratos acima enumerados, e não pagos no decorrer
dos anos de 1991, 1992 e 1993, até o momento da implementação deste acordo, atualizados até a data da nevação e acres_ _ _ _ __ _
cidos de remuneração.
Art. 3o 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:
I) Bónus de Desconto. Envolve a troca da_dívida antiga
por bónus com desconto de trinta e cinco por cento sobre
seu valor de face, com trinta anos de prazo, amortização em
parcela única ao finai do prazo (bullet) e taxa de jur_os de
mercado: Libor de seis meses mais s~read_ de 13/16 de 1%.
Esse instrumento, em forma nominativa, contará com garantia
de cem por cento do montante de principal, bem como de
doze meses de pagamento de juros.
II) Bônus ao Par. Envolve a troca ao par da_dívida antiga
ao 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 anà; 5,25% no quarto
ano, 5,5% no quinto ano,- 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%, tambem sem direito
aspread. Esse ativo terá trinta anos de prazo, com -amortização
em parcela única ao final dO prazo, e s_crá garantido por caução
cobrindo 100% do principal, bem como doze meses de paga~
mento de juros-:
III) Bônus de Redução Temporária dos Juros ou FLIRB.
Esse bônus tem prazo de quinze anos, incluindo nove anos
de carência, e amortizações semestrais iguais. A taxa de juros
obedece a uma escala crescente nos seis--piini.eiros anos ~
de 4% nos dois primeiros anos, 4,5% nO t~!c-e:iró ·e quartO
ano, e 5% no quinto e sexto anos, todas essas taxas fixas,
sem spread. A partir do sétimo ano passa a ser flutuant~:
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.
IV) Bónus de CapiiaHzação. ESse ativO tem Pi-azo de
vinte anos, incluindo_dez de carência. A 1_"!-Xa de _juros durante
os primeiros seis ahoS obedeCe a _uffia esca_J~ cre~cente_: _4%
nos dois primeiros anos, 4,5% no terceiro- e qu-aito- ai10s,
5% no quiiitO e -sextO anos, fiXos sem spread, e passa a render
8% ao ano, também sem spread a partir do sétimo ano, havendo uma capitalização da diferença entre as taxas iriicifl,iS e
essa taxa fixa. Esse -instrumento não leva nenhuma garantia.
V) Bônus de Conversão da Dívida. Título ao portador,
com prazo de dezoito ·anos, inclUindo dez anos_de carência
e taxa de juros de Libor de seis meses mais 7/8 de 1% ao
ano. Esse título se apresenta acoplado ao Bônus de Dinheiro
Novo, _e será o instrumento de opção dos credores que decidirem emprestar dinheiro novo ao País. Par~ _caçia 5,5 Qólar
de dívida -antigã-trarisform.ada em Bónus de_Conver~ã9,_0
credor externo obriga-se a emprestar um dólar de dinheiro
novo ao Brasil mediante aquisição de bónus de dinheiro novo.
VI) Bônus de Dinheiro Novo. Esse ativo tem prazo de
quinze anos, incluindo sete de carência, e rende juros correspondentes a Libor de seis meses mais 7/8 de 1% de ~pread
ao-ano.
VII) Opção de Reestruturação. Tomará-ã forma de um
contrato de empréstimo, sendo partes os credores que se decidirem por esta opção e a República Federativa do Brasil,
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como mutuária. O emPréstimo terá viOte anos de Prazo e
dez de carê_ncia, com amortizações a partif do décimo ano,
em escala crescente. As taxas de juros sãO crescentes nos
primeiros seis anos - 4% nos primeiro~_ dois an.os, (5%
nos anos trés e quatro, e 5% no quinto e sexto ano, sendo
a diferença até o sexto ano com rel~ção à Libor de seis meses
capitalizada, caso positiva ou utilizada nã-anlorÜzação" de Principal, caso negativa.
VIII) Bónus de Phase-In. São bônus temporários que
-serão eriiitido;s .durante o período em que o governo brasileiro
estiver alocando recursos para as c~uções;~para sereril posteriormente substituídos por bónus ao par ou bónus de desconto.
Esse ativo terá prazo de dez anos, com dois e meiO de carência.
Serão pagos em dezesseis parcelas semestrais iguaiS. A- taxa
de juros será flutuante: Libor mais spread de 13/16 de 1%.
IX) Bónus de Juros Atrasados. Este ativo envolve troca
ao par pela parcela remanescente dos juros não pagos em
1991, 1992 e 1993 até a data de emissão dos novos títulos.
Este bónus terá prazo de doze anos, com trés de carência.
_ Os juros serão flutuantes: Libor semestral mais spread de
13/16 de I%.
Parágrafo único. Os bónus desc!itos neste- artigo serão
emitidos em dólares norte-americanos ou, nos casos expressos
no Sumário de Príncipais Termõs (Term Sheet), de que trata
o art. 1~ desta resolução, em marcos alemães. Nesta hipótese,
a garantia de principal descrita nos incisos II e III deste artigo
consistirá em títulos a serem emitidos por entidade oficial
alemã, a ser <:Jes!gnada de comum acordo pelo Brasil.
Art. 49 As agências ou sUbsidiárias de bancos brasileiros localizadas no exterior poderão trocar seus créditos junto
ao setor público, detidos em 31 de dezembro de 1990, por
Bónus de Conversão de Dívida (Debt Conversion Boods), na
fo_.tma descrita no- att. 3~, inciso VI, desta resolução, sem
a obrigação de aparte_ de dinheiro novo, própria aos optantes.
Art. s~ A materialização do acordo referido no art. 1~
_ ~es~a 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.
Art. 6!' Ê a União autol'iiãda a celebrar operações de
crédito externo, junto a organismos multilaterais, no valor
corre_SJ2ondente aos recursos neces$ários ao financiamento das
iaàntiãs-do principal e dos juros oferecidos nas opções Bónus
ao Par, Bónus de Descontos e Bônus de Redução Temporária
de Juros.
- -- o_ Art. 79 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 n' 7.862, de 1989 e n' 8.029,
de 1990.
·
-Art. 89 A República Federa ti vã do Brasil passará a ser
a devedora de todos os novos instrumentos a serem emitidos
e_m troca da dívida abrangida pelo acordo objeto desta resolução~
__ _
Parágrafo único. O Banco Celltral fica incumbido de
submeter ao Senado Federal a ContaQilidade do acerto que
será realizado por ocasião de sua retirada do papel de responsável pelas obrigações externas.
Art. 9ç Os contratos de emissão de bônus não poderão
incluir em nenhuma hipótese cláusulas de recaptura ou algum
- tiP-o de disposição contratual que possa fazer retornar aos
bancos os eventuais descontos que venham a ser concedidos
na presente renegociação da dívida externa.
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A~. _10. Ê a União autorizada a cpntratar institvições
financeiras de porte -internacional e de comprovada capacidade para desempenhar função necessária à preparaçãO formalização e implementação do acordo a que se refere' esta
resolução.
Art. 11. Os desembolsos autorizadQs por esta resolução
não poderão ultt:apassar os limites e condições estabelecido_s
pela Resolução n' 82, de 1990, do Senado Federal.
Art. 12. Os bónus-, previstos nesta reSoluçãO, e os crédÍtos representativos da opção de reestruturação da dívida externa poderão ser utilizados na aquisição das participações acionárias no âm~ito do Programa Nacional de Desestatização.
§ 19 Os Bónus de_ Desconto, os Bónus de Conversão
de Dívida, os Bónus de Pinheiro Novo~ as Notas do Tesouro
Nacional poderão ser c_onvertidos ao Pai, pelo seu valor de
fac~, quando de sua utilização na finalidade de que tr~t:a este
art1go, observada uma distribuição equilibrada entre as divei-sas opções. __ _
_
. _
_§ 29 Os Bônus ao par deverão sofrer deságio iftida!' de
trinta e ciilco por cento em seu ·valor de face, caso sejam
utili~dos no Programa Nacional de Desestatizaç-ão. O cteságío
será gradativamente reduzido, em períodos semestrais, na forma definida no Sumário de Principais TermôS (Tertü. Sbeet),
de que trata o art. 19 , desta resolução.
§ 3» Os demais bónus previstos nest"a resolução e Os
créditos representativos-- da Opção de Reestruturação estão
sujeitos às regras gerais determinadas no Progrãfua Nacional
de Desestatízação e ao que estabelece _a Resoluç30 _n9~S2,
.de 1990, do Senado Federal, quanto ao referido pf6grarrià.. ·
Art. 13. Da parcela do Parallel Flnancing Agreement
que poderia ter sido convertida ao par em investimentos ditetos_ no Brasil - denominada jnvestment feature - , poderá
ser utilizado pelos credores, para capitalização de instituições
financeiras ou de controladora de instituição financeira, o
limite máximo de um bilhão, quinhentos e noventa milhões
de dólares norte-americanos.
Art. 14. As despesas justificadas e documentadas referentes à negociação e implementação dos instrumentos que
materializarão o acordo serão suportadas pelo Brasil, excluindo-se as despesas incorridas pelos credores com viagens, hospedagens ou serviços técnicos ou jurídicos de Seu exclusivo
interesse, conforme o disposto no art. 49 da Resolução n9
82, de 1990, do Senado Federal.
Art. 15. As entidades da administração direta iiidireta
de Estados e Municípios e da administração indireta da União,
que não_ b_ajam efetivado oS depósitos no Banco. Central, nos
termos das Resoluções n" 1.541 e 1.564, do Conselho Monetári~ Nacional, deverão firmar com a União contratos de financiamento da dívida nas mesma~s condiçºes avençadas com os
credores ~xternos, mediante garantias idóneas.
§ 19 Serão objeto de contratos de fin;mciamento 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.
§ 29 Em consonância com o disposto -na Lei n9 8.388,
de 30 de dezembro de 1991, a União repassará, quando da
renegociação de seus créditos junto a entídades da administração feçieral indireta, aos Estados,. ao DistritQ Federal e
aos Municípios, bem como às suas respectivas autarQuias,
fundações públicas e empresas nas quais detenham, direta
ou indiretam.ente_ ou_ ®ntrole acionário, em suas operações
,de_ crédito -~xtemo, as me~mas condições de pagamento e
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de fefinancl~mei1to obtidas pelo Brasil junto aos credores
da dívida externa:
§ 39 Além d.3.s garantias previstas no parágrafo único
do art. 69 da Lei n" 8.388, de 1991, os Estados e os Municípios
e_ as entidades da administra-ção federal indiret~ ficam obriga~
dos -a aportãr, sempre_ que necessário, outras garantias: idóneas,- imediatamente realizáveis e/ou incidentes sobre suas
receitas: inclusive consistentes na caução das cotas· ou Parcelas
de que são titulares, nos termos do art. 159 da Çons:tituição
Federal.
§ 49 As condições de pagamento e de refinânciamento
a serem repassadas pela União aos mutuário~ _originais, referidas neste artigo, terão como base uma_ mét;iia ponderada
das opções definitivas dos credores, de forma a refletir o custo
para a União, inclusive no tocante às gararitias prestadas.
Art. 16. Tendo em vista assegurar a obserVância do
requisito de capacidade de pagamento estabelecido -nã. Re-solUção n9 82, de 1990, do Senado Federal, o Poder Executivo,
antes da troca da dívida antiga pelos novos instrumentos (Exchange Data), enviará comunicação ao Senado f_~deral informando a participação relativa das diversas fonteS-de financiamento das garantias iniciais (initial collateral) e submetendo
a distribuição consolidada das opções definitivas dos credores.
§ 19 Ao apreciar a escolha dos credores entre as diversas
opções oferecidas nos termos deste Acordo,_ o Senado Federal
avaliará os _eventuais efeitos negativos, em termos macroeconômicos de concentração nos intrumentos passíveis de conversão ao par no Programa Nacional de DeSestatização.
§- 29 Considerado atendido o requisito de equihôrio entre as opções de permuta de princiPal, conforme consta do
Sumário de Termos da Minuta do Acordo sobre a dívida
externa de médio e longo prazos dO Setor Público, o Senado
Federal expedirá Resolução aprovando a distribuição resultante das referidaS opÇões. Art. 17. Em q~alquer hipótese, cópias dos atos, contratos ou acordos firmados com base no dispostO nesta Resol~o
Serão enviadas pelo Poder Executivo ao Senado Federal até
quinze dias após sua respectiva assinatura, na forma original
-e deVidamente traduzidas para a língua portuguesa.
Art. 18 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em Contrário.
Senado Federal, 23 de dezembro de 1992. - SenadorMauro Benevides,Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro
Benevides, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do
Regi~ento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 99, De 1992
Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso
a elevar, em caráter excepcional, o limite estabelecido
pelo Item II do art. 3• e§ 1• do art. 8', ambos da Resolução n' 36, de 1992, do Senado Federal, com. a finalidade
de emitir e colocar no mercado Letras Flaanceinls do
·Tesouro do Estado de Mato(;......., - LFTE-MT, desti·
nadas ao giro de oitenta e oito por cento'cle 2.163.801.573
títulos de espécie, vencfveis no primeiro semestre de
1993.

O Senado Federal resolve:
Art. 1' É o Govem'à do Estado de Mato Grosso autorizado a elevar, êm caráter excepcional, os limites estabelecidos
no, ileJ!l II do art. 3o·:., do § 1' do art. 8', da ResolUção n'
,36, de 1992, a fim de possibilitar a emissão e colocação, att:avés
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de ofertas públicas, de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Mato Grosso- LFIE-MT.
___ _
· Parágrafo único. Os recursos adviTidos da emiSsão referida neste artigo serão destinados ao giro de oitenta e oito
por cento das 2.163.801.573- LFIE-MT, vencíveis no primeiro semestre de 1993.
Art. 2~> As condições fmanceiras básicas da operação

são as seguintes:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de doze por cento~
b) modalidade: nominativa-transferível;

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até setecentos e trinta dias;
e) valor nominal: Cr$1,00;
f) características dos títulos a serem substiutuídos:iJt
Vencimento

Tftulo

Quantidade

15-2-93
15-5-93
15-5-93
10-6-93

640915
640348
641004
-641096

125.000.000
1.762477.971
125.000.000

Total

151.323.602

2163.801573

g) previsao de coiocaçao e vencirrientO dos títulos a serem emitidos:

Dezembro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
Colocaçllo
15-2-93
!5-2-93
15-2-93
15-2-93
15-2-93
17-5-93
17-5-93
17-5-93
17-5-93
17-5-93
10-6-93
10-6-93
1°-6-93
1°-6-93
1°-6-93

Vencimento
15-2-94
15-5-94
15-8-94
15-11-94
i5-2-95
15-5-94
. 15-8-94
15-11-94
15-2-95
15-5-95
1°-6-94
1°-9-94
1°-12-94
1°-3-95
1°-ó'95

Titulo
640365.

640454
640546
640638
.64o73o
640_363

640455
640547
640639
640728
640365

640457
640548

640638
640730

Data-Base
15-2-93
15-2-93
15-2-93
15~_2-93

15-2-93
17-5-93
17-5-93
17-5-93
17-5-93
17-5-93
1°-6-93
J0-6-93
10-6-93
10-6-93
1°-6-93

. . h) forma de coloç_açã(): atrayés_de ofertas públicas, nos
-te-rmos da Resolução n~" 565, de 20 de setembro de 1979,
do Banco _Central;
i) autorização legislativa: Lei n"' 4.660; de 7 de fevereiro
de 1984 e Decretos n~ L658, de 8 de novembro de 1285,
1.605, de 19 de junho de 1989 e 2.042, de 19 de outubro
de 1992.
-Art. 39 O prazo para o exercício da presente autorização é de duzentos e seten~ dias, contado de sua publicação.
Art. 4.,.. Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 29 de dezembro de 1992. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.

SUMÁRIO
1- ATA DA 1• SESSÃO, EM 28 DE DEZEMBRO
tivos no mar territorial e na zona económica exclusiva brasiDE 1992
leira.
~Projeto de Lei da Cãmara n• 151/92 (n• 3.669/89,
1.1-ABERTURA
na Casa de origem), que dispõe sobre a extinção da colttri1.2- EXPEDIENTE
buição sindical a que se refere os arts. 578 a 591 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
1.2.1- Mensagens do Presidente da Repllbllca
n• 5.452, de 1• de maio de 1943, e dá outras providências.
-N~ 458 e 459/92 {ll"928 e 929/92, na origem), e
-Projeto de Lei da Câmara n• 152/92 (n• 567/91,
n• 460/92 (n• 937/92, na origem), de agradecimento de cona_ Casa de origem), que prorroga o prazo--de vigência
municação.
da Lei n• 8.199/91.
- N• 461/92 (n• 932/92, na origem), e n• 462/92 (n•
-Projeto de Lei da Cãmara n• 153/92 (n• 3.465192,
934192, na origem), restituindo autógrafos de projetes de
. na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repúlei sancionados.
blica, que cria cargos na carreira Policial Federal.
- N~> 463/92, comunicando sua ausência do País para
-Projeto de Lei da Câmara n• 154/92 (n• 3.424/92,
participar da reunião do Mercosul.
na Casá de origem), de iniciativa do Presidente da República, que concede anistia a dirigentes c_m representantes
1.2.2- .Oilclo do Sr.1• Secretário da Cimara dos Deputados
sindicais por motivação polftica.
-:-Projeto de Lei da Câmara n• 155/92 (n• 3.420/92,
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos
na Casa de origem), de iniciativa do Ministério Público
seguintes proj~~os:
da União, que dispõe sobre a regulamentação d_a Carreira
-Projeto de Decreto Legislativo n• 91/92 (n• 209/92
de apoio técnico-admiD.istrativo do Ministério Público da
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acord~
União- MPU, e dá outras providências.
Constitutivo do I~stituto Interamericano pata Pesquisa em
-Projeto de Lei da CãnJara n• 156/92 (n• 1.670/89,
Mudanças Globais, firmado em Montevidéo em 13 de
na Casa de origem), qtie dispõe sobre Partidos Polftieos,
maio de 1992.
'
regulamenta osarts. 17 e 14, § 3•, inciso V, da Constituição
Federal.
-Projeto de Lei da Câmara n• 150/92 (n• 3.217192,
na Ca~a de origem), que proíbe a entrada e a navegação
-Projeto de Lei da Câmara n' 157/92 (n• 3.423192,
em embarcações com carga de plutônio ·ou resíduos radioana cas-a de origem), de iniciativa ~()-~idente da Repú-.._
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blica, que dispõe sobre a organização e o funcíonamento
do Conselho Monetário Nacional.
1.2.3 - Comunicação da Presidência
Abertura de prazo para oferecimento de emenda ao
Projeto de Decreto Legislativo n• 91/92
1.2.4 - Comunicação
D_o Sr._Armazonino Mendes, comunicando a sua renúncia ao mandato de Senador pelo Estado do Amazonas,
em virtude de ter sido eleito e diplomado para o cargo
de Prefeito de Manaus, ~ partir do dia 31 do corrente
mês.

1.2.5- Discursos do Expediente
SENADORJARBAS PASSARINHO- Julgamento
do Presidente Fernando COllor.
SENADOR EDUARDO SUPLICY -Condições de
renúncia do Presidente afastado, FernandOCollor. Comentários a respeito das atividades das empresas do Sr. Paulo
César Farias.

SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO- Home·
nagem póstuma ao jornalista Otto Lara ReSenc.ie.- _-_ --~ SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- O agrava·
menta do desemprego em nosso País e a fuga do desempregado para a economia informal.
SENADOR NELSON WEDEKIN -Principais problemas vivenciados pelo Estado de Santa Catarina com
o déficit de caixa. Desenvolvimento econômico-social dos
Estados sacrificados pela transferência de recursos_ líquidOs
para o exterior.
_
_
1.3- ENCERRAMENTO
2- ATOS DO PRESIDENTE
- N~ 483 a 486, de 1992
3- MESA OIRETORA
4- LÍDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
. 5- COMPÓ!HÇÃO DAS COMISSÕES PERMA·
NENTES
-

Ata da 1~ Sessão, em 28 de dezembro de 1992
6~

Sessão Legislativa Extraordinária, da

49~

Legislatura

Presidência do Sr. Carlos De'Carli
ÀS 14 HORAS E 30MJNUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo - Aluízio Bezerra - Amir Lando
-Antonio Mariz - Carlos De'Carli - Chagas Rodrigues
- Eva Blay - Garibaldi Alves - Guilherme Palmeira Humberto Lucena - Jarbas Passarinho - Jonas Pinheiro
--José Paulo BiSol - i Unia Marise - Lavoisíer MaiaLourival Baptista - Magno Bacelar - :M:_ansueto de Lavor
- Nabor Júnior- Nelson Carneiro :.__Nelson WedekinOdacir Soares -;._ Pedro SimOn -- Ra-chid Sald-anha Derzi
- Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar. O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 27 Srs. Senadores. Ha, vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabaUws.
Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo Sr. 1" SecretáriO.
- É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESII>ENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de Comunicações:
N~ 458 e 459, de 1992 (n~ 928 e 929192, na origem),
de 22 do corrente, referente à aprovação das matérias constantes das Mensagens SM n•' 264 a 266 e 255, 256, 258 e 259,
pe 1992, respectivamente.

N• 460, de 1992 (n' 937192, na origem), de 23 do corrente,
referente à aprovação da matéria constante Jta~ Me_ll~~gem
éN n' 96, de 1992.
Restituindo autógrafos de projetos de lei Sãiiciooados:
-N• 461, de 1992 (n' 932192, ria origem), de 23 de dezembro, referente ao Projeto de Lei da Cârilara n» 140, de 1992
(n~ 2.146/91, na origem), que dispõe sobre a política nacionãl
de salários e dá outras providências, sancionado e transformado na Lei n• 8.542, de 23 de dezembro de 199~
- N• 462, de 1992 (n• 934/92, na origem), de 23 do corrente, referente ao Projeto de Leio.~70, d,e~1992-Ç~. que ~utoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento_ Fisc-al da- União,
em favor do extinto MiniStériê:i-dbs Transportes e das Comunicações, crédito adicional até··o_ lim_ite de
Cr$1.458.086.271.000,00, para os fins que espeCifica, santio_nado e transformado na Lei n9 .8.. 544, de 23 de_ dezembro
de 1992.
.. - . - '
MENSAGEM N• 463, DE 1992
·
(N• 935192, na origem)
Senhores Membros do S_enado Federal,
Informo a Vossas Excelências de que deyerei ausentar-me
do País no dia 27 de dezembro de 1991 para partiCipar da
Reunião do Conselho do Mecado Comum do Sul- MERCOSUL- na cidade de Colonia, na República Oriental do Uruguai, e no dia 28 de dezembro para realizar- viSita bilateral
ao Uruguai e visitar a sede da Associação Latino-Americana
de Integração-- ALADI -,na cidade de Montevidéu, naquele mesmo país. .·
·
2. O ConSelho do Mercado Comum do Su! é o órgão
máximo da es~tura institucioriaJ. do Mercosul,-30qual cOin-
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pete a tomada de decisões destinadas a assegurar o cumprimento dos objetivos e m:etas previstas no Tratado de AssunÇio. O Conselho, composto pelos Ministros das Relações Extériores e da Economia ou Fazenda dos quatros países inteJi'Bhtes do Mercosul, reúne-se seme;;tralmente.
-· · ..3. Os Presidentes da República dos quatros países esti. ~~ presentes às duas Reuniões do Conselho do Mercado
Momum já celebradas. Tais encontros entre Chefes de Estado
ç&recem como elemento fundamental para a reafirmação
-~a- vontade política dos países signatários do Mercosul de
seguir avançando no processo de integração.
· -·~.~ · 4. A visita bilateral ao Uruguai constituiria retribuição
da visita realizada ao Brasil, em 16 de setembro de 1991,
· p!!lo Presidente Luis Alberto Lacalle Herrera do Uruguai.
A intensidade e o significado das relações entre os dois países
. . justificam um encontro bilateral no mais alto nível por ocasião
da p1inha presença naquele país para a reunião do Conselho
do. Mercado Comum do Sul. Serão assinados, na ocasião,
um Acordo de Cooperação em Matéria Ambiental e Acordos
·c~e-Coopefação Judiciária nos campos Penal e Civil.
, 5. Minha visita à Associação Latino-Americana de InteSração permitirá reafirmar a prioridade e a importáncia atribuída pelo Governo brasileiro à Aladi, como principal foro
de integração latino-americana, e ainda reiterar a relevânçia
do papel positivo que o Mercosul representa para a consecução
de um mercado comum latino-americano tal como previsto
no Tratado .de Montevidéu de 19go_
· ' · · · · Brasília, 23 de dezembro de 1992. -Itamar Franco.
.,, •i',!,.,'. I

··- •.

,. ,

'·

.

-

··.•-l•' .; .

OFÍCIOS

""<~ •• ' ~: '·

'-.' -<

:Do Sr. I• Secretário da Câmara dos Deputados eocami........, a\ revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 91, DE 1992

. (N• 209/92, oa CiJnara dos Deputados) _
· Aprova o texto do Acordo Coostitutivo do Instituto
.. IJl~rlcaoo para Pesquisa em Mudanças Globais,
· firmado em Montevidéu, em 13 de maio de 1992.
O Congresso Nacional deCreta:
Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo Constitutivo
do Instituto Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais, firmado em Montevidéu, em 13 de maio de 1992.
. . .. Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação -do Conaresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão
·ap teferido Acordo, bem como quaisquer ajustes comple~
~entares que, nos termos do art. 49 inciso I da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
pAtrimónio nacional.
· Art. 2~" Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.C4mara <los Deputados, 23 de dezembro de 1992. (1boea Plnbelro)
·
MENSAGEM N• 281, DE 1992
(Do Poder Executivo)
r

--

-

------

---

Submete à consideração do Congresso Nacioliai,
o texto do Acordo Constitutivo do Instituto loteramericmo para Pesquisa em MudanÇJili Globais, assinado
. . Moatevldéu, em 13 de maio" de 1992.

Dezembro de 1992

(Às Comissões de Relações Exteriores; de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e InfÕTmática; de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, e de Constituiçã<)e Justiça e de Redação- art. 54.)
Senhores Membros do- Congresso Nacional,
Em conformidade com õ_ disposto no artigo 49, inciso
1,_ da Constituição_ Federal, submeto à elevada consideração
de Vossas ExCelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores Ministro_ de Estado dasj{el~ções Ext_eriores
e SecretáriO da Ciência e Tecnologia da Presidên~ia d_a República, o texto do Acordo ConstitutivO do Instituto Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais, assinado
Montevidéu, em 13 de maio de 1992.

em

O AcordO foi firmado por representaDtes da Argentina,
Bolívia, Brasil, Chile, Costa Ríca,- República Dominicana,
Estados Unidos da Américã, México, Paraguai, Peru! Uruguai
e Venezuela. O Instituto visa, entre outros Õbjetivos, a incentivar a cooperação regional para a pesquisa sobre atpectos
de mudanças globais relativos às ciências âa terra, da atmosfera, dos mares, do meio arilbiente, bem como às ciências
sociais.
Brasília, 20 de julho de 1992.- Fernando Collor.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 261, INTERMINISTERIAL. DE 8 DE JULHO DE 1992, DOS SENHORES
MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES E SECRETÁRIO DA CI~NCIA E TECNOLOGIA, DA PRESID~NCIA DA REPÚBLICA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Aditamento à Informação n' 161, de 12 de maio de 1992.
Realizou-se em Montevidéu, entre os dias 12 e 14 de maio
último, Reunião de Alto Nível que concluiu as negociações
par:a a criação de um Instituto Interamericãiio para Pesquisas
em Mudanças Globais, pela assinatura do Acordo Constitutivo
do Instituto .

__2. O encontro, presidido pelo Ministro interino das Relações Exteriores do Uruguai, contou com a participação de
rep.resentantes da Argentina, Bolívia, Brasil~ Chile~ Costa Ri·
ca, República Dominicana, Estados Unidos da América, Mé.:
xico_; Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. O Brasil foi repre~
sentado na reunião pelo Secretário Adjunto de Ciência e Tecnologia da Presidência da R~pública, Dr. Luiz Bevilacqua,
e pelo Diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
Dr. Márcio Nogueira Barbosa.
3. O Instituto Inu;ramericano para Pesquisa~ -e~ M~
danças Globais tem entre seus obje_tivos _o de incentivar a
_cooperação regional para a pesquisa sobre aspectos de mudanças globais relativos às ciênciaS da terra, da ê!tmosfera, dos
mares, do meio ambiente, bem como às ciências sociaiS.
4. Dada a importánda de que se reveste o tema, bem
como o interesse do_ Brasil em ql!e se efetive o Instituto,
permitimo-nos sugerir a Vossa Excelência que envie Mensagem ao Congresso Nacion~ solicitando a ratificação pelo Brasil do Acordo ConstitutivO do Instituto Interamericano para
Pesquisa em Mudanças Globais, cujo texto se encontra em
anexo.
Respeitosamente, -CelsO Lafer, Ministro de Estado das ·
Relações Exteriores - Hélio Jaguarlbe Gomes de Mattos,
Secretário da Ciência e Tecriologra -clã-Presidência da República.
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ACORDO CONSTITUTIVO DO INSTITUTO
INTERAMERICANO PARA J'ESQUISA .
EM MUDANÇAS GLOBAIS
As Partes,
Reconhecendo que os processos e ciclos químicos, biológicos e físicos de longo prazo do sistema terrestre vêm sendo
submetidos a alterações contínuas, cuja orig"etri-é tanto natural
quanto antropogénica, conhecidas como mud;:mças globais;
Preocupadas com o fato de que os conhecimentos científiCos do sistema terrestre, bem como a compreensão comum
dos efeitos ambientais, econômicos e sociais sobre o desenvolvimento, causadas por tais alterações, são incompletos;
Cientes de que aS mudanças globais poderão afetar recursos vitais para a condição da raça humana e de outras espécieS;
Considerando que os responsáveis pela respectiva ·política
carecem de informações precisas e de análises sólidas sobre
as causas e os impactos físicOs, sociaiS, económicos e ecológicos
acarretados por mudanças globais;
Preocupadas com o fato de que a pesquisa sobre questões
relativas a mudanças globais necessita de _cooperação entre
Instituto'i de Pesquisa, entre Estados e entre as diversas partes
do continente americano, e com programas de pesquisa em
mudanças globais regionais e internacionais~
Convencidas de que os esforços nacionais e blobais para
a solução dessas questões devem ser suplementados pela cooperação regional_entre Estados; e
Recordando que, com vistas a fomentar tal cooperação
regional, foi lançada pela comunidade científica das Américas,
durante a Confer~ncia da Casa Branca sobre _Pesquisa Científica- e Económica em Mudanças Globais, realiZada em 1990,
a idéia de se criar um Instituto Interamericano para Pesquisa
em Mudanças Globais;
Acordaram o seguinte:

ARTIGO!
Estabelecimento do Instituto

Pelo presente Acordo, as Partes estabelecem o Instituto
Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais, sob a
forma de uma rede regional de instituiçõeS ·ae pesquisa, que
cooperam entre si, doravante denominado "Instituto".
ARTIGO II
Objetivos

.

'r-•

mérito cieiiÚfico, Conforme determinado por ·avaliaÇãO,

cie·n.

.

-c) realizar, em escala regional, pesquisa que não possa
ser reaÜzada por um país ou institUição individualmente, e
dedicar-se a questões científicas de importância regional; ·
d) ape:d"eiçoar a capacidade científica e técnica, bem como a infra-estrutura de pesquisa cios Estados da região, mediante a identificação e a promoção do desenvolvin;J.e:O:to d~
-~stalações apropriadas à implementação do ger.enciamento
de dados, assim como pela formação técnica e cjentífiCa-de
profissionaiS;--_ -, -.. -.
e) fomentar a padronização, coleta, análise e intercâmbio
de dados científicos relevantes para mudanças globais;
.
fJ melhorar a difusão junto ao público, bem. comopf9poi"cionar aos Governos informações c~entffica$ com vista(ao
desenvolvimento de políticas públicas relevaiiteS-pára'Qi\ui&n:.
ças globais;
. ,.
g) fomentar a cooperação entre as dive~sas iostitQições
de pesquisa da região; e
_.___ .--.-~ ._, .. _;,. ~- · .
-h) fOmentar a cooperação com institujções;P,e:.~uisa
de outras regiões.
·
ARTIGO III
Agenda Científica

",,

,,

:·.

- Em conformidade com os citados objetivPS~.. Q--jQ~~ÍU:tç.
disporá de uma agenda científiea:-ainâmica, qUe_ reflita- um
equilíbrio apropriado entre Zbnãs biogeográficas· dé importância científica; uma integração da pesquisa científica, econ6micit e soçio16gica; e agenda científica conceritrai-Se-á em
questões de interesse regional a serem detennina~as ~la Coo..
ferência das Partes, nos termos dos artigos V., VI, ~I e_ VIU
do presente Acordo. A agenda científica iiriêiáfinch.iii'á~"'· .
a) estudo de ecossistemas tropicais e de ciclos bioge~
químicos;
b) estudo dos impactos das mudanças climáticas sobre
a biodiversidade~
c) estudo da Oscilação Sul "EI Nino" e da variabilidade
·
climática interanual~
d) estudo das interações oceãlii'ç-a~[~\mosféri,'
cas/terrestres nas Américas íntêrfrõpicais; · ·- '-' · ·
· ·
e) estudos comparativos dos processos oceânicos, cOsteiros e de estuário~ nas zonas temperadas;
fJ estudos co_mparativos dos ecossistemas tetrestres t-~m.~
perados;
g) processos das altas latitudes.
ARTIGO IV
•'' •. -,.i

O Instituto Oriélitar-se-á pelos princípios da excelência
científica, da cooperação internacional, bem como do amplo
e aberto intercâmbio de dados cientíijcos sobre mudanças
globais. Nesse contexto, serão os seguintes Os óbjetivos do
Instituto:
a) promover a cooperação regional para a .pesquisa interdisciplinar sobre_ aspectos de mudanças globais relativos às
ciências da terra, dos mares, da atmosfera, do meio ambiente
e às ciências sociais, com especial atenção aos impactos sobre
os ecossistemas e a bi9diversidade, aos impactos sócio-económicos, e às tecnologias e aspectos económicos vinculados
à atenuação dos problemas decorrentes de mudanças globais
e à adaptação aos mesmos;
b) realizar ou selecionar, para patrocínio, Programas e
projetas científicos com base em sua relevância regional e

Órgãos

Serão os seguintes os órgãos do Instituto:
a) Conferência das Partes;
b) Conselho Executivo;
c) Comitê Científico Consultivo~
d) Oiretoria.
ARTIGO V

·• ,;

--

~~

Conferência das Partes

1. A COílf~rência das Partes será o principal órgão responsável pela política do Instituto.
·
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2. Todas as Partes Serão membros da Conferência das
Partes.

3. A Conferência das Partes reunir-se-á pelo meDOS ürria
vez por ano.
4. A Conferência das Partes terá as seguintes -funções:
a) examinar e adotar medidas para restabelecer, revisar
e atualizar as políticas e procedimentOS do Instituto 1 bem
como avaliãr seU trabalho e a realização dos_seus objetivos;
b) proceder à revisão periódica e à_aprovação-da agenda
científiCa do InstitutO, com base nas recomendações do Comitê
Científico CóJiSUltívo e examinar e aprovar o plano de longo
prazo, bem como o programa e orçamento-anuais, levando
em conta:
- - i) processos ou questões_ q_u~ _sejam sing"ulare&- à- região
e sua significância el:n escala global;
ii) fortalecimento da pesquisa na região e a rilellior forma
de utilizá-la como contribuição ao esforço mundial para o
entendimento das mudanças globais;
üi) a necesSidade de integrar a pesquisa sobre questões
globais através da cooperação entre Institutos_ de pesquisa,
entre Estados, e entre as diferentes partes do continente americano, bem como com programas de pesquisa sobre mudanças
globais de âmbito regional e íritemacional;
_
c) examinar e aprovar as políticas financeiraS~ o orçamento anual, bem como ·os-relatórios financeiros do Instituto,
apresentados pelo Diretor;
d) eleger os membros do Conselho Executivo _e do Comitê Científico Con-àultivo, bem como o DÚetor;
f) determinar o local para reuniõe_s anuais, ordinárias
e extra-ordinárias, na base de rodízio entie as Partes;g) expedir, por intermédio do DiretOr, convites pãiá ·asso_ciação ao Instituto, -nos termos do Artigo XI do presente
Acordo;
h) autorizar o Diretor a celebrar Acordos de AssociaÇão
com associados aceitos;
i) decidir sobre o desenvolvimento, designação e localização de Centros de Pesquisa do Instituto, p.os termos do
artigo IX;
j) decidir sobre a sede da Diretoria;

k) estabelecer comitês ad hoC, caso necessário;
I) aprovar emendas ao presente Acordo, nos termos do
Artigo XV, Seção 3; e
m) desempenhar quaisquer outras funções consideradas
necessárias para a iealização dos objetivos do Instituto.
ARTIGO VI
Conselho Executivo
1. O Conselho EXe_çútivo será o órgão executivo do
Instituto.
_
2. O Conselho EXecutivo será_ compost~ por -=até nove
membros, a serem eleitos peJa Conferência das Partes para
mandatos de dois anos, levando-se em conta a necessidade
de representação geogrâfica equilibrada.
_
3. O Conselho Executivo reunir-se-ã-pelo menos duas
vezes por ano, buscando sempre organizar tais reuniões em
--locais diferentes dentre as Partes.
4. O Conselho Executivo terá as seguintes funções:
a) formular recomendações concernentes às políticas do
Instituto, a serem apresentadas à Conferência das Partes e
poresta aprovadas;
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b) assegurar-s~ de que o Diretor dê cumprimento às políticas adotadas pela Conferência das Partes;
c) apreserita~ recomeódações à Conferência das Partes
referentes aOs piaDos de longo prazo e ao programa e orçamento anuais;
d) apresentar recomendações à Conferência das- Partes
referentes à política financeira do Instituto, conforme proposta
tlo Diretor;
e) designar auditor externo e revisar a auditoria externa
anual dos relãtótiÕs-financeiros apresentados anualmente pelo
Diretor à Conferência das Partes;
O apresentar recomendações à Conferência das Partes
·referentes à.S emendas às regras de procedimento do Conselho
Executivo;
g) propor à Conferência das Partes a designação estabelecimento de Centros de Pesquisa do Instituto; e
h) desempenhar quaisquer outras funções que lhe forem
confiadas pela Conferência das Partes.
ARTIGOVTI

Comitê Cientifico Consultivo

1. O Comitê Cie:Otffico Co"ii.SÚltiVO Será o principal_ órgão
de asseS$Oria científica do Instituto.
2.- O Cómité CientíficO Consultivo será composto por
dez membros, a serem eleitos pela Conferência das Partes,
em caráter pessoal, com mandato de três anos, renovável
ap·e-nas uma vez. A Conferência das Partes elegerá seis membros do Comitê Científico CoóS:ultivo com base em indicações
apresentadas pelas Partes; três membros com base em indicações apresentadas pelo próprio Comitê Científico Consultivo;
e Um membro com base em_ i;ndiçações _ap_re~ntaçlas pelos
Associados do Instituto. Os referidos membros serão cientistas
de renome internacional por seu conhecimento nas áreas de
interesse para os objetivos do Instituto, de modo a assegurar
ampla representação sub-regional, regional e mundial, bem
como representação de ampla gama de disciplinas relevantes
para a pesquisa em mudança~ gl()~~is_: .
3-. O Comité Científico Consultivo reunir-se-á com a
freqüência que for necessária, e pelo menos uma vez por
ano.
4. O Comitê CientífiCO Cõn·sultivõ terá as seguintes funções:
a) apresentar recomendações à Conferência das Partes
referentes à Agenda Científica, aos planos de longo prazo
e ao programa anual do Instituto;
b) dirigir o sistema de avaliação inter pares do Instituto,
com vistas a assegurar através se sUas Regras ae Pro-cedimento
que os membros do Comitê Científico Consultivo náo partici-pem, a título individual, da avaliação de quaisquer propostas
que tenham estes apresentado;
c) adotar suas próprias regras de procedimento;
d) criar grupos de peritos para questões específicas;
-e) avaliar os resultados científicos obtidos pelo Instituto;
e

O desempenhar quaisquer outras funções que lhes vea ser Confiadas pela c.onfe~~ncia_}!as _:p~rtes.
ARTIGO \Tlii

nha~

Diretoria
1. A Diretoria será o princípaT óigão administrativo do
Instituto.
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2. A Diretoria será coniposta pelo Diretor e por pessoal
administrativo auxiliar.
3. O Diretor será o funcionário executivo m:áximó- do
Instituto.
·
4. O Diretor será eleito por m:doria de dois terços da
Conferência das Partes, dentre candidatos indicados pelas Par-

tes, com mandato de três anos, sendo reelegível para um
único mandato suplementar.

5.

O Diretor terá as seguintes funções:

a) elaborar e apresentar à Conferência d3S Partes, pOr
intCrttiédio do Cortselho EJÇecutivo, as propostas __ de plano
a longo prazo, de política financeira, bem como o orçamento
e programa anuais do Instituto, inclusive a alocação de verbas,
com ajuste anual, para a Diretoria e os Centros de_ Pesquisa
do Instituto;
b) implementar a politica financeira, bem como o orçamento e programa anuais, aprovados pela Conferência das
Partes; manter, para tal fim, contabilidade pormenorizada
de todos os créditos e débitos do Instituto; e liberar recursos
para a devida administração do lnstitU_to;
·
·
c) fiscalizar as operações diárias do programa do Institu~
to, bem como a implementação das políticas aprovadas pela
Conferência das Partes, em consonância com as diretrizes
indicadas pelo Conselho Executivo, e cqoperar com este nesse
sentido;
d) servir como secretaria para a Conferência dªs..Partes,
para o Conselho Executivo, bem como para o Comitê Científico Consultivo e, nessa condição, participar ex-offtcio das
reuniões dos órgãos do Instituto;
e) promover e representar o Instituto;
f) transmitir à Conferência das Partes quaisquer oferecimentos de sediar Centros de Pesquisa do Instituto, com base
em propostas apresentadas nos termos do Artigo IX;
g) expedir convites de associação (i.e, aos Associados
do Instituto) aprovados pela Conferencia das Partes, e celebrar
com cada associado que aceitar uq~ Acordo de Associaçã<>.;
h) apresentar anualmente, à Conferência das Partes,
através do Conselho Deliberativo, relatório financeiro verificado por auditoria; e
·
·0 desempenhar quaisquer outras funções que lhe venham
a ser confiadas pela Conferência das Partes ou pelo Conselho
Executivo.

6.- Será vedado ao Diretor ser residente permanente
ou cidadão da Parte onde esteja sediada a Diretoriã;
ARTIGO IX
Centros de Pesquisa do Instituto

1. Os Centros de Pesquisa do Instituto serão desenvolvidos e designados pela Conferéncia das Partes, tão somente
com base em propostas apresentadas pelas Partes que se interessarem em acolher tais Centros em seus territórios nacionais.
2. Cada Centro lle Pesquisa do Instituto deverá ter compromisso de longo prazo com um programa de pesquisa dentro
dos objetivos do Instituto, pelo qual será responsável perante
o Instituto. Cada Centro de Pesquisa deverá ãpi'esentar à
Conferência das Partes seus planos de. longo prazo, bem como
seus programas e orçamentos anuais, para a aprovação desta,
com base no assessoramento do Çomitê aentífico Consultivo,
bem como nas necessidades do Instituto de integrar os planos
e programas de todos os Centros.
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3. Aos Centros de Pesquisa do Instituto incumbirão,
lnter aUa, as seguintes funções:
a) realizar e apoiar pesquisa ioterdisciplinar em mudanças globais, tanto no âmbito interno quanto externo;
b) coletar dados e fomentar -amplo, aberto e eficiente
intercâmbio de dados e informações entre o Instituto e as
Partes;
c) fortalecer a capacidade e a infra~estrutura de institui~
ções existentes;
d) criar capa""ciâade regiorial e promover treinamento
avançado em campos relevantes para mudanças globais;
e) participar, ex officio, através dos respectivos Direto;res,
das reuniõeS áBS Conferências das Partes, do Conselho Executivo e do Comitê Científico Consultivo; e
f) desempenhar quaisquer outras funções previstas pelo
presente Acordo para os Centros de Pesquisa do Instituto,
ou que llie venbâm a ser confiadas pela Conferência das Partes.
· 4. Ao decidir sobre o desenvolvimento ou designação
de _determinado Centro de Pesquisa do Instituto, a· ConferênCia das Partes deverá levar em conta:
a) a necessidade de obter ampla cobertura de todas as ·
sub-regiões biogeograficamente definidas do continente americano;
b) a necessidade de consolidar uma rede regional de componentes de pesquisa que se concentre nas diversas áreas da
Agenda Científica do Instituto;
- · c) a facilidade de acesso ao local para cientistas e técnicos
visitantes;
d) a disponibilidade de apoio logístico, inclusive, inter
alia, serviços de correio, de telecomunicações e de alojamento;
e) o comprovado interesse, por parte de cientistas e de
Governos, em real~ar pesquisa sobre mudanças globais, bem
como em cooperar com as demais instituições;
f) a existência de instituição ou núcleo científiCo no local, atlvamente dedicado, de forma integral ou substantiva, à pesquisa em mudanças globais;
g) a perspectiva de permanência, a longo prazo, de interesse e apoio aos objetivos de pesquisa do Instituto;
h) a capacidade de contribuir com recursos ao conjunto
do Instituto, mediante inter aDa, as áreas de especialidade,
de capacitação e localização;
i) as condições oferecidas pelas Partes proponentes com
relação à transferência aberta e eficaz de fundos vinculados
ao Instituto, à facilidade de entrada e saída do Estado, tanto
de pessoal como de materiais, que estejam adequadamente
reconhecidos como sendo associados com os trabalhos do Instituto; e
j) a possibilidade de acesso às bases de dados agregados
e proximidade a Instituições de Pesquisa especializada em
assuntos relacionados a mudanças globais e à formação para
a pesquisa.
ARTIGO X

Instituições de Pesqulsa Afilladas

1. A lnsti!Jrição que apresentar proposta de projeto específico de pesquisa, por intermédio da Parte apropriada,
poderá Ser designada pela Conferência das Partes como sendo
afiliada ao Instituto enquanto durar o projeto. A Conferência
da.s Partes fundamentará sua decisão levando em conta o exame da proposta, consideradas as recomendações do Comitê .
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Científico Consultivo sobre o mérito cientfficÕ do projeto pToposto e sua relevância para os objetivos do Instituto.

· 2. As Instituições de Pesquisa afiliadas serão r~spon
sáveis perante o Instituto pela parte de seu trabalho patrocinada por este.
-

.ARTIGO XI
Associados do Instituto

A COnferência das Partes poderá convidar outros
Estados, que não sejam da região, assim-como organ~3s~es
intergovemamentais regiOnais ou intermlcionãls, enlpresaS Industriais e· OtitfaS- OrganiZações nâo-g0Veni3mentais e· do _setOr
privado, interessadas em colaborar com a agenda cieº"tífica
e atividades previstas no programa do Instituto, a se tomarem
associados deste.
2. Os Associados poderão partiCiPai-da reuni-ão da Conferência das Partes na condição de observadores.
IJI _
3. Os Associados gozarão do direito de indicar. coletiVamente, um membro do Comité Cieri.tíficO COnsUltiVO, com
1.

base em procedimento a ser por eles

aCo_rd~~-~----

4. Cada Associado deverá celebrar com o_ Instituto,
através do Diretor, Acordo de Associação, que deverá especificar a área ou áreas da agenda científica a Serem apoiadas
pelo Associado, bem como as modalidades do referido apoio.
ARTIGO XII
Jurisdição Nacional
Toda e qualquer pesquisa empreendida, admiriisú-ada ou
patrocinada pelo Instituto realizar-se-á em conforrilidade cOni
as leis das Partes em seus respectivos territórios sob jurisdição
nacional, não podendo tal pesquisa ser realizada contrariamente â vontade de uma Parte em sua área de jurisdição
nacional.

seiã gerãr rendimentos com base em jurOs, be.m como opções
visando à arrecadação de recursos através de outros meca-nismos.
ARTIGO XIV
Privilégios, Imunidades e outras Disposições
1. A Parte que acolher a Sede da Diretoria concederá
ao Diretor e aos funcionários admlniStiatívõs da DfretOria
não nacionais, privilé_gi_os imunidades compatíveis com os
privil~gios e imunidades usualmente. acordado~-· às orga~iza~
çõeS governamentais internã.cionais: dê forilla a proporcionar
ao Diretor e seus auxiliares condições apropriadas ao adequado d~sernpenho de suas funções.
2._ A Parte que acOlher a sede da Diretoria deverá celebrar com o Instituto Acordo de Sede apropriado à concessão
dos citados privilégios e imunidades, consideradas as normas
_do Direito Iriternacional.
. ~-"- Cada Part~ facilitará, na medida do possfvel, e nos
termos -da legislação e regulamentação nacionais em vigor,
a entrada e saída de seu território nacional de pessoal devidamente credenciado como associado ao trabalhO do I_nstituto,
assinl- como de materiais e equipamento relacionados com
as ativldades a serem implementadas nos termos do presente
Acordo.

e

ARTIGO XV
Cláusulas Finais

1. O Presente Acordo permanecerá aberto para assinatura na República Oriental do Uruguai por todos os Estados
independentes do continente americano, de 13 de maio de
1992 a 12 de maio de 1993. Tais Estados serão considerados
como Partes Fundadoras. Posteriormente, o Presente Acordo
estará aberto â adesão pelos demais Estados independentes
ARTIGO XIII
do continente americano junto ao nepositãriô. 2. O Presente Acordo entrará em vigor sessenta dias
Disposições Financeiras
após a data em que seis Estados independentes do continente
americano tenham notificado o depositário, por via diplomática,-·sobre o cumprimento das formalidades legais previstas
1. Um orçamento de despesas operacionais do Instituto,
nos-respectivos países.
o qual consistirá dos vencimentos da Diretoria e dO apoio
3. A~ emendas aprovadas por votação de dois terços
básico à Diretoria, aO Comité Científico Consultivo e ao Conda Conferência das Partes entrarão em vigor sessenta dias
selho Executivo, será mantido por contribuições voluntárias
depois da data em que dois terços das Part~_s .te~am nQtificado
estabelecidas anualmente pelas Partes para um período de
o Depositário, por via diplomática, sobre o cumprimento das
três anos, em consonância com os interesses_ dãs Partes. Tais
formalidades legais previstas em seus reSpectivos países.
contribuições serão feitas em_ múltiplÓs de cinco lnil dólares
4. Qualquer Parte poderá denunciar o presente Acordo _
norte-americanos. O orçamento anual será adotado mediante
mediante notificação por escrito ao Depositário,- por via diploconsenso das Partes. As Partes reconhecem que contribuiçõ~s
inática, com seis meses de antecedência à data efetiva da
regulares para o orçatnento operacional são essenciais para
de:rlúncia, sem prejuízo do cumprimento das obrigações peno êxito do Instituto, e que tais contribuições deverão levar
dentes relacionadas aos-projetas em andamento.
_
em conta os recursos de pesquisa das Partes contribuintes.
5. A Secretaria-Geral da Oi:'ganização dos Estados
2 Todos os programas de pesquisa de maior porte e
projetes específicos a serem patrocinados pelo Instituto deveAmeric;anos será o .Depositário do presente Acordo.
6. O presente Acordo será registrado pelo Depositário
rão ser financiados por contribuições financeiras voluritárias,
oferecidas pelas Partes e pelos associados do Instituto, ou
junto à Secretaria-Gerai das Nãções Unidas.
Feito e~__ Monteviçiél,l, República Oriental do Uruguai,
doadas por outros Estados de fora da região, por organizaçc_Ses
aos 13 de maio de 1992, enl ~atro originais igualmente autênintergovemamentais regionais Ou internacionais, e empresas
ticos, nos idiomas espanhql, francés, inglês e português.
industriais e outras organizações não-governamentais e privadas interessadas em colaborar com a agenda cientifica e ativiPela Republica Argentina: - Pela República da Bolívia:
dades previstas no programa do Instituto.
- Peja Republica Federativa do Brasil: - Pela República
do Chile: -Pela Répública da Costa Rica: -Pela República
3~ O Conselho Executivo, com 3. colã.boração do DireDominicana: - PelOs Estados Unidos da América: - Pelos
tor, proporá à Conferência das Partes, para a aprovação desta,
o estabelecimento de um fundo de dotação, cuja fmalidade · Estados Unidos Mexicanos: ·
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Pela República do Panamá:
Pela República do Peru:
Pela República Oriental do Uruguai
Aviso n' 761-AUSG.
Brasília, 20 de julho de 1992
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
Primeiro Secretário da Cámara dos Deputados
Brasília -DF
Senhor Primeiro Secretário
Encaminho a essa Secretaria a Mensagem dÕ Excelen~
tíssimo Senhor Presidente da República, acompanhada de Exposição de Motivos dos Senhores Ministro de Estado das Relações Exteriores e Secretário da Ciência e Tecnologia da Presidência da República, relativa ao texto do Acordo Constitutivo
do Instituto Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais, assinado em Montevidéu, em 13 de maio de 1992.
•
Atenciosamente, - Marcos Coimbra, Secretário-Geral
da Presidência da República.

a entrada e saída de seu território de pessoas, materiais e
equipamentos envolvidos nas atividades do Instituto. A título
âe lembrança destacamos o fato de ser o Brasil o País mais
rico em termos de biodiversidade. sem que este fato gere
qualquer compensação. Por outro lado, nas disposições financeiras, o Acordo prevê que as contribuições voluntárias deverão levar em conta os recursos em pesquisa alocados pelas
Partes, ensejando uma compensação aos países que mais investem em P&D.
II- Voto da Relatora

PARECER DQ RELATOR DESIGNADO PELA MESA
EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE CI~NCIA
E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO
E INFORMÁTICA

O SR. TUGA ANGERAMI (PSDB - SP. Para emitir
parecer.) ~ Si. Presidente, nós_ somoS pela aprovação do
projeto de decreto legislativo coOstitiJtivo do Instituto Interamericano para Pesquisa e MudançaS GlobaiS, conforme acordo assinado em Montevidéu a 13 de maio de 1992, exatamente
nos termos do substitutivo. QueremOs, aqUi, deixar claro que
nós_ não vemos qualquer tipo de ame~ça à soberania nacional,
nos termos em que o decreto foi elaborado e nos termos
do próprio estatuto do Instituto.
_
_ _
No ~ntanto, não vemos também qualquer difiCuldade em
acolher a proposta do PDT no sehtido de se postergar a votação da matéria. SomOs pela aprovação do projeto e queremos
deixar claro que não vemos qualquer tipo de ameaça_ ã soberania nacional, Irias também não colocamos "óbice- ãó "adiamento.
PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA
EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÂO DE .. ,
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório
O Projeto-de Decreto Legislativo em tela aprova o texto
do Acordo Constitutivo Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais, fiinlado em Montevidéu em 13 de maio de
1992.- Ressalta porém, que os ates que possam resultar em
revisão ou ajustes complementares, no referido Acordo, desde
que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património nacional, estão sujeitos à aprovação do Congresso Na~
cional.
QUanto ao texto do Acordo verificamos qUe O lhstituto
Interamericano para Pesquisas em Mudanças Globais tem entre seus objetivos o de incentivar a cooperação regionãl para
a pesquisa sobre aspectos de mudanças globais relativos às
ciências da terra da atmosfera, dos mares, do meio ambiente,
bem como às ciências sociais. É dada especial atenção aos
impactos sobre os ecossistemas e à biodiversidade de origem
natural ou antropogênica.
O Instituto será composto de Centros -de Pesquisa que
terão como funçõeS, entie outrãS,-tealizar e apoiar pesquisa
interdisciplinar em mudanças globais e fortalecer a capacidade
e a infra estrutura de instituições existentes~ NeSte caso, ·gostaríamos de salientar o descaSo com que o Governo Federal
tem tratado as instituições de pesquisa já existentes. A dotação
orçamentária para a área de ciência e tecnologia já foi de
4% do Orçamento Geral da Unjão. Hoje situã-se abaixo de

1%.
Os centros oficiais de pesquisa estão com seus iaboratórios em acelerado estado de obsolência e com imensas dificuldades de manter seus recursos humanos treinados e bem
remunerados.
Portanto, a execução deste Acordo pelo Governo brasileiro deve evitar o paradoxo acima citado e nele integrar os
institutos de pesquisa que já operam na área de mudanças
globaiS.
No tocante aos privilégios e imunidades, constantes no
~go XIV do Acordo, fica cada Parte incumbida de facilitar

-Pela impoftã.ncia da coope_ração internacional na_s_-_áreas
abrangidas pelo presente Aoordo, manifestamos parecer favorável à aprovação deste Projeto de Decreto Legislativo.
Sala das Sessões
PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA MESA
EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

O SR. NILSON GIBSON (PMDB - PE. Pàra· émitir
parecer.) -Sr. Presidente, Sr.., e Srs ... Deputados, trata-se
de projeto de Decreto Legislativo n~> 209/92, de autoria da
Comissão de Relações Exteriores, referente 3:0 acordo constitutivo do Instituto Interam.ericano para Pesquisas e Mudanças
Globais, firmado em Montevidéu, em 13 de maio de 1992. •
Cabe à Comissão de Constituiçáó e Justiça e de Redação
examinar a admissibilidade do Projeto de Decreto LegiS13tivo
de autoria da COmissão de Relaç-ões Exteriores. O nosso parecer é pela constitucionalidade, jurldicidade e boa técnica legis· · · _--lativa, e também, no mérito pela aprovação.

LEGlSLAÇÃQ C::ITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPúBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
············-···-----··-·····-·-ct:rui.:õ-!v·········----~----············

Da Organização dos Poderes
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e eficiente dos seus recursos, a conservação dos recursos vivos
e o estudo, a proteção e a preservação do meio marinho.

CAPÍTULO!
Do Poder Legislativo

·································s:EÇXü'ii·································
Das Atribuições do

Congr~ ~~~clonai

••••••••uouoooo~Aoo••••••••••••••••••••••••••••;;,,·,; .... ,.,,,, •• ,;,,,,,,,',.'oo

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Naclonai:
I - Resolver definitivamente sobre. tratados, acordos ou
atas internacionais que acarretem encargos ou comprOmisSOs
gravosos ao património nacional.
··········-··············-·······,·····~··············,·~·,~···············-·········

•••••••••••••••••••••••••-•••••••,.•••••••••••••••oo••••••u•"-'••••••••••••••••••

(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)

''

PROJETO. DE LEI DA. CÁMARA
· N• 150, DE 1992 . '
(N• 3.217192, oa Casa de origem)

PARTE V
Zona econômica exclusiva

ARTIG0 55
Regime jurídico especifico da zooa
económica exclusiva

A zona económica exclusiva é uma zona situada além
do mar territorial e a este adjacente, sujeita-aO iegimei jurfdico
específico estabelecido na presente Parte,.segundo o qual os
dire~tos e a jurisdição do_ Estado costeiro é os direito"S e liberdades dos demais Estados são rei!idos pelas disp<)sições pertinentes da presente Convenção.
-

ARTIG0 56

Direitos, jUrisdiçãO e deveres do Estado coSteiro
na zona econômica exclusiva.
Proíbe a entrada e a navegação de embarcações.
1. Na zona económica exclusiva, o Estado costeiro tem:
con;a carga de plutónio ou resíduos· radioativos oo mar
. a) direitos de soberania para fins de exploração e aproveiterritorial e na zona económica exclusiva brasDeira.
tamento; conservação e gestão dos recursos naturais, vivos
ou não-vivos das águas sobrejace"ntes ao ·leito do mar, do
·O COngressO NaciOnal decreta:
Art. 19 Aentradaeanavegaçãodeembarcaçõesestfãõ-· · leito do mar e seu subsolO, e no que se refere a outras atividadeS COm vista· à exploração e aprOveitamento da zona para
geiras com carga de PhJ.tônio, ou reSfduàs radioativos, no
mar territorial e na zoflt;t. económica exê:íusiva brasileita:, de- . fins ecotióiD.ic'os, como á produção de energia a partir da
água dois correntes- e dos ventos;
penderão de autorização-especial do COngres-So N3cional.'
b) ·ju~dição, de conformidade com as disposições pertiArt. 29 Esta ~ei.entra em vigor n~ "data de_s~a p~b,li-.
nentes da· presente ConvençãO, ná que Se refere a:
cação. ·
i) colocação e utilização de ilhas artificiais, instalações
Art. 311 Revogam-s.e _as dispoSiçõ~~ erii contráriO.·_ e estruturas;
··········u.u···············~·:·:·.··············· . ···,ro·~········~·············.~ · ·
ü) investigação Científica marinha;
iii) proteçáo e preservação do-meio marinho;
Lli.GI.Sf-.AÇÃO CITAL!A
c) outros direitos e deveres previStos na presente Con.
'
venção .
. CONVENÇÚES DAS NAÇÕES UNIDAS .
•••~~-••••~••-n••••••••••••••••-·•~•-••••••·~-"··•-•'•-~~-~·-~~·~--.-•-•~-·- · - ·
SOBRE O DIREITO DO MAR
2. NÕ exercício dos seus direitos ~-no cumprimento dõs
seus deveres na zona económica exclusiva nos termos da pr~
sente Convenção, o- _Estado costeiro te~ em devida cont~
Os Estados-Partes nesta Convenção:.'
os direitos e deveres dos outros Estados e agirá de forma
Animados do desejo de solucionar; rltim espfrito de comcompatível com as disposições da presente Convenção.
preensão e cooperação mútuas todas as questõeS relativas
3. . Os direitos enu1;1ciados no. presente artigo referentes
ao direito do mar e conscientes do significado históriCo desta
aos leito do mar e _ao seu su_bsolo _devel;l) ser exercidos de
ConVenÇão como .irilPQftante contribuiçãO
a manutenoção
da paz, da justiça e P,o pi"Ogtesso de todos .os povos do mundo. - conformidade com a Parte VI da presente ConvenÇã.O.Verificando qrie. os fatos ocorridos deSde as CopferênCi:as
ARTIG057
das Nações Unidas sobre o Direito dO- Mar, realizadas em
Genebra em 1958 e 1960, aCeilfuãr3rif a' Decessidade de uma
Largura da zooa económica exclusiva
nova Convenção sobre o direito do mar :de aceitação· geral.
Conscientes de que os problemas do espaço oceânico
A zOna económica- exclusiva não se estenderá além de
estão estritamente iôter-relacionados e devem ser conside200 milhas marítimas das linhas de base a partir das quais
rados Como um todo., ;
. . -:
.
se mede a largura do mar territorial.
Reconhecendo a conveniência de eStabelecer por meio
desta COnvenção; com ·a devida consideração pela soberania
de todos os Estados, uma ordem jurídiCa para os mares e
oceanos que facilite-as COmunicaçõeS interitaciónãiS e promova
(A Comissão de Assuntos Sociais.)
os usos pacíficos dOs ·mares e oceanos, a'titilização eqüitativa

Para

'.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•
151, DE 1992
(N• 3.669/89, na Casa de origem)
Dispõe sobre a extinção da contnõuição sindieui
a que se refere os arts. 578 a 591 da CoJil!OIIdação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Deereto-Lei n• 5.452,
de 1• de maio de 1943 e dá outras providências.

O Cóngressó Nacional decreta:
Art. 1~ Fica e·xtinta, na forma e nOs prazos previstos
nesta lei, a contribuição sindical de que tratam os arts. 578
a 591 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
-Decreto-Lei n• 5.452, de 1• de maio de 1943. · ·Art. 2~" A partir do primeiro dia do exercício seguinte
ao da publicação desta lei, a contribuição sihdical referida
no art. 19:
I - sofrerá reduÇão de triÍlta por cento, no primeiro aitO .

e de sessenta por cento, no segundo ano~ em relação aos
valores vigentes na data de publicação desta lei, ficando a
contribuição extinta no terceiro ano;
II- terá a seguinte destinação:
a) setenta por cento para os sindicatos;
b) dezoito por cento para as federações;
c) sete por cento para as confederações; e
d) cinco por cento a ser rateado entre as entidades criadas
pelos trabalhadores, investidas de competência para realizar
o registro-das entidadessindicais, nos termos do inciso I do.
art. 8• da Constituição Feder~!. . ,
·
Parágrafo únic~. ;Enquanto não forem criadas a~ eD:t~da
des de que trata a alít:~ea d do inciso II deste artigo, os cinco .
por cento uela referi4os serão de~t~ados ~~s_ ~inqiç;atos.
.,
Art. 3<:> Esta lei entra eyp._ ~gor n~ data de sua publicação.
.
Art. 49 Revogam-se as CÍisposi,çõeS em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 5.452
DE 1• DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

...

-~

...,. .,. .....
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~

~.·
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TÍTULO V
Da Organização Sindical
• o o o o o

o o o • • o • o • o no-.;~~,. o o o• •••••••--•~"" • • • • • • •••~ ~-~ • ~----•• •

CAPITULO III
Da Contribuição Sindieui
SEÇÃOI
Da Fixação e do Recolhimento
da Contribuição Sindical
Art. 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos que participem das categorias eeórtômicas ou
profissionais ou das prõfissões liberais representadas
pelas referidas entidades serão, sob a denominação de
"contribuição sindicar•, pagas, recolhidas e aplicadas
na forma estabelecida neste capítulo.
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(A Comissão de Assuntos Sociais.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•
152, DE 1992
(N• 567/91, na Casa de origem)
Prorroga o prazo de vigência da Lei n• 8.199, de
1991.
O Congresso Nàcioil.al decreta:
Art. to:o O prazo de vigência da Lei n9 "8.199, de 28 de
junho de 1991, fica prorrogado até 31 de dezembro de 1993.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi·
cação.
Art. 3<>_ Revogam-se às disposições em ·contrário.

LEGISLAÇÁO CITADA
LEI N' 8.199, OE 28 DE JUNHO DE1991
Coneede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na aquisiçio de automóveis para utiliw
zaçio no transporte autónomo de passageiros, bem como
por pessoas portadoras de deficiência llslca e aos destinados ao transporte escolar, e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1' Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI os automóveis de passageiros de fabricação..
nacional de até 127 HP de potência bruta (SAE) quando
adquiridos por:
. . .
.
. . I-:-- motoristas -prOfissionais que, na data da publicaÇão
desta lei, exerçam comprovadamente em veículo de sua propriedade a atividade de condutor autónomo de passageiros,
na co~qiç~o de titular de autorização, pennissão ou concessão
dõ ·poâeí CoriCedente e que destinem o -automóvel à utilização
na categoria de aluguel (táxi);
.
n -motoristas profiSsionais autônomós titulares de autorização, permissão ou concessão para exploração do serviço
de transporte individual de passageiros (táxi), impedidos de
continuar exercendo esSa atividade em· virtude de destruição
completa, furto ou roubo do veículo, desde que destinem
o veículo adquirido à utilização na categoria de aluguel (táxi);
rn -cooperativa_s-de trabalho que sejam permissionárias
ou concessionárias de transporte público de pàssageiros, na
categoria de aluguel (táxi), desde que tais veículos se destinem
à utilização nessa atividade;
·
IV -(vetado.) .
~· Paráilnifo único_., ,(Vetado.)
.
.
.
Art .. 29 O benefício previsto rió artigó precêderiti: somente poderá ser utiliZado uma únic_a Vez._
Art. 3"' A isenção será reconhecid~ pelo Departamento
da Receita Federal do -Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, mediante prévia verificação de que o adquirente preenche os requisitos previstos nesta lei.
Parágrafo único, . (Vetado.)
.
..
Art. 4<> Fica asSegurada a manu~eP,ção do crédito do.
Imposto sobre Produtos Industrializados - JPI rela_tjvo àS
matérias-primas, aos produtos intermediáriOs e ao material
de embalagem efetivamente utilizados na industrialização dos
produtos referidos ne-st_a_lei.
· _·
.
Art. 59 O imposto incidirá nomialinente sobre quaisquer acessórioS-opciori.ais-que não sejam equipamentos originais do veículo ádquirido,
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Art. 69 A alienação do veículo~ adquirido nos termos
desta lei ou da Lei n~' 8000( 1), de 13 de inarço de 1990, antes

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•
153, DE 1992
(N• 3.#5/92, na Casa de origem)
De iniciativa do Presidente da República

de três anos contados da data de sua aquisiçãO, a pessoas
que não satisfaçam às condições e aos requisitos estabelecidos

nos referidos diplomas legais acarretará o pagamento pelo
alienante do tributo dispensado, monetariamente corrigido.
Parágrafo único~ A inobservância do disposto neste arti-

Cria cargos na Carreira Policial Federal.
Q.Congresso Nacional decreta:
_
Art. 1"' FiCam --cnados, no Quadro Permanente do Departamento de Polícia Federal, os cargos da Carreira Policial
Federal constantes do anexo a esta lei.

go sujeita ainda o alienante ao pagamento de multa e juros
moratórias previstos na legislaÇão em vigor para a- hipótese
de fraude ou falta de pagamento do imposto devido.

Art. 79 O Poder Executivo regulameritârá enl--trfn-ta
dias o disposto nesta lei.

Art.

8~'

Dezembro de 1992

Art. 2"' O provimento dos cargos de que trata esta lei
far-se-á mediante aprovação prévia em concurso públicO de
proVas e dar-se-á no padrão I da classe inicial.

Esta lei entra em vigor na data de sua publica-

ção, vigorando até 31 de dezembro de 1992.
·
Art. 9s> Revogam-se os Decretos-Leis ni'l' 1.944<2), de 15
de junho de 1982, 2.0W3l, de 1• de junho de 1983, bem como
as Leis n~ 7.5()(J('l, de 25 de junho de 1986 e 7.613<Sl, de
13 de julho de 1987.
.~
FERNANDO COLLOR ....: Presiãente da Replibliea.
Marcillo Marques Moreira.

Art. 3"' As despesas decorrentes da execução desta lei
serão atendidas à conta de__qqt_ações orçamentárias própriaS.
Art. 4"' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5'~ Revogam-se as disposições em contrário.

(À CointSsUO de-ASsuntos EcoidJmicoS.) · ·

AHEXO

(ART. lo.

CARREIRA

di

LEI No.

OOIJITIDADE DE
CAROOS ASEREll
CRIAOOS

PADRAO

CLASSE·

PERITO CRIIIINAL FEDERAL

I

SEGUNDA

lU

DELEGADO OE POLICIA FEDERAL

I

SEGUNDA

m

ESCRIVAO DE POLICIA fEDERAL

I
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m
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I
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Mensagem o\' 911? de 1992, do Poder Executivo

Senhores Membros do CongresSo Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto .
à elevada deliberação de Vossas Excelências~ acOmpanhado
de Exposição de Motivos .dos Senhores Ministros de Estado
daJustíÇa;Ministfos de Estado Chefes da casa Civil, da Secretaria da Adntinis!ração Federal e da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coó_rde».ação da _:rresidência da República, o texto do projeto de lei que ~'Cria cargos na Cart~~
Policial Federal".
Brasília, 15 de dezembro de 1992. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS CONJUNTA. N• 005192-GMSAFIPR,
.
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1992, DOS SENHORES
MINISTROS/
DE ESTADO DA JUSTIÇA; CHEFE DA SECRETARJADE
_
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, INTERJNO; CHEFE
DA CASA CIVIL;
E CHEFE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
.
· · .
COORDENAÇÃO.

Esses os motivos que nos levaram a submeter a anexa
proposta ao descortfnio de Vossa Excelência, na crença de
que, com sua adoção, o. Departamento de Polícia Federal
e_staJ:á apto a atendei' as suas finalidades institucionais, garan~
tindo, ~_sS~, _!1 segurança da coletividade e o Cumprimento
das leis do País: ...
RespeitOsamente, - Maorido José COI"Ift, Ministro da
Justiça - Mauro Moita Durante, Ministro-Chefe da Secretaria da Achninistràção Federal, interino- Henrique Eduardo
Ferreira Hargreaves, Ministro-Chefe da CaSa Civil - Paulo
Roberto Haddad, Mioistro-Chefe da Secretaria de Planejamentq, Orçamento e Coordenação
ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS CONJUNTA N•
.
. 005 DE lS-12-92

t_, Sintese do problema ou iii Sit:WoÇão
dfnclas:
. -.

que reciUuo provi-

_ Necessária recomposição dos _quantitativos dos ·quadros/
carreira Policial Federal.
2. 891uçõeS E providências contidas no ato normativo ou
na medida proposta:
· ·· ·
- ~A criação de f.OOO cargos no Quadro Permanente do
Departamento de Polícia. Federal, da Carreira Policial FederaL
Excelentíssimo" Senhor Vice~Presidente da República, no
3. Alternativas -ntes às medidas ou atos po-Opooloo:
exercício do cargo de Presidente da República.
Inexistem. A mera reposição da força de trabalho em
Submetemos à apreciação de yossa Excelê.ncia o incluso
vagas decorrentes de aposentadorias, falecimentos, exon.er3projeto de lei que "Cria _cargOs na Carreira Poffi:ial Federal".
çóes etc., na forma do Decreto n' 470, de 17-3-92, não atende
às necessidades emergenciais da DPFIMJ.
A Constituição Federal, ao tratar da Defesa do Estado
4. Custos
e das Instituições Democr.íticaS, em seu -Título y, dedicou
Inclusão da Lei de Diretrizes Orçamentáriasl1993/94 de
à segurança pública capítulo próprio (Capítulo III).
recursos da Ordem de Cr$28,8 bilhões de cruzeiros, para atenAssim, a segurança pública, dever do Estado, direito e
der às despesas decorrentes da criação dos cargos propostos,
responsabilidade de todos, é exercida com vistas à preservação
allõavés do A viso n' 1012/MJ, de 3-12-92, apenas para a Car-,
da ordem pública e da incolum_idade das pessoas e do patrimó- · · reira Policial Federal.
·
nio, por diferentes órgãos, dentre os quais a Polícia Federal,
5. Razões que jusllllcpla urgêllda:
órgão permamente, estruturado em carreirJ~. (art. _144, I e
-Aumento mí~timo do efetivo (força de trabalho) para
seu §1', da Carta Magna).
o .._atendimento às missões afetas ao MJ, no que se refere
ao segment()IPolícia Federal .
À polícia federal oolllpele apurar infraçôes penais contra
a ordem política e social ou em detrimento de ~nl), serviços
. 6. lmpllcto-., o aelo
Melhoria substancial na qualidade dos serviços públicos
e interesseS da União Ou de su_as entid~des ~utárquicas ~ eníafetos à área da segurança pública (combate ao narcotráfico,
presas públicas, assim como outias inflaÇões Cuja prática tenh:;t
controle de frontejras-e atividades de polfcia fazendária).
repercussão interestadual ou internacional, exija repressão
u,nifórme, segiinao dispuser a lei. Incirinbe.!lhe, ainda, preve7.. Sinteoe_ do Plftcer T - :
nir e reprintir o tráfico ilícito de entorpeeentes ê·atogas afinS,
Tecnicamente a demanda é absolutamente nece$sária,
<i contrabando e n descantinho, sem prejuízo da açãó fazen:
devendo, pois, ser observado o que destaca o texto de páginas
dária -e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas d~
17 da Subsecretaria-Geral da PR/AsSessoria Jurídica quanto
competência, e exercer as funções 'de polícia marltima, área
ao disposto no Deqeto o• 322/91 11\ artigo 1' editado com
e de fronteiras e, coin exclusiVidade; as ~ políci8. judiciária
base no artigo 169 .da Constituição J;ederal (necessidade de
da União, nos termos do art. 144, § 1•, I e IV, da Constituição
prévia dotação orçaiÍlentária).
Federal.
·
·
·.
·

-= '.

A despeito de atribuições de talre1evâneja, a Polícia F$ral vê~se, hoje dotada de recursos humanos _hr.;ufiçicntes pata
desempenhá-la a contento. O reduziéío quadro de scrvidofe!'
policiais não perinite que várias delegacias, Situadas-em diférentes localidades do País, tenham efetivo mfninio indispensável à presteza c à eficiência das missões que lhe são confiadas.

(À Com{s~áo de Constituição, Justiç;, • Cidada~w)
PROJETO DE LEI DA

<::AMARA N•

154DE1~

(N• 3.4202, - c- ele orflem)
de iniciativa do Presidente ·da República

.

~~.

dlrlle__......,......-.._ oln-

dkals- - . ç i o ......,..
Dessa forma, impõe-se a criação de mil e seiscentos car·
O
Congresso Nacional decreta:
gos, no Quadro Permanente do Departamento de Polfcia Fe- .
Art. 1• Fica concedida aoistia àos dirigentes oure~
dera!, da Carreira Policial Federal, para a consecução das
sentantes sindicais,. quó, no período compreendido entre ~ :.
atividades atribuídaS ao órgão pela Lei Maior.
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lizada, ep1 grau de complexidade que exija formâção de nível
superior' nas seguintes áreas de concentração:
Área I - Processual - atividades jurídicas de apoio
direto à atividade~fim; serão admitidos Bacharéis em Direito; ·
Área II -Pericial- atividades especializadas na realização de perícias e exames necessários às aiividades institucionais; será exigida formação superior em antropologia, contabilidade, arquitetura, engenharia Oorestal, biologia, eoge~
nharia Anitária, economia, análise de· sistemas, estatística,
- e medicina, alternativamente;
Área III - Administrativa - para o desempenho de
atividade-meio; serão admitidos possuidores de diploma de
qualquer curso superior;
Area IV - Informãtica - atividades de processamento
Mensagem n9 800, de 1992, do Poder Executivo.
de dados em nível de desenvolvimento de sistemas; será requeSer;thores Membros do Congresso Nacional,
. rida formação superior em informática ou diploma de qualquer
Nos termos do artigo 61 da Constitnição Federal e em
curso superior com especialização em Análise de Sistemas;
face da disposição por mim manifestada na Mensagem n' 723,
ArCa V- Saúde- atividades.de atendimento na área
de 19 de novembro de 1992, na qual comuniquei o veto ao . médica, odontológica, psicológica e de assislência social; serão
Projeto de Lei n• 228, de 1983, submeto à elevada deliberação
admitidos diplomados em curso superior de Medicina, Odonde Vossas Excelências o texto do projeto de lei que "Concede
to1og41., Psicologia, Enfermagem e Assistência Social;
anistia a dirigentes. ou representantes sindicais punidos por
Área VI - Documentação - atividades referentes a
motivação política'".
trabalhos de pesquisa e registro bibliográfico de documentos
Brasília, 4 de dezembro de 1992.
e informações; os ocupantes deverão ter formação superior
em biblioteconomia;
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOSIMTAIN• 142192, DE 18 DE
Área VII - Engenharia e Arquitetura - para desemNOVEMBRO DE 1992, DO SENHOR MINISTRO DE
penho de atividades de execução qualificada de trabalbos rc!laESTADO DO TRABALHO DA ADMINISTRAÇÃO
tivos à construção, conservação e fiscalização de obras e elaboExcelentíssimo Senhor Vice-;Presidente da República no
ração de normas para administração e conservação dos imóveis
exercício do cargo de PreSidente da República.
ocupados pelas unidades do MPU, sendo necessária a formaDirijo~me a Vossa Excelência para submeter à sua alta
ção superior em engenharia civil ou em arquitetura; _
deliberação, com sugestão de aprovação~ o anexo Projeto
de Lei que t,;:ata da concessão de anistia a dirigentes ou repre~
2. Nível Assistente - constituída de áreas de concen- .
sentantes sindicais que, no período compreendido entre. o
tração caracterizadas por atribuiç6es de nfvel médio, desenvoldia 5 de outubro de 1988 e a publicação desta lei, sofreram
vidas sob supervisão, de execução de tarefas essenciais ao
punições em virtude de motivação política. ·
desenvolvimento
do apoio ãs atividades-meio e fim, para as
Como explicitado no artigo-201 a anistia-ora proposta não
quais é exigido o 2' grau completo: ·
beneficia dirigentes ou representantes sitidlcais punidos em
Área I -Assistente de atividade-fim -para desempenho
decorrência de falta grave devidamente apilrada nos termos
de
tarefa
de apoio direto à atividade-fim com atuação especida lei.
·
·
fica na realização de diligências e no controle processnal, como
Respeitosamente;- Walter Bareiii,Ministro de Estado
Secretário de Subprocurador-Geral, Procurador e Promotor
do Trabalbo e da AdmlJ!istração.
e na área de documentação e informação jurídica;
de outubro de 1988 e a publicação desta lei, sofrerem punições
em virtude de motivação política, de participação em- movimento reivindicatório OU outra mOdalidade de exercício do
mandato ou representação sindical, assegurado o pagamento
dos salários do período da suspensão disciplinar e, aos demitidos, a reintegração ao emprego com todOs os direitos.
Art. 29 A anistia de que trata o artigo anterior não
beneficia aqueles cuja punição tiver decorrido de falta grave,
apurada nos termos das alíneas a, e, d, e I do art. 482 da
CLT.
--··Art. Jo Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49' Revogam-se as dispOsições ~nl contrário:

(A Comissão de Constituiçllo, Justiça e Cidadania.

Área II - Assistente de atividade-meio - para desemde atividades de execução na área administrativa, sobretudo de pessoal, material e orçamento;
_
Área III-'-- Informática -para desempenho de atividades
de processamento de dados, em nfvel de programação e ope-

~o

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 155, DE 1!192
(N• 3.420/n, IIII CaD de .........)
De iniciativa do, Ministério Público da União
Dispõe sobre a rep~mnentaçio da Carreira de
Apoio Tknko-A..-mtrailvo do Mlalstftlo Plibllco da
Uoiio- MPU e di Olltras pro..w.dos.
O CongresSo Nacional decreta:
CAPITuLO!
Estrutura da Cllrftlra
Art. 1• A Carreira de Apóio Técnico-Administrativo
do Ministério Público da União é constituída pelas categorias
funcionais de Técnico, Assistente e Auxiliar.
Art. 2' A especificação, a descrição das atividades, os
requisitos de esco.laridade e formação profissional são os se- ·
~~:

-

L Nível Técnico - constitnido por especializações profissionaiS caracterizadas por atividades pericilis, pesquisa, snpervisã<>. <;o<>rdenação, planejamento ou execução espeàa-

ração·

Área

.

IV - Saúde - para desempenho de atividades
auxiliares de atendimento na área médica, odontológica e
laboratorial; ..
3. Nível Auxiliar - constitnfda de áreas de conceÍ>tração caracterizadas por atribuições rotineiras, de apoio às
atividades-meio e fim, constantes de tarefas de execução de
menoi grau de complexidade, para as quais se exige o 1'~
grau completo:
.
Área I -Transporte - para desempenho de atribuiç6es
específicas de motorista profistional relacionadas com o transporte oficial de passageiros e cargas, envolvendo a condução
e conservação de veículos, e acompanhamento e seguraDÇ~~
de autoridades no exeráào do cargo;
'
.
Área II -Administrativa- atiVidades de cu4ter profis.- .
sional lle menor grau__ cle~ ~plexidacle e responsabilidade

... -·-··
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nos percentuais estabelecidos em regulamento próprio, obserenvolvendo tarefas relacionadas com setviços de portaria, tele_
fonia, reprografia, limpeza, conservação, copa ·e--serViçoS" di-- vado o disposto no ~.rt. lq, da Lei n? 8.448/92.
__
versos;
Área III-Vigilância.:..;;; ãtividades de caráter operacional ·
CAPITuLO V
caracterizadas por tarefas executivas de vigilância e fiscaliDa Dotação de Pessoal

zação interna e externa, bem como segurança notuma e con-

Art. 6<? A dotação de pessoal, assim entendida como

trole do acesso de visitantes às dependências das Procuradorias
os quantitativos de cargos-efetivos, da Carreira de Apoio Téce Promotorias;
- nico--Administrativo do Ministério Público da União- MPU,
Área IV - Artesanato - atividades de caráter opera- · criados pelas Leis n" 8-428/92, 8.469/92 e 8.470/92 serão districional, abrangendo encargos de conserv_ação, transformas~~ _l?.ufdos por categorias e-áreas de concentração, conformê Aliee operação de peças, máquinas, aparelhos diversos, e siste,mas xó I desta lei.
elétricos_ e hidráulicos. _ _ _ . ·------ ---------,.,-::::'A~rt.. _79 As atuais categorias funcionais, pertencentes ao
CAPITuLO II
Plano de Classificação de Cargos - PCC, da Lei n• S.64Sno,
Da Denominação do Cargo
do Quadro Perman~nte do MPU, passam a ter a denominação
atribuída pelo Anexo II desta lei.
Art. 39 A denominação do cargo da carreira será obtida
Parágrafo único. As dotações dessas categorias funcioacrescendo-se ao nome das Categorias de TéCniéo;·ASSistente nais incluem-se nos quantitativos mencionados no art. 69
e Auxiliar o riome da Á_rea de concentração respectiva.
Parágrafo único. Os cargos serão identificados pelos cóCAPÍTULO V!
· · Da Tnnsferêncla
digos dos Níveis da Categoria Funcional, seguidos de numeração seqüencial composta de três dígitos, que identificarão
Art. 89 O servidor da caneira poderá. ser transferido
a área de concentração:
__
. ___ ~~~-para os "diversos ramos do MPU, para categoria e área de
Técnicõ - NTC- 100 concentraçãO igual àqUela a que pertença il(ii"ã.mo ôe origem,
Assistente -NAS -200
observada a dotação de pessoal estabelecida.
Auxiliar- NAU - 300.
PaJ:ágrafo IÍ!lÍCO. A transferência dar-se-á a pédído do
CAPÍTULO III
se~;vid~r oú ex oftk~, _no interesse da administração, depenDo Ingresso
dendo da existênCia de vaga e anuência dos ramos envolvidos.
Art. 49 O ingresso na carreira dar-se-á mediante aproCAPITuLO VII
vação em concurso público de provas, ou de provas e títulos,
Das D1spos1çóes Gerais
no primeiro padrão de Vencimento da classe inicial das respec. Art. 9' o .,;ntrole de vagas dos respectivos cargoS será
tivas categorias funcionais. ·
feito por área de cOncentração, das respectivas categorias fun§ 19 O concurso ~erá realiz~do por área de concentracionais.
ção,_de aCordo c·om as neçe;ssidades e interesse da adminisArt. 10. O servidor cuja lotação for determinada, em
tração. _ ·
. ; ..
. .
. ~ ·~ .
· · -..
provimento inicial de cargo da carreiia, deverá pemlanecer
§ 29 Para as áreãs- de concentraçãó ruis· categoriaS de
Técriico, Assistente e Auxiliar, que 3.branjam ·m;US de· úma · na unidade administrativa, ou ramo em que foi lotado pelo
prazo mínimo de dois anos, só podendo ser transferido ou
forniação profissional, as vagas serão distribuídas .no edital
removido ex ofllcto, no interesse da administração.
de concurso público, segu1_1do a ~ormação exigida e de acordo
Art. 11. Nenbuma redução de remuneração poderá recom a necessídade da administraç~o. - . . . · .' .· · : : sultar
da aplicação desta lei, sendo assegurado ao servidor
§ 3' O concurso público será objeto de regulamentação
a diferença como vantagem pessoal nominalmente identificada
espeCífica, por.ato do Procurador-Geral da ~é"_P.úb_li~. · - · ·
-a ser absorvida nos casos de promoção.
CAPÍTULO .IV
Art. 12. A aplicação desta lei não implica aumento de
Da Remuneração
despesas.
·
Art. 13. ESta lei entra em vigor na data de sua publi·
Art. 5!' Os venciJllentos correspondentes a ~da càtegocação.
ria, classe, padrão, são os fixados no Anexo II da Lei n9
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.
8.460/92,acrescidos da vantagem criada pela Lei n• 7.761/89;
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·- .... ,,.,:,..,,.__.,.'

-;!

t1

~.. ~_S ·~~r~

SUBTOT.I\lj .:,.._ • ._ . .

I

-

'·,'

Atividade-Fim

•

806

1.195

Infortn4tica

175
....

IV - Sa!lqe

I

981

II - Atividade-Meio
iii._-

18

..

..

~.

.

...

'-

. ·~ . --·· .:~
:--""~)

73

,_ ,.#'

2.424

SUBTOTA ..
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213

II - l'dii.Í.niâtraü và

397

Vigi~incia

300

III

..

'

-

~-~-

IV - Artesanato

.. ··- ·- .........

__

,.,_;~....;...·

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

108

'
1.018
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Á
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DlÃRIO DO éONGRÊSSÕNAClõNA:C(seção Ii)'
AlUO
do Lei n•

Ar\.

SITUACAO

i I
de

lUZ

de

snu,,çAo

ATUIIL

-

CATE50RIIIS rUICIOIIIIS
LEI 5.545/70

CATEGORIA
AREA OE
COICUTRACAO
T[CIICO

Grueo

-

Servi~os

Jurldicos

Assistente Jurldlco

IOYII

00

MPU

-

ITC·100

- SJ·IIOO

- SJ-1102

Técnico Processual

- NTC-101

- -

Outras lltlvldades de Nlvel
Grueo
Supertor
NS-900

-

Economlsto
NS-922
·Ad•lnl strador
NS-923
Contodor
NS-924
Estotlsttco
NS-926
Ti c. de Assuntos Educacionais • NS-927
Uc. e111 Assuntos Culturols
NS-928
Sociólogo
NS-929
Uc. e• Co~unlcaçlo Social
NS-931
Auditor
NS-934
lnspetor de Abastecimento
NS-937

-

-

-

-

-

-

Grupo -

se~:urans.a.

Técnico Ad•lnlstratlvo

- NTC-103

Técnico ó• lnfC' ·itlca

- NTC-104

-

e Jnforlta,l5es

Sl-1400

Analista de I nfor~~ações - Sl-1401
Grupo

- Arquivo - AR-2300

Arqulvlsto - AR-2301
Grupo - Pesguiso Cientifico e
Tecnológica
PCT-200

-

Pesquisador em CUnclas Sociais e HuPCT-203

111nas

-

Grueo

-

Processa~nento

PR0-1600

...

Analista de SlshmU

de Oados

- PR0-1601

-

----

------------
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SITUAÇAO

-~--,-

SITUAÇAO

ATUAL

CATE50RIAS FUNCIONAIS
LEI 5.545/•70

..........

___

~-~

.........

--

_.....

.......

~OrA

.

CATEGORIA
AREA DE
CONCUTRAÇliO

Gru2o • Outros Atlvldodes de Nhel
Superior
NS-900

-

-

HS·901
Módico
Psicólogo
NS-907
Odontólogo
NS·909
NS-930
Assistente Soe 111

-

--

Hcnlco de Saúde

-

.

HTC•l 05

Outr1s Atlvldades de Nhel
Grue;o
Superior
NS-900

-

Blbllotocirlo
Grueo

- Outras

-

NS-932

Técnico de Docu•entaçlo

Atlvldades de Nhel

- NS-900
Engenheiro - NS-916
Arqulteto - NS·917

Superior

·-

Téc. Engenharia e Arquitetura
ASSISTEITE

Grupo

- Serviços
-

- Serviços

DO

MPU

.

- NTC·107

IAS·200

- SA-800

Auxiliares

Agente AdMinistrativo
Dotllógrafo
SA·802
Grupo

- NTC·I06

- SA-801

Assistente de Atlvldade-FI• • NAS-201

- SA·800

Auxiliares

Agente Administrativo - .sA-801
Dotllógrafo
SA-802

-

Gruf:!o

Médio

Atlvldades
- Outras
NH-1000

-

---

de Nhel
--

-

Agente de Serv. Engenharia
NH-1013
Desenhl sto
NPI·1014
Agente de Assuntos da Indústria
Açucareira
NM-1024
Ag. Telecomuntcaç~es e Eletrfcfdade
N'l·1027
Técnico de Contablll ~Ido
NH-1046
Ag. Meconl•.•çlio e Apolo
NM·104l
Agente de Atlvldados do Clfé
CCC-2022

-

-

-

Assistente de Atfvfdade·Helo

-

- NAS-202

--.
rJ.rl.l~ 4 ~··'"'·""'.
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-

._,

ATUAL

SITUAÇAO

....

-

~-,--

S ITUAÇAO

... -

-

I OVA

-·~--"----·

-

CATEGORIA
~REA DE
COICUTRAÇAO

CATEiõORIAS FUICIOUIS
ltl 5-14 5/711

-

Processamento de Dados
Grue:o
PR0-1600

.

Programador
PR0·1602
Operodor de Computoçlo
Oigitodor
Perfurador

.

Grue:o
M~dio

.

. Outras Atividodes
- NM-1000

Aufl for de

Enfer~nagem

Pi!0-1603

. PR0-1604

Assistente de 1nform&tftl

- NAS·203

do Nlvel

- NM-1001

Assistente de Saúde
AUXILIAR

- Transporte • Portaria - TP-1200
Motorista Oficial - TP-1201

DO

- NAS-204
MPU

-

NAU-300

Grupo

Grupo

- Transporte

Agente de Portaria
Grue:o
M~dio

e Portãria

Aux i1 lar de Transport·e - NAU-301

- TP-1200

- TP-1202

- Outras Atfvidades
- NH-1000

de Nlvel
Auxiliar Administrativo

- NAU-302

Aux f1 lar Operacional de Serviços
NM-1006
Telefonista - NM-1044
Diversos

-

- Outras Atfvtdades de Nlvel
- NM-1000
Agente de Vfgi llncfa - NH-1045

Grupo
Hé di o

Grupo

Auxiliar de Vigilância

- NAU-303

Auxflfar de Artesanato

- NAU-304

- Artesanato - ART-700

-

Artlffce de Hoc5n1ca
ART-702
Art. [ let.
Comunicações
ART-703
Art, Carpintaria
Marcenaria
ART-704
Artlffte de Artes GrHi c as
ART-706

•

-

•

-

-

-

~
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MENSAGEM IPGRIN• 09 Brasfiia, 4 de dezembro de 1992
Excelentíssimo Senhor Deputado Ibsen Pinheiro
Digníssimo Presidente da Câmara dos D_eputados
Tenho a honra de submeter a Vossa Excelência o anexo
projeto de lei, que cuida da regulamentação da Carreira de
Apoio Técnico-Administr~tivo do Ministério Público da
União- MPU e c;lá outras providências.
A proposta, ao regulamentar disposições da Lei n"' 8.428,
de 29 ?e maio de 1992, que criou a citada Carreira, viabilizará
a reahzação de concurso público para o preenchimento dos
cargos.
Com isso~ será Possível atender necessidades prementes
de pessoal, no MPU, inclusive as originadas de exigências
constitucionais e as decorrentes da instalação de novas unidades regionais e -em-mUnicípíosc

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência as expres~
sões de alta estima e elevada consideração. - Aristides Junqueira Alvareoga, Procurdor-Geral da República.
Justillcaçáo
Tenho a honra de submeter à elevada apreciação do Congresso Nacional o incluso projeto de lei, que cuida da regulamentação da Carreira de Apoio Técnico-OAdministrativo do
Ministério Público da União- MPU e dá outras providências.
Referida Carreira, criada pela Lei n• 8.428, de 29 de
maio de 1992 e constituída pelas categorias funcionais de Técnico, Assistente e Auxiliar, foi aprovada pela Lei no:> 8.428,
de 29 de maio de 1992, que recebeu inúmeros vetos, dentre
os quais o do páragrafo úniCO do art. 6", o que vem tomando
inexeqüível a implantação da carreira e a realização de concurso público.
A complexidade das tarefas de apoio, tanto à atividade_-fim, corno à atividade-meio, impõe que essas catego'rias
seJam compostas por grupos de especialização, não bastando
a enumeração genéiica das categorias funcionais, sem especificar as áreas e os quantitativos.
O projeto estabelece que essas categorias abrigarão as
seguintes áreas de concentração:
Técnico: processual, pericial, administrativa, informática,
saúde, documentação, engenharia e arquitetura.
Assistente: de atividade-fim, de atividade-meio, informática, e saúde.
Auxiliar: transporte, vigilância, telefonia, administrativa
e artesanato.
-
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As áreas de concentração estão associadas, como requisitos, formações escolares específicas e necessárias.
Somente assim, será possível, por meio de concurso públiC07 selecionar servjdores para suprir as atuais deficiências de
pessoal do Ministério Público da União - MPU, bem como
possibilitar as novas unidades criadas por lei, as Procuradorias
Regionais da República e as Procuradorias.
O projeto propõe, também, que as denominações das
atuais categorias funcionais pertencentes ao Plano de Classificação de Cargos-PCC, da Lei n• 5 .645no, do Quadro Permanente do MPU, sejam alteradas para as da Carreira~ respeitados rigorosamente os níveis de escolaridade e requisitos
exigidos, Conforme consta da Tabela explicativa anexa.
Assim, os aluais 159 cargos do PéC de nível superior,
_passam a ter denominação de Técnico, abrangendo as seguinM
tes áreas de atuação: Processual, Administrativa, Informática,
Saúde, Documentação, Engenharia e Arquitetura.
Do _mesmo modo, os 1.240 cargos do PCC de nível intermediário, passam -a ter a denominação de Assistente (nível
médio - 2" grau)_, abrangendo as áreas de concentração de
atiVidadeMfim, atividade-meio, infõ'rniãtíca e saúde.
·
E os 417 cargos_ do PCC de nível auxiliar passam a ter
a denominação de Auxiliar (nível médio - 19 grau)_, com
as seguintes áreas de concentração: Transporte, Vigilância,
Telefonia, Administrativa e Artesanato.
Outro aspecto merece ser destacado: em decorrência do
veto aposto ao __ar_t_. 49 do projeto que originou a Lei n 9 8.428,
-de 29-5-92, não se extinguindo os 1.816 cargos das atuais
categorias funcionais do MPU, que, adicionados aOs 4.200
cargos nuvos criados, chegando-se ao total de 6.016.
Para corrigir essa anomalia e poupar recursos do Tesouro
-Nacional é proposto o abatimento dos cargos atuais, como
consta do parágrafo único do art. 711, considerando-se in~luída
a dotação atual (1.816) na dotação global (4.200 + 48 =
4.248).
__ __ É iqtportante Salientar que o projeto não propõe a CÍiação
de Cargos (aO contrário~ possibilita a sua redução), nem implica
aumento de despesa, uma vez que os cargos já foram criados
pelas Leis n~ 8.428, 8.469 e 8-470/92. .
.
Cumpre ressaltar, por _fim, que a aprovação do projeto
em tela é essencial ao perfeito funcionam~nto do Ministério
Público da União, porquanto permitirá a efetiva implantação
da Carreira de seus servidores, bem como possibilitará a reali~
zação de concurso,público.para o ingresso de servidores.Aristides Junqueira Alvarenga, Procurador-Geral da Repú~
blíca.

----~··
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TABELA DE ALTERAÇXO DE DENOMINAÇXO DE CARGOS DO PCC

SITIIAÇAO ATVAL
QUANTIDADE

CATEGORIAS FUNCIOIAIS
LEI 5.645170

SITUAÇlO IOYA
QUAIITIDADE

Assistente Jurldfco • SJ·110Z

.

AIIEA DE

CONCE~O

Grupo • Serviços Jurldlcos • SJ•1100
01

CATEGORIA

Ttcnlco do MPU • IITC·lOO
01

Tfcnfco Processual • IITC·101

Grupo • Outras Atfvldades de llvel
Superior • 15·100
14
57
01

01
01
04

02

oa
01
01

Eco...tsta • IS·IZ2
• 15·t23
Contador • 15·124
Estatlstfco • 15·126
Tic. de Assuntos Educacionais • 15-127
Tic ... Assuntos Culturais • IS·t28
Socf61ogo • IS·IZt
Tic . . . COIUnfca;lo Social • IS·t31
Auditor • IS-134
lnspetor de Abastecfoento • 15·137
A~lnfstrador

S!iura~a

Cr!E! •
51·1400
01

117

Ticnlco AdMinistrativo · IITC-103

07

Ticnfco do lnforaitfca - IITC·104

e lnforwo,aes •

Analista de lnfor.a;ats • Sl·1401
Grupo • Arquivo • AR-2300

09

Arquivista • AR·2301
Grupo · Pesgulsa Cfent,flca e
Tecno16PICI • PCT·ZOO

01

Pesquisador eo Cfinclas Sociais e Hu·
Nnas • PCT·203
Grueo -

Processa~nto

de Dados -

PR0·1fi00
07

Analista de Slsteaas • PR0-1601

Dezembro de 1992
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QUAJTIOAOE

_....___

[
.........

..~·-

CATESORIAS FUMCIOIAIS
LEI 5.545/70
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-

StlliAÇAO IOYA

QUAITIOAOE

.

CATESORIA
ARU. DI:
COIICEI11tAÇIO

--~-~--

Grueo - Outros Atlvidodes de llvel
Superior • IS-tOO
07
02
02
01

Médico • IS-!101
Psicólogo • IS·!I07
Odontólogo • IS-109
Assl•tente Social • IS·t30

12

Grupo - Outros Atlvldodes de Nlvel
Superior - iis-§oo
17

Biblioteclrio - NS-932

Técnf'o de Documentaçlo

• NTC-106
17

Grupo - Outros Atividodes de Nlvel
Superior - NS·tOO
03
02

Engenheiro - NS-816
Arquiteto - NS-917

Tic. Engenhorio e Arquitotura
• NTC-107
05

SUITOTAL

159

159

Grupo - Servi,os Auxiliares - SA-800
507
19

Agente Administrativo • SA-801
Datilógrafo - SA-802
Gr~o

506

to

03

24

D1

Assistente do MPU - IAS-200
516

Assistente de Atividade-ria NAS-201

652

Assistente de Atividade-Meio -

Agente Adainistrativo • SA-801
Oatlt6grafo - SA-802
Gr~

03
03
02

SUITOTAL

- Serviios Auxiliares - SA-800

- Outras Atlvldades de llvel

11é<1 o -

09

Ticnlco de Soúde - ITC-105

IM-1000

Aux. Opor. Serv. Diversos - NM-1006
(Classe c e O)
Agente de Serv. Engenhorfa - NM-1013
Desenhista - NM-1014
Agente de Assuntos da Indústria

Açucorefra - NM-1024
Ag.

Telecomunica,~es

e Eletrfcfdade

NM-1027
l'rcnico de Contobflldode - NM-1046
Ag. Meconizaçlo e Apolo - NM-1043

NAS-202
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SITUAçAO ATUA!.
QUMTIDADI:

01
03
02
04
01

SITIIAçAO IOYA
QUAIIT IDADE

tATECOIUAS FUIIC IOIIAI S
LEI 1.145/JO
Gru~o

Dezembro de 1992 •

-Artesanato,- ART-700

-

tATE&OIIIA
AREA DE
COtiCEIITIIAçAO

-

Artlfiee de Meeiniea - ART-702
Art. ETetr1eidadê e COII. - ART-703
Art. Carpintaria e Marcenaria - ART-704
Art. Artrs Grlfieas - ART-706
Agente de Atividades do Café - CCC-2022
Gru2o •

Proc:essa~~ento

de Dados .

Pl!o-1600
06

02
01

Progra..dor - PR0-1602
Operador de Ca-putaçlo - PR0-1603
Perfurador - Digltador - PR0.-~604

Ot

Assistente de lnfonoitica •AS-203

-

Gr~o - Transeorte e Portaria - TP-1200

142

Gru~o

..

Agente de V1glllncla - IM-1045
Gru~o

55

- Outras Atlvldades de Nlvel
,

Méd o - iM-1044
12

Telefonista - IM-1044
Gru~o

Assistente de Ylglllncla •
lAS-205

Assistente de Telefonia
12

lAS- 206

02

Assistente de Saijde - NAS-207

- Outras Atlvldades de N!vel

Mid o - iM-IÔÓÕ
02

Assistente de Transporte lAS-204

- Outras Ativfdades de N!vel

Méd o • iiM-1000
55

142

Motorista Oficial - TP-1201

·

Audlhr de Enferuge• - IM·I001
.

1.. 468

SUITOTAL
Cr~o

161

- Transeorte'e Portaria - TP-1200

Agente de Portaria • TP-1202
Gru~o

jijid

- Outras Atlvldades de Nlvel

D -

MM·IOOO

..

1.468

SUITDTAL
Auxiliar do "'U - lAU-300

Dezembro de 1992

__

-

.._,

sr~ ATUAL

j

fiCIQTIONIE
25

Sll'UACAO IOYA
CIIMITIDADE

CATESORIAS f'UIItiOIIAlS
UI I.M5ho

CATEiiORIA

.

JltEA DE

COIIC~

Auxiliar Operacional de Serviços
Diversos - NH·!006 (Closses A e ll

186

Auxiliar

Ad~inistrativo

•

NAU·301

Grueo • Artesanato - ART·700
03

Artlfice de Eletricidade e Coaunicoç&es • ART-703
Artlfice de Artes Grificos • ART-706

03

111!1

SUITOTAL

189

TOTAL

1.116

Auxiliar de Artesanato •
NAU•302

SUITOTAL

1.116

TOTA':,.~

LEGISLAÇÃO ÇITADA
LEI N• 5.845, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970
Est8belece cllnlriz...
d ........ açio de C8l'gOS
do Serviço Ci'JII da UDiio e das alltolrqHos fedenús,
e dj oatns prorioWII<Iu.
·

p... •

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta, e eu sa!lci<>
DO a seguinte lei: .
. Art. t• A classificação de cargos do Seiviço Civil da
União e das autarquias federais obedecerá às diretrizes estabelecidas na presente lei.
.
Art. 2• Os cargos serão classificados como de provi·
mento em comissão e de provimento efetivo, enquachando--se,
basicamente, nos seguintes Grupos:
De Provimento em Comissão
I - Direção e Assessoramento Superiores.
De Provimento Efetivo
l l - Pesquisa Cientffica e Teonológ!ca
rn -Diplomacia
·
'
IV - Magis!Crio
V.- Polfcia Federill
.
.
VI - Tribntaç40, Arrecadação e FisÍ:alização'
VII -Artesanato
Vlll -Serviços Auxiliares
IX- Outras aúvidades de nível superior
"' X- Outras atividades de nfvel .mdio
.
,
.Art. 3• Segundo.a c:orreção e afinidade, a naturer.a dc!l
trabalhos ou o.nfvel de conbecime_ntos aplicados, cada Grupo,
abrangendo várias aúvidades, compreenderá: ·
· t
_ 1..,--~e Assessonmeato Superiores: os cargOS dê
diJeçio e .........romeato superiores da adminimaçio, cajo

m -Diplomacia: os cargos que se destinam a representaç40 diplomática.
. .
,
IV -Magistério: os cargos com atividades de magistérip
de todos os nfveis de ensino. ·
.
V- PoHcia Federal: os cargos com atribuições de natu·
rem policial.
.
·
VI- Tributação, Arrecadação e Fiscalização: os cargos
com atividades de tribntação, arr<l<:adaçáo e fiscalização de
. tribntos federais. . .
.
.
•
VII - Artesanatq: os cargos de atividades de natureza,
pennanente, principais ou auxiliares, relacionadas com os séf.
viços de artlfice em suas várias modalidades.
v.rn- Serviços Auxiliares: os cargos de atividades admi,oistraúvas .em geral, quando não do nfvel superior.
.
IX- Outras aúvidades de nfvel superior:. os qemals caFIJOS para cujo provimento se exija diploma de cuim superior
de ensino ou habilitaç40 legal equivalente.
X-Outras ativjdades de nfvel.mdio:·os demais cargos
para cujo provimeato se exiga diploma ou c:ertificado de cooeludo de CUdO de6Jm médio ou babilitaçio equivalente.
. Parigrafo oini&. As atividades relacionadas com tra!lll' porte, COIJier'f8Çio, cust6dia, <Jileraçáo de elevadores; ~
outras assemelbadas Serio, de preferéJicia, Objeto de execlrçio _indirelli, mediante contrato, de acordo com· o art. 10;
do_~!,.ei-_11" 200, ~~de feve~ ~.1967.

e,

_! "·

c-·~"Art.

4• -õõírosorupos,com~Pról'riãs~di

~ dos relaoionaclos DO artigo.~rior,

poderão ser .
l.estobelecidos ou desmembrados daqueles; se o justificarem

· as nec cnicfadeS da Administtàç§o, mediante ato do Pll!der

.. ·...

.

i~ti'fO

' · : Art. § ' Cada GfllpD tem Rà própÃil escala de iiív;,fprovimeato~aserregidDpelocri.Wioàcoafiaoça,lllcpMD _._..,....peloPoclerEllecutivo, ~t~
·'iaeate,11!0" t<t " iiEI f!ltores:
·
. \
.
for estallelecido em~· · ...
·. 1-impordeâa da atiYidadepara i> desenvolvimento 1111'"
: : ·n- Pc8quisa Cientifica e TecJ1016sica: os carp, CXIIII I'' CÍIJMI"
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do~órgãÕ integrante da Presidência da República ou da autarquiã.
Art. 12. _ci novo Plano de ClassifiCação de càrgos a
Art. 6'? _A ascensão e a progressão fünçi~nais ob~d~~
ser instituído em aberto de acordo com as-diretrizeS expressas
cerão à critérios seletivos~ a serem estabelecidos pelo Poder
nesta lei, estabel_ecerá para cada Ministério, órgão integrante
Executivo, associados a UJ:b. sistema de treinamento e qualifi~
da Presidência da República ou autarqUia, um númerO de
cação destinado a assegurar a permanente atUalização e elev~
cargos i~ferior, em relação a cada grupo, aos atualmente exisção do nível de eficiência do funcionalismo.
t~ntes.
_
Art. 7' O Poder Executivo elaborará e expedirá o novo
Parágrafo único. A não observânCÍa da norma contida
Plano de Classificação de Cargos, total ou parcialmente, mew
neste artigo somente será permitida:
diante decreto, observadas as disposições desta lei.
a) mediante redução equivalente em outro grupo, de mo-Art. 8' A implantação do Plano será feita por órgãos,
do a não haver aumento de despesas; ou
atendida uma escala de prioridade na qual se levará em conta
b) em casos excepcionais, devida!nente justificados pepreponderantemente:
,~
'
_ -_ ran_t.e o órgão central do Sistema de Pessoal, se inviável a
I - a implantação prévia da reforma administrativa, co~
providência indicada na alína anterior.
base no Decreto-Lei n' 200, de 25 de fevereiro de 1967;
Art. 13. Obseniadoodisi>ostona-SeçãoVIIIdaConstiII - o estudo quantitativo e qualitativo da l~t~~ão dos
tuição e em parti.Cillai' ~ no seu art. 97, as formas de provimento
órgãos, tendo em vista a nova estrutura e atribuições decorde cargos, no Plano de Classificação decorrente desta lei,
rentes da providência mencionada no item anterior; e
serão estabelecidos e disciplinadas mediante normas regulaIII - a existência de recursos orçamentários para fazer
mentares específicas~ não se lhes aplicando as disposiçOes,
face às respectivas despesas.
a respeito,_ contidas no Estatuto_ dos_ Funcionários _Públicos
Civis da União.
Art. 9'? A transposição ou transformação dOs cargos,
em decorrência da sistemática prevista nesta lei, processar-se--á
Art. 14. O atual Plano de Çlassificasão de Cargos do
gradativamente _considerando-se as necessidades e conv~rii~n-_
Serviço ·Civil do Poder Executivo~ a que se refre a Lei n"'
cias da Administração e, quando ocupados, segundo cnténos
3.780,de 12de julho de 1960-; elegíslação posterior, é consideseletivos a serem estabelecidos para os cargos integrant(!S de
rado extinto, observadas as disposições desta lei.
·
cada Grupo, inclusive através de treinamento intensivo e-obri. Parágrafot!niçp. A medida que for sendo implantado
gatório.
· ··
·· · · ·· · · -· o novo Plano, os cargos remanescentes de cada categoria,
classificados conforme o sistema de_que trata este artigo, passa· Art. 10. O órgão central do Sistema de. Pessoal !~pe
dirá as normas e instruções necessárias e coordenará a execu- _ rãO a integrar_ Quadros SuplementareS e, sem prejuízo das
próilibções e aCesso que couberam, serão suprimidos, quando __
ção do novo Plano, a ser proposta'pelos Ministérios, órgãos
vagarem.
integrantes da Presidência da República e autarquias, dentro
-Alt· 15.. : Para efeito do disposto no art: 108, § 1', da
das respectivas jurisdições,_ para _apr~lV_ação ~edia~t~ dec;eto.
ConstitUiÇão, as diretrizes estabelecidas nesta lei, inclusive
§ 1~' O órgão central do S1stem~ de Pessoal promover_á
o disp<>sto no _art. 14 e seu parágrafo único, ·se aplicarão à
as medidas neceSsárias para que o plano seja mantido permaclassificação dos cargos do Poder Legislativo, do Poder Juidinentemente atualizado.
ciáiio, dos Tribunais de Contas da União e do Distrito Federal,
§ 2• Para a correta e uniforme implantação do Plano,
o órgão central do Sistema de Pesspal promov_erá. gra~tivJl _ bem como à classificação dos -cirgós dos Territórios e do Dise obrigatoriamente o treinamento de todos os ~IVldores _q""e __ trito Federal.
participarem da tarefa, segundo programas a serem estabeleArt. 16. Esta lei entrará em vigor na- data de sua publicidos com esse objetivo.
cação, revogadas as_ disposições em contráriO.
Brasília, 10 de d-ezembro de 1970; 149' da Independência
Art. 11. Para assegurar a uniformidade de o~entação
e 82' da República.
dos trabalbos de elaboração e execução do- Plano de Classificação de Cargos, haverá, em -cada Ministério, órgão integrante
EMíLiO G. MÉDICI - Alfredo Buzaicl - Adalberto
da Presidência da República ou autarquia, uma equipe técnica
de Barros Nunes- Orllmdo Geisel- Mário Gibooa B...de alto nível, sob a presidênc;ia do dirigente do órgão de
- Antóolo Delfim Netto - Mlirio David A.drazZII - · L.
pessoal respectivo, com a incumbência de:
- F. Cii'ne Lima - Jarbas G. hssariDOO - Jliilo Barata I -determinar quais os Grupos ou respectivos cargos
Mlirclode Souza e Mello- F. Rocha~- Marcu Vmkias
a serem abrangidos pela escala de prioridade a que se ·refere
PraliDI de Moracs - An«k>io Dias Leite Júnior - Joio Paoio
o art. 8~> desta lei;
, dos Reis Velloso - José Cosia Cavolamti ,:.. Hygloo C. CorII -orientar e superVisionar Os levantamentos, bem cosettl.
mo realizar os estudos e análises indispensáveis à inclusã()
--dos cargos no novo Plano; e
. LEI N' 8.428, DE 29 DEMAIO DE 1992
DI -manter com o órgão centra] do Sistema de Pessoal
Cria a Carmra de Apoio Tklllco-Act..-uallvo
os contactos necessários para correta elaboração e implantação
-dÓ MiDistério Público da Ualio e .... - · IID os
do Plano.
.
~ de veadmeaiAJI, e dá
providfadlos.
Parágrafo único. Qs membros das Equipes de que trata
o
PreSidente
da
República
·
·
·
este artigo serãO designados- pelos Ministros de EStado~ diriFªço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciogentes de órgãos integrantes da Presidência da República ou
·de autarquia, devendo a escolha recair em servidores que, _ no a ~guinte lei:
· -krf. 1' Fica criada, no Quadro Permanente do Minispela sua autOJ:!dade adminis~rativa e cal>a<:idade té<:n!~· es:ei_am em condições de expqiDlr os objetivos do Jl,fimsténp, • tério Público da União, a carreira de Apoio Técnico-Admf:
Parágrafo único. Nã_o haverá C9!'1:~P9_!1dê~ci_ª ~l}t!e os=
nív.eis dos diversos Grupo-s, para nenhum. efeito: -

ou-
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nistrativo, constituída dos cargos de Técnico, Assistente e
Parágrafo único. (Vetado.)
Art. 10. Os Cargos em Comissão do Grupo Direção
Auxiliar, conforme o Anexo I desta lei.
Art. 2" Os cargos integrantes das categorias funcionais
e Assessoramento Superiores- D AS 1 os Cargos em Comissão
da sistemática de classificação da Lei n' 5.645, de 10 de dezemde Assessoramento - CCA e as Gratificações pela Reprebro de 1970, do Quadro Permanente do Ministério Público
sentação de Gabinete- GRG ~ontinuam regidos pela legislação vigente, áté"Sua- teeStrutú.íãÇão.
Federal, do Ministério Público Militar, do Miriistério PúblicÕ
do Trabalho e do Ministério Público do _Dist:rito_:F:ederal e
Parágrafo único. Fica o Procurador-Geral da República
autorizado a proceder a transformação das funções do GrupoTerritórios, Serão transpostos para os cargos na Carreira a
Direção e Assistência Intermediária- DAl em Funções Graque se refere o artigo anterior, na forma da Transposição
de Cargos, constante do Anexo II desta lei.
tificadas - FG, nos termos do art. 1~" da Lei n"' 8.116~ de
§ 1' (Vetado)
13 de dezembro de 1990, e da Lei n' 8.216, de 13 de agosto
· ---de 1991, sem aumento de despesa.
§ 2• (Vetado
··
Art: 11 .. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei
§ 3' (Vetado)
correrão à conta das Dotações orçamentárias do Ministério
Art. 3' (Vetado)
§ 1' (Vetado)
Público da União.
. ..
.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publi§ 2' (Vetado)
§ 3' (Vetado)
cação.
Art. 13. Revogam-se as dispoSições em contrário.
Art. 4• (Vetado)
Brasílía, 29 de maio de 1992, 171' da Independência e
Art. 59 Os vencimentos do§ cargos integrantes da Cãr104• da República. -FERNANDO COLLOR- C4ôlio Borja.
reira de que trata esta lei são fixados na Tabela constarite
do Anexo III.
·
Parágrafo único. Os valores dos vencimentos de que
..... t
(Art. U da--i.e~(ftli it.4:fl- -~---4~ 2t de . .10
trata este artigo, referentes a julho de 1991, serão reajustados
de lt9Z)
nas mesmas datas e nos mesmos índices adotados para os
carreira de Apoi~ 1'écnic-Adlli.nt•e:n'ti.a 4o
servidores públicos civiS da União.
Nlnia'tério Ptiblica· da trn:Lio

Art. 6• (Vetado.)
Parágrafo único. (Vetado.)
. Art. 7<! Os servidores ocupantes dos cargos da Carreira
de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da
União ficam submetidos ao regime jurídico dos servidores
públicos civis da União.
Art. 8• O Procurador-Gera) da República regulamentará os percentuais da vantagem de que trata a Lei n"' 7. 761,
de 25 de abril de 1989, de forma que não haja aumento da
despesa prevista com a _aplicação desta Lei.
Art. 99 Nenhuma redução de remuneração poderá
resultar da aplicação desta Lei, sendo a5:5egurada ao servidor
a diferença como vantagem pessoal, reajustáVel 1 a Ser absorvida nos casos de promoção.

-
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AHEXO II
(Art. 21 da Lei nt

SITUAÇ~

• de

8.4~8

de

~9

ANTERIOR

CATIGOKIA FUNCIONAL.

aa1o

de 1992)

SITUAÇXO NOVA

REFERtNCIA

CLASSE

.

Eapecial

..

PADRXO

CATEGORIA

IV
III
II
I

v

25

Ca&egori.aa tuacionais de nível
euperior que intetr•• o Quadro ~·r•anente do MPF, do
)

.

NPM. do MPT a

IIPDFT.

'

23 • 24.
22

c

IV
III
II
I
Técnico
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16 • 17
15
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v
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I
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12
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v
A

IV
III
II
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v
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Categoria• fun•
cio naia de nível
m*CI io, per•
••
quo ia é requeri4o
o 1 • Gre\1, que ino Qu.edro
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Permanente do MPP',

do MPM, do PIPT
do PIPOFT.

•
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23 • 24

••

Zapecial

21 • 22
18 • 2015 • 17

c

u. 14
10 • 12
OB e 09

B

Terça-feira 29 11135

III
11
I

Ill
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I
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11I
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'

I

06 • 07
03 • 05

~

III
11
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MEXO I II

(Art. 5t do Lei n• 1.428

CATEGORIA

CLASSE

, de

29

d.e

JDai.o

do 1992)

PAOitXO

VALOR . (CrS)

IV
III

583.119,62
555 .. 352,02

I

528.-906' 69
503.720,66.

v

470.766,97.

n

'

~.

~.-

I,-,

c
Técnic:o

tV

III
II
I

v
IV
D

111
II
I

v

406.666,21,!_
387.301,11~.-~-

368-858,24·. '
344.727,33
328.311,74
)12.677,85
297.788,43

III
II

283.608,03
267.755,50
252 _599, s.~~
238-301,44

I

224.812,67

IV

"

.... 8.349,50'
o&26 .. 999_, 5.2 ,.. '

11136 Terça-feira 29

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
Especial

IV
III
II
I

v

c
Aaai•tente

B

IV
III
II
I
IV
III
II
I

A

IV
III
II
I

c
Auxili•r

224.914,11
214.203,91

204.003,72
194.289,26
181.578,75
172.932,14
164.697,28
156.854,55
149.385,29

140.920,00
132.943,40
125.418,30

118.319,15

I

III
II
I

118.469,35
112.827,95
107.455,19

III

102.338,28
95.643,25

II

B

II

I

91.088,81

A

III
II
I

86.751,25
82.620,24
78.685,94

(À ComisSdo de Constituiçc.o; Justiça e CidQdafzla)

Publicado no DCN ( Seção II) de 29-12-92
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 156, DE 1992
(N• 1.670/89,-na Casa-de origem)
Dispõe sobre Partidos Políticos, regulamenta os
arts. 17 e 14, § 3•, inciso V, da Constituição Federal.

O Congresso Nacional decreta:
TITULO I
Disposições PrelimiDares ·

Art. 1•

278.591.64

265.325,56
247.967.81
236.159,82

139.755,33
130,612,46
124.392,82

III

Eapeciel

O Partido Político, pessoa'·jurídica de direito
privado, destina-se a_ as~~gu~ar, no interes§e do reglme democrático, a autencidade do sistema representativo e a defender
os direitos fundamentais definidos na Constituição.
Art. 211 É livre a criação, fusão, incorPoração e extinção
de Partidos PolíticOs; CUjos programas respeitem a soberania
nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana.

Dezembro de 1992

Art. 3• Ê assegurada, ao Partido Político, autonomia
para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento.
Art. 4• Os filiados de um Partido Político tém iguais
direitos e deveres.
--~--.Art._ 5"' A ação do Partido tem caráter nacional e é exercida de acordo com seu estatuto e programas, sem subordinação e entidades ou governos estrangeiros.
Art. 69 É velado ao Partido Politico ministrar instrúçclo
militar ou para militar, utilizar-se de organização da mesma
natureza e adotar uniforme para seus membros.
Art. 7• O Partido Político, após adquirir personalidade
jurfdica na forma da lei civil, registra estatuto no Tribunal
Superior Eleitoral.
§ 19 Só é admitido o registro do estatuto de Partido
Político que tenha caráter nacional, considerando-se como
tal aquele que comprove o apoiamento de, pelo menos, meio
pOr cento dos votos dados na última eleição geral para a
Câmara dos Deputados, não computados os brancos e os nulos, distribuídos por um terço, ou mais, dos Estados,-com
um mínimo de um décimo por cento do eleitorado que haja
votado em cada um deles.

§ 2 9 -só- o Partióo que tenha registrado seu estatuto no
Tribunal Superior Eleitoral pode participar do processo eleito- .
ral, receber recursos do Fundo Partidário e ter acesso gratuito

ao rádio e à televisão, nos termos fixados nesta Lej.
§ 3• Só o Pru:tido que preencher as condiçóes do art.
13 pode registrar candidatos próprios às eleiçóes para Presidente e Vice-Presidente da República, para senador, Gover-

nador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal
e Prefeito e Vice-Prefeito eril todas as .~un~crições ~o País
onde se ache organizado.
______
_
§ 4• O Partido que não preencher as condições do art.
13 só pode registrar candidatos a Senador, a Governador e
Vice-Govemador e a Prefeito e V ice-Prefeito nas circunscrições, onde esteja organizado na forma do- seu estatuto e
em que, na última eleição proporcional, realizada respectivamente para a Assembléia Legislativa e a Câmara Municipal,
haja obtido cinco por cento dos votos apurados, excluídos
os brancos e nulos.

_Terça-feira 29 _~p37_

DIÁRIO DO CONGRESSO_NACIONAL (Seção II)

Dezembro de 1992

·

-

rtTULOII
Da~ e Fomciollameato dos Partidos Ptilftlcos
CAPÍTULO I
Da Criação e do Registro dos Partidos Políticos
Art. 8• O requerimento do registro de Partido Politico,
dirigido ao cartório competente do Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, da Capital Federal, deve ser subscrito pelos seus
fundadores, em número nunca inferior a cento e um, com
domicílio eleitoral e, no mínimo. um terço dos Estados, e
será acompanhado de:
. .. _,
_ _ ., _____ _
I - cópia autêntica da ·ata da reunião de fundação do
Partido;
I I - exemplares do ·Diário Oficial que publicou, no seu
inteiro teor, o programa e o estatuto;
m -relação de todos os fundadores com o nome completo, naturalidade:, número do título _el~itoral com a Zqná,
Seção, Município e Estado, profissão e ell.ôereço de resid~n
cia.
§ 1' O requerimento indicará o nome é fwlção dos dirigentes provisórios e o endereço da sede do Partido na Capital
·Federal.
§ 210 Satisfeitas as exigências deste artigo, o Oficial do
Registro Civil efetua o registro no livro correspondente, expe. dindo certidão do inteiro teor.
§ 3• Adquirida a personalidade jurídica mi forma deste
artigo, o Partido promove a obtençãO do apoiameD.to mfnimo
· de eleitores a que se refere o § 1' do art. 7" e realiza os
atos necessários para a constituição definitiva de seU(~ órgãos
e designação dos dirigentes, na forma do seu estatutoArt. 9' Feita a constituição e designação, referidas no
§ 3• do artigo anterior, os dirigentes nacionais promoverão
o registro do estatuto do Partido junto ao'Tribunal Superior
Eleitoral, atravé• de requerimento acompanhado de:
· I - exemplar autenticado do inteiro teor do programa
e ()o estatuto partidários, inscritos no Registro Civil;
II.:- certidão do registro civil da pessoa jurídica, a que

respectivo título eleitoral, em listas organizadas para cada
Zona, sendo a veracidade das respectivas assinaturas e o nú-

mero dos títulos atestados pelo Escrivão Eleitoral.
.
§ 2• O Escrivão Eleitoral dá imediato recibo de cada
lista que lhe for apresentada e, no prazo de quinze cfuiS, 13.Vfã.
o seu· atestado, devolvendo-a ao interessado.
§ 3• Protocolado o pedido de registro no Tribunal Superior Eleitoral, o processo respectivo, no prazo de quarenta
e oito horas, é distribuído a um Relator quer, ouvida a ProcQ.radorfu.-Geral, em dez diaS, determina, em igual prazo, diJ.i..
8:ências para sanar eventulüs falhas do processo.
.
§ 49 Se não houver diligências a determinar, ou após
o·seu atendimento, o Tribunal Superior Eleitoral registra o
estatuto do Partido, no prazo de trinta dias.
Art. 10. As alterações programáticas ou estatutárias,
após registradas no Ofício Ciyil competente, devem ser encaminhadas, para o mesmo fim, ao Tnüunal Superior Eleitoral.
Art. 11. O Partido com registro no Tribunal Superior
Eleitoral pode credenciar, respectivamente:

I-três delegados perante o Juiz Eleitoral;
I I - quatro Delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral;

ill -cinco Delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral.
Parágrafo único. Os Delegados creceodiados pelo órgão
de direção nacional representam O Partido perante quaisquer
Tribunais ou Juízes Eleitorais; os credenciados pelos órgãos
estaduais, somente ·perante o Tribunal Regional Eleitoral e
os Juízes Eleitorais do respectivo Estado, do Distrito Federal
ou Território Federal; e os credenciados pelo órgão mu~cipal,

perante o Juiz Eleitoral da reipectivá jurisdição.
CAPÍTULO II
Do F1mcloaameDto

p........,._

_ Art. 12. O Partido Politico funciona, nas Càsas Legislativas, por intermédio de uma bancada, que deve constituir
suas lideranças de acordo com o estatuto do Partido, as disposiçóes regimentais das respectivas Casas e as normas desta.
Art. 13. Tem d~ito a funcionamento parlamentar, em
todas as Casas Legislativas para as quais tenha elegido representante; o Partido que, em cada eleição para a camara dos
Deputados obtenha O' apoio de, no mínimo, cinc6 por cento
dos votos apurados, náo computados os brancos e os nulos,
distribuídos em, pelo menos, um terço dos Estados, com um

mfnimo de dois por cento do total de cada um deles.

do--

CAPtruwm·
Do l'rugnulla

Art. 14. O~rvadas as disposiçóes constitucionais e as
desta Lei, o Partido é livre para fixar, em seu pro~a,
seus objetivos pOlíticos e para est;t.belecer, em seu estatuto,
a sua estnJ.tura interna, organização e funcionamento.
·
Àrt. 15. O Estatuto do Partido deve conter, entre outras, normas sobre:

I - nome, denominação abreviada e o estabelecimento ·
da sede na Capital Federal;
·
.
·
. . m - éertid6es dos cartórios eleitorais que COIIiprovem ·· II- filiação e desligadlento de seus meml>ros;
m -direitos e deveres dos filiados;
ter o Partido obtido i> apoiamento múliino dti eleitores a que
IV,:_ modo como~ organiza e administra, com definição
•
se refere o § 1• do art. 7•.
§ 1' A prova do apoiamento mínimo de eleitores é feita _ de ~ã éstrutura geral e identifjcação, composição é ·competências dos 6rg2os partidário-<: r.•-:-"': nfve!"- lt'\H'!:~d~·· · I :-: ;·~.- +···::
por :u:..eiu ~,;
,~:..i..i.lt:..J.r~. tOill llí.~,..;~.::o ao nÚDlero do

se refere o

§ 2~',

do artigo anterior;

.
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IV- outras formas previstas no estatuto, com. comunicação obrigatória ao atingido no prazo de quarenta e oito
horas da decisão.
Parágrafo único. Quem se filia a outro Partido deve fazer
comunicação ao Partido, para canCelar sua filiação; se não
o fizer, constatada a existência de dupla filiação, serão ambas
çonsideradas nulas para todos os efeitos.
CAPÍTULO V
Da Fidelidade e da DiscipUoa Partidária
Art. 23~ A responsabilidade por violação dos deveres
partidários deve ser apurada e punida pelo competente órgão,
na conformidade do que disponha o estatuto de cada Partido:
§ 1' Filiado algum pode sofrer medida disciplinar ou
Partidário entre os_órgãos de nível municipal, estadual e nacio- punição por conduta que não esteja tipificada no estatuto
nal que compõem o Partido;
do. Partido Político. ·
·
IX -procedimento de reforma do programa e do esta§ 2• Ao acusado é assegurado iunplo direito de defesa.
tuto.
Art. 24. Na Casa Legislativa, o integrante da bancada
de Partido deve subordinar sua ação parlamenar aos princípios
CAPITULO IV
doutrinários e programáticos, ãs diretrizes estabelecidas pelos
órgãos de direção partidários, na forma do Estatuto.
Da Filiação Partidária
Art. 25. O Estatuto do Partido pode estabelecer norArt. 16. Só pode filiar-se a Partido o eleitor que estiver
mas sobre penalidades, inclusive, com desligamento tempono pleno gozo de seus direitos políticos.
_
-rárlo da bancada ou perda de mandato de parlamentar, nos
Art. 17. Considera-se defe!ida, para todos os efeitos,
seguirites casos:
.
a filiação partidária com o atendimento das ·regras estatutárias
I-quando o parlamentar, por atitude ou pelo voto,~
do Partido.
·
opõe às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos
Parágrafo único. Deferida a filiação do eleitOr~ será entrepartidários;
gue comprovante ao interessado, no modelo adotado _pelo
II -:-quando o parlamentar deixa o Partido, sob cuja lePartido.
·
genda foi eleito.
§ 1' A perda de mandato do parlamentar é decretada
Art. 18. Para concorrer a cargo eletivo, o eiiitOr deverá
pela Justiça Eleitoral, medidante representação do Partido,
estar filiado ao respectivo Partido, pelo menos um ano antes
a)uizaila no prazo de cinco dias contados da data da decisão
do término do prazo máximo para a realização das convenções
dQ órgão partidário, assegurada ampla defesa ao acusado.
partidárias destinadas à escolha de candidatos-.
§ 2• Se, decorrido o prazo estabelecido no parágrafo
Art. 19. Na primeira semana dos meses: de maio e- deanterior, não houver sido ajuizada, a representação pode ser
zembro de cada ano, o Partido envia, aos Juízes EleitOrais,
proposta, nos dez dias subseqüentes, pelo órgão de direção
para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de
imediatamente superior.
filiação partidária para efeitO de candidatura a cargos eletivos.
Art. 26. O processo e julgamento da representação do
a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará
Partido Político, para a decretação da perda do mandato do
o número dos títulos eleitorais e das seções em que são insparlamentar que tiver pratica49 a_to de infidelidade partidária,
critos.
cabe:
Parágrafo único. Se a- relação não é remetida nos pfãZOs
I - ao Tribunal Superior Eleitoral, se a representação
mencionados neste artigo, permanece inalterada a filiação de
é dirigida contra Senador ou Depuado Federal e encaminhada
todos os eleitores, constartte-l:ia relação remetida anteriorpelo órgão nacional do Partido;
mente.
I I - ao Tribunal Regional Eleitoral, se a representação
Art. 20. É facultado ao Partido Político estabelecer em é dirigida contra Deputado Estadual, Distrital ou Vereador,
seu estatuto, prazos de filiação partidária superiores aos pre- e encaminhada, respectivamente, pelo órgão regional ou muvistos nesta lei, com vistaS a- caridiâatos a cargos eletivos.
nicipal do Partido .
. Parágrafo único. Os prazos de filiação partidãria, fixados
CAPfTULOVI
no estatuto do Partido, com vistas a candidatura a cargos
Da FUSilo, lncorporaçii9 e Elrtlnç:;9 dos l'llrtlilos Politkoo
eletivos, não podem ser ãlterados no ano da eleição ..
·Art. 27.. Fica cancelado, junto ao Ofício Civil e ao TriArt. 21. Para desligar-se do Partido, o filiado f.Z comu:
nicação escrita ao órgão ·de direção muniCipal e ao Juiz Elei- bunal Superior FJ.eitoral, o registro do Partido que, na forma
de seu estatuto, se ctissolva~ se incorpore ou venha a se fundir
toral da Zona em que for insCrito.
Parágrafo único. Decorridos dóis dias da data da entrega a outro.
Art. 28. O Tribunal Su~rior Eleitoral, após trânsito
da comunicação, o vínculo toma-se extinto, para todos os
em julgado de decisão determina o cancelamento do registro
efeitos.
Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária civil e do estatuto do Partido contra 'o qual fique provado:
I -ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros
verifica-se, nos casos de:
·
de procedência estrangeira;
I-morte;
.• n -estar subordinado a entittade ou governo estran~
II- perda dos direitos políticos;
m -expulsão;
geiros;
e nacional, dufação dos mandatos e processo- de .eleição dos
seus membros;
V- fidelidade e disciplina partidárias. prõcesso párà
apuração das infrações e aplicação das penalidades, asse gu~
rado amplo direito de defesa;
VI -condições e forma de escolha de seus candidatos
a cargos e funções eletivas;
VII- finanças e coritabilidade, esta-bt:leceOdo, inclusive,
normas que os habilitem a apurar as quantias que os seus
candidatos possam despender CQID a própria eleição, q-ue fixem
os limites das contribuições dos filiados e definam as diversas
fontes de receitas do Partido, além daquelas previstas nesta
Lei;
VIII -critérios de distribuição dos recursos do Fundo

Dezembro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçáo II)

Terça-feira 29 11139

Art. 33. Os balanÇos divem cont~r, etitte- o~ti.os-,-o;
III- não ter prestado? nos termos_ desta Lei, ~s- devidas
seguintes itens:" ~
.
~"'~
contas à Justiça Eleitoral;
I -discriminação dos valores e destinação dos- reçurios
IV- que mantenha organização paraniifít3r. --oriuridos do Fundo Partidári_o;
_ _ __
- § 1' A decisão judiCial a que se refere este artigo deve
II - origem e valor das contribuições e dOações;
ser precedida de processo regular, que assegur€?_ ~mpla defesa.
III- despesas de cai'áter eleitOral, com a espé<:ificação
§ 2' O processo de cancelamento é iniciãtlo pelo Tribue comprovação dos gastos com programas no rádio ·e televisão,
nal à vista de denúncia de qualquer eleitor, derep~es~ntante
de Partido~ Ou de representação do Procurador-Geral Elei~ ·comitês, propaganda, publicações, comícios, e demais ã.tivídades de campanha.
torai.
IV -discriminação detalhada das receitas e despesas.
Art. 29. Obedecidas as previsões estatutárias, ó's Partidos podem fundir-se em um só, formando novo Partido ou
Art. 34.. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre
· ·_
se incorporando a outro.
a_ escrituraç;ió ·c~:mtábi_l e a preStação de_ contas do Partido
§ 1<? Na hipótese de -fuSão, a existêl}cia- legal do novo
e das despesas de camPanha eieito.iãl, -devendo atestar se elas
Partidõ tem infcio -oom_-cYI'egístro no Qfício Civil competente
refletem adequadamente a real movimentação financeira; os
da Capital Federal, do estatuto e do prograina·;-CUJO-reque-ridispêndios e recursos aplicados nas campanhas eleitorais ex~
mento deve ser acompanhado das atas das decisões dos órgãos
gindo a observação das seguintes normas:
competentes.
I-obrigatoriedade de__ constítuição de comitês__ e desig~
§ 2" No caso de incorporação, o instrumento respectivo
nação de dirigentes partidários éspecfficos, para mOvínientãr
deve ser levado ao offcíp Civil competen-te, que deve, então,
recursos finariceiros nas campanhas eleitorais;
cancelar o registro do Partido incorporado a -õútro.
II - caracterização da responsabilidade dos dirigentes do
§ 3,. Havendo fusão ou incorporação de Partido_, os voPartido e comitês_,_ínclusive do_ Tesoureírol que responderão,
tos obtidos por eles, na última eleição geral para a Câmara
civil e criminalmente, por quaisquer irregularidades;
dos Depuados, devem ser somados para efeito ds> funcionam- escrituração contábil, com documentação que com.mento parlamentar, nos termos do art. 13; da distribuição
prove a entrada e salda de dinheiro ou de bens recebidos
dos recursos do Fundo Partidário e do acesso. gratuitO ao - ~- aplicados;
rádio e à televisão.
--- ·
_______ IV--:- obrigatoried~de de ser conservada, pelo Partido,
§ 41' O novo estatuto Ou instnlineilto _de_ in"cQrpõiaÇão
a documentação comprobratória de suas prestações de cOntas, ·
deve ser levado a registro e averbado, respectiVamente, no
por prazo não inferior a dnco·arros;
Ofício Civil e no Tribunal Superior Eleitoral.
V- obrigatoriedade de prestação de contas, pelo Partido
J?olítico, seus comitês e candida,tos.,, no encerramento da camTtruLO lll
panha: eleitoral, ·com o recolhimento_ imediato à- tesouraria Das Finanças e Contabilidade dos Partidos
do Partido dos saldos financeU:qs event\l3lmente ;tpurados.
CAPITULO I
J?arágrafo_ único. Para efetuar os exames_ necessários ao
Da Prestação de Contas
atendimento do disposto no caput, a Justiça Eleitoral pode
Art. 30. O _Partido Político, através de seus órgãos na- requisitar técnicos elo Tribum'd de Contas da União ou· dos
cionais, regionais e municipais deve manter escrituração contá- Estados, pelo tempo que for necessário.
Art. 35. O Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais
bit, de fonna a permitir Ci conhecimento da origem d~ Sl!as
RegionaiS Eleitorais. à vista de. denúntia ;fundamentada de
receitas e a destinação çle suas çl.espesas.
Art. 31. É vedado ao !'artido receber, direta ou indire- filiado ou delegado de Partido, de representação do Procuratamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição_ <;>u dor-Geral ou Regional ou de in~cialiVa-do Corregedor, deterauxílio pecuniãiiO-ou estimável em dinhe:iro, inclusive _:através
minarão o exame da escrituração do Partido e ·a apuiição
.de.qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias
de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
a que, em matéria financeira. aquele ou Seus filiados estejam
I -entidade ou governo estrangeiros;
II- autoridade ou órgãos públicos, ressalvadas as dota- sujeitos podendo, inclusive, determinar a quebr~ de sigilo
bancário das contas dos Partido~- para o~ eSclarecimento ou
ções referidas no art. 38;
apuração de fatos vinculados à denúncia.
III - autarquias, empresas públicas ou concessiOnárias
de serviços públicos, sociedades de economia mista e fundaParágrafo único. -0 p--artido pode_exarninar, na Justiça
ções instituídas em virtude de lei e para cujos recursos concorM Eleitoral, as prestações de contas mensais- ou anuais dos ·deraro órgãos ou entidades governamentais;
mais Partidos, quinze dias após a publicação dos balançOs
IV -entidade de classe ou sindical.
financeiros, aberto o prazo de cinco dias para impugná-las,
Art. 32. O Partido está obrigado a enVi.àr; anuahnent~, podendo ainda, relatar fatos, indicar proVas e pedir abertura
à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até de investigação para apurar qualquer ato que viole as prescri·
- ções legais ou estatutária~ a_·que, em matéria financeira, os
o dia 30 de ~bri! do ano seguinte.
·
·Partidos e seus filiados estejam sujeitOs.
§ 1' O balanço contábil do órgão nacional será enviado
ao Tribunal Superior Eleitoral, o dos órgãos ·estaduais aos
Art. 36. Cons_tatada a violação de normas legais OU esTribunais Regionais Eleitorais e o dos órgãos municipais aos tatutárias, ficará o -Partido sujeito às seguintes sanções:
I -nO caso de recursos de origem não mencionada ou
Juízes Eleitorais.
§
A Justiça Eleitoral determina, imediatamente, a esclarecida, fica suspenso O reCebimento das quotas do Fun5lo
publicação dos balanços na imprensa oficial, e, onde ela não Partidário até que o esclarecimento seja aceito pela Justiça
exista, procede à afixação dos mesmos, no Cartório Eleitoral. Eleitoral; II -no caso_ de recebimento de reCursos· menciOnados
§ 39 No ano em que ocOrrem eleições, o Partido deve
enviar balancetes mensais à I ustiça Eleitoni], dui'ante os qua- no iirt. 31, fica suspensa a participação no Fundo Partidário
tro meses anteriores e os dois meses posteriores ao pleito.
J?OI um ano;
o

z,
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m- no caso de recebimento de doações cujo valor ultrapasse os limites previstos no art. 39, § 4~' ~ fica suspensa por
dois anos a participaÇão no Fundo Partidário e será aplicada,
ao Partido, multa correspondente ao valor que exceder aos
limites fixados.
Art. 37: A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial, implica na suspensão de novas quotas
do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da
lei cabíveis na espécie, aplicado, também, o. disposto no art.
28.
Parágrafo único. AJustiça Eleitoral pode determinar diligências necessárias à complementação de jnformações ou ao
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Art. 40. A previsão orçamentária de recursos para o
Fundo Partidário deve ser consiguada, no Anexo do Poder
Judiciário, ao Tribunal Superior Eleitoral.
.
.·
§ 1' O Tesouro Nacional depositará, niensalmente,.os
duodécimos no Banco do Brasil, em conta especial à disposição do Tribunal Superior Eleitoral.
§ 29 Na mesma conta especial serão depositadas as
quantias arrecadadas pela aplicação de multas e outras penalidades pecuniárias, previstas na Legislação Eleitoral.
Art. 41. O Tribunal Superior Eleitoral, dentro de cindo
dias, a contar da data do depósito a que se refere O § 1"'
do artigo anterior, fará a respectiv-a distribuição aos órgãos
nacionais dos Partidos, obedecendq aos seguintes critérios:
saneamento de irregularidades encontradas nas contas dos
I -um por cento do total do Fundo Partidário será destaórgãos de direção partidária.
cado para entrega, em partes iguais, a todos os Partidos que
~enbam seus estatutos registrados no Tribunal Superior Elei~
.. CAPÍTULO II
torai;
II -noventa e nove por cento do total do Fundo PartiDo Fundo Partidário
dáriO serão distn"bufdos aos Partidos que tenham preenchidos
Art. 38. O Ftill.âo Especlifde Assistência Financeira
as condições do art. 13, na proporção dos votos obtidos na
aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) é constituído por:
Ultima eleição geral para a Cámara dos Deputados.
·
I - multas e penalidades pecuniárias áplicadas nos tel'
Art. 42. Em caso de cancelamento ou caducidade do
mos do Código Eleitoral e leis conexas;
de direção nacional do Partido, reverterá ao Fundo
n - recursos financeiros que lhe forem destinados por . órgão
Partidário a quota que a este caberia.
lei, em caráter permanente ou eventual;
Art: 43. Os depósitOS e inoViritentaçóes dos recursos
m- doações de pessoa física ou jUrídica, efetuadas por oriundos do Fundo Partidário serão feitOs· effi est3.beiecimen~
intermédio de depósitos bancários diretameD.te na conta do - tos bancários controlados pelo poder público federal, pelo
Fundo Partidário;
-- ~ ~--- ·
poder público estadual ou, inexistíndo estes, no banco esco.:.
IV -dotações orçamentárias da União; em valor nunca
lhido pelo órgão diretivo do Partido.
inferior, cada ano, ao ·número de eleitores inscritos em 31
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário se;.
de dezembrO do ano anterior ao da proposta orçamentária,
rão aplicados:
multiplicados por dois mil e quinheitos cruzeiros, em ·valores
I - na manutenção- das sedes e serviços do Partido, o
de novembro de 1992, corrigidos pelo Índice Nacional de
pagamento de pessoal, a qualquer título, este último até o .
Preços ao Consumidor - INPC ou outro índice que vem
limite máximo de vinte por cento do total recebido;
a substituí-lo.
I I - na propaganda doutrinária e política;
§ 1' No ano em que se realizem eleições gerais de qualm- no alistamento e campanhas eleitorais;
quer nível, será dobrado o valor ~as dot~_çóes orçamentárias
IV- na criação e manutenção de instituto ou fundação
,
a que se refere o inciso IV.
de pesquisa e de doutrinação e educação política, sendo esta
§ 2"' As doações, a que se refere o inciso ill, podem
aplicação de, no mínimo, vinte por cento do total recebido.
ser deduzidas na determinação da base de c4Icu!o do imposto
§ I' Na prestação de contas dos órgãos de direção pariide renda de pessoas físicas e jurídicas.
dária de qualquer nível devem ser distriininadas as despesas
Art. 39. Ressalvado o disposto no art. 31, o Partido
realizadas com recursos do Fundo Partidário, de modo a·perPolítico pOde receber doações de pessoas físicas e jurídicas
mitir o controle da Justiça EleitÓÍ'al sobre ~ ctirilprimento
para constituição de seus fundos.
do disposto nos incisos I e IV deste artigO.
-. ~ - § 1" As doações de que trata este _a~igo podem ser
.§ 2'? A Justiça Eleitoral pode, a qualquer tempo, invefeitas diretamente aos órgãos de direção nacional, estadual
tigar sobre a aplicação de recursos oriundos do Fundo Partie municipal, que remeterão, à Justi~ E~itpral e aos órgãos _dário.
hierarquicamente supeiiOres do Partido, o demonstrativo de
seu recebimento e respectiva destinação, juD.tamente com o
balanço contábil.
TíTULO IV
§ 2"' Outras doações, quaisquer que &ejam, devem ser
Do Acesso Gratuito ao Rádio e a Tel~vt.ão
lançadas na contabilidade do partido, defmidos seus valores
Art. 45. A propaganda partidária gratuita, gravada ao
em moeda corrente.
vivo, efetuada mediante transmiSsão por rádio e televisão rea~
§ 39 As doações em recursos finanCeiros devem ser,
obrigatoriamente, efetuadas por cheque cruzados em nome lizada entre dezenove horas e trinta minutos e vinte e dUas
horas para, com exclusividade:
do Partido Político ou por depósito bancário diretamente na
I -difundir os programas partidários;
conta do Partido Político.
I I - transmitir mensagens, aos-filiados, sobre a execução
§ 4' O valor das doações feitas a Partido Político, por
do programa partidário e a realização de eventos com este
pessoa jurídica, obedece aos seguintes limites:
I - para órgão de direção nacional, dois décimos por relacionados;
l i -divulgar a posição do Partido em relação a temas
cento das dotações preVistas no inciso IV do artigo anterior;
político-comunitários.
II- para órgãos de direção regional ·e municipal, dois
§ 1"' Fica_ vedada, nos programas de que_trab este Tícentésimos por cento das dotações previstas no inciso IV do
tulo:
artigo anterior.
•

.:J" ..
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I - a participação de pessoa filiada a Partido que não
o responsável pelo programa;
II- a utilização de animação~ trucagem, montagem, peças e tomadas externas;
. m-a divulgaç~o de propaganda de candidatos a cargos
eletivos e a defesa de mteresses pessoais ou de outros Partidos.
§ 2' O Tribunal Superior Eleitoral, julgando procedente representação de Partido, cassará o direito de transmissão
a que faria juz, no semestre seguinte, do Partido que contrariar
o disposto neste artigo.
. . __ ·
§ 39 A propaganda partidária, no rádio e na televisão fica restrita aos horários gratuitos disciplinados nesta Lei com
'
proibição de propaganda paga.
Art. 46. As emissoras de rádio e de televisão ficam
obrigadas a realizar, para os Partidos PolítiCos; riã forma desta
Lei, transmissões gratuitas em âmbito nacional e estadual,
por iniciativa e sob a responsabilidade dos respectivos órgãos
de direção.
§ 19 As tramissões serão em bloco, em cadeia nacional
ou estadual, e em inserções de trinta segundos e um minuto,
no intervalo da programação normal das emissoras.
§ 2~ . A formação das cadeias tanto, nacional quanto estaduais, será autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que
fará a necessária requisição dos horários às emissoras de rádio
e de televisão, mediante requerimento dos órgãos nacionais
dos Partidos, com antecedência mínima de quinze dias.
§ 3~ No requerimento a que se refere o. parágrafo anterior, o órgáo partidário solicitará conjuntamente a fixação
das datas de formação das cadeias, nacional e estaduais.
§ 4' OTnbunalSuperiorEleitoral, independentemente
do âmbito nacional ou estadual da transmissão, havendo coincidência d.e data, dará prioridade ao Partido que apresentou
o requerimento em primeiro lugar.
§ 5o As fitas maguéticas com as gravações dos programas em bloco ou em inserções serão entregues às emissoras
com a antecedência mínima de doze horas da transmissão.
§ & As inserções a serem feitas- na programaç~o das
emissoras serão determinadas:
I -pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando solicitadas
por órgão de direção nacional de Partido;
II -pelo Tribunal Regional Eleitoral, quando solicitadas
por órgão de direção estadual de Partido.
§ 7f} Em cada rede, somente serão autorizadas até dez
inserções de trinta segundo ou cinco de um minuto por dia.
Art. 47. Para agilizar os procedimentos, condições especiais podem ser pactuadas diretamente .entre as emissoras
de rádio e de televisão e os órgãos de direção do Partido,
obedecidos os limites estabelecidos nesta Lei, dando-se conhecimento ao Tribunal Eleitoral da respectiva iurisdição. Art. 48. O Partido registrado no Tribunal Superior
Eleitoral, que não atende ao disposto no art. 13, tem assegurada a realização de um programa em cadeia nacional, em
cada semestre, com a duração de dois minutos.
Art. 49. O Partido que atende ao (jisposto no art. 13,
tem assegurado:
. .
I - a realização de um programa, em cadeia nacional
e de um programa, em cadeia estadual em cada semestre,
com a duração de vinte minutos cada;
II-a utilização do tempo total de-quarenta miilutos,
por semestre, para inserções de trinta segundos ou um minuto,
nas redes nacionais e de igual tempo nas emissoras estaduais.
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TÍTULO V
Disposições Gerais

Art. 50. O Partido, inclusive sua fundação, goza de
imunidade tnbutária relativamente ao seu património, renda
ou serviços, nos termos do art. 150, inciso VI, alínea c e
§ 4•, da Constituição Federal.
Art. 51. É assegurado ao Partido Político com estatuto
registrado no Tribunal Superior Eleitoral o direito à utilização
gratuita de escolas públicas ou Casas Legislativas para a reali~
za:ção- de suas reuniões ou convenções, responsabilizando-se
pelos danos porventura causados com a realização do evento.
Art. 52. O Partido goza de isenção de impostos de qualquer natureza e de gratuidade na publicação de atas, editais,
balanços financeiros e pequenas notas informativas na impren~
sa ofidal e emissoras de rádio e de televisão de propriedade
da União, do Estado e MunicípioS, exiStentes na cidade ondetiverem sede seus órgãos de deliberação e direção, de acordo
com instruções a serem baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral.
-· ·
.. Art. 53. A fundação de direito privado, instituída por
Partido Pohlico;destinada ao estudo e pesquisa, à doutrinação
e à educação política, rege~se pelas normas da lei civil e tem
autonomia para contratar com instituições públicas e privadas,
prestar serviços e máõter estabelecimentos de acordo com
suas finalidades, podendo, ainda ter intercâmbio com instituições não nacionais.
Art. 54. Para fins de aplicação das normas estabelecidas nesta Lei, consideram-se cómo ~uiyalentes a Estados
e Municípios o Distrito Federal e o~ Territórios e respectivas
divisões político-administrativas.
TíTULO VI
DiSposições Finais e Transitórias
Art. 55 . . O fjititido Político_ que, nos termos da legislação anterior, tenha registro definitiVo~ ficá dispensado da condição estabelecida no § 1f} do art. 7", e deve providenciar
a adaptação de seu eStatuto às dispoSiÇ(),e_s desta Lei,_ no prazo
de seis meses da data de sua publicação.
§ 1'? A alteração estatutária com a fmalidade prevista
neste artigo pode Ser realizada pelo Partido Político em reunião do órgão nacional máximo, especialmente convocado
na forma dos e;statutos, com anteçedência mínima de trinta
dias e ampla divulgã.ção, entre seus órgãOs e filiados, do projeto do estatuto. : .
_
§- 29 Aplic~-:..se as disposições deste artigo a9 _Partido
que, na data da publicação desta Lei:
·
I - tenha completado seu proCesSo de organização nos
te~os da legislação anterior e requerido o registro definitivo;
II -tenha seU pedido de registro Sub judice, desde que
sobrevenha decisão-favorável do órgão judiciário competente;
111- tenha requerido registro de seus estatutos junto
ao Tribunal Superior Eleitoral, após o devido registro como
entidade civil.
Art. 56. No período entre a data da publicação desta
Leí e o início da pr6xiina Legislatura, será observado o seguinte:
·I -fica assegUrado o direito ao funcionamento parlamentar na Cãmara dos Deputados ao Partido que tenba elegido e mantenha filiados, três representantes de diferentes Estados·
' II - a Mesa Diretora da CâJDara dos Deputados disporá
sobre o funcionamento da representação partidária conferida_,
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nesse período, ao Partido que possua representação eleita
ou filiada em número inferior ao diSposto no inciso I;
III - ao Partido C{Ue preencher_ as condições do inciso
·I, aplica-se· o disposto no art. 57, inciso III'·

IV -aoPartidocomrepresentantenaCâmaradosDeputados desde o início da Sessão Legislatiya \lç 1992, fica assegurada a realização de um programa em ~deia nacional em
cada semestre, com a duração de cinco minutos.
V- vinte e nove por. cento do Fundo Partidário será
dest,acaqo para di~trib~iç~9 _a_ todos o~ fmd_os com estatutos
registrados ·no Tribnrial-~iJperior Eleit9r~1, ~a proporção da
represehtação 'parianlehtat filiada no iilício· da Sessão Legislativa de 1992.
' '' '
Art. 57. No período entre o início da próxima Legis·
latura e a proclamação dos resultados da segunda eleição geral
subseqüente para a Câmara dos Deputados, será observado
o seguinte:. •,·_
-.·.' '~',
1 ' ••~
I -.direito a fqnciqnaxnento parlam~nta.r ao Partido com
re'gjstro_ d~fíri}._~yq Cle.,S.Ç:Uj ·~~t~tos no TribllD;al Superior Eleitoràf atê â dá tá da puôlicàÇâÔ desta LeiiJ,ue; a partir de sua
fundação tenha concorrido ou venha a concorrer às -eleições
gerais para a Câmar:a dos Deputados, elegendo representante
em duas eleições consecutivas:
a) na Cãmara do~ ~ê_í>~!ados, toda_v~~ que ~leger repre'
;;.entante em., no mímmo,· etnco Estados· e -obtiver um por
oonto do..~ yç,tq;__ apu,~c;!p~ p.p J!aís, não ~QQtpu~ados os branc~s
eos.n.uJqs;,,.~....
,.,._,'-;' 1 .
~,- 1
b) nas Assembléias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores, toda vez que, atendida a exigência do inciso anterior,
eleger representante para a respectiva Casa e obtiver um total
de um por centq dos! vôtps _apurados na Circunscrição, não
·
computados os bra'ricos 'e· os D.ulos.
. •I!...., viQ(e, e .nQv~. ppr cento do Fundo. Partidário será
dest2Cad<>;.par~·\fist;tibui'çãa, aos Partidas qúe cumpram o dispo'sto·no, art. ~ l:?-o-p. nQ- inciso anterior~- na proporção dos votos
obtido&p&,última eleição geral para a Câmará dos Deputados;
III - é assegurada, aos Partidos, a que se refere o inciso
I, observadas, no que couber, as disposições do Título IV:
'
· ã)' á ·realização·de um programa, ein cadeia nacional,
CQm dtir3.Ção de dez lriiinltOS por semestre;·
b) a utilização do térlipo total de vinte minutos por semestre em inserções de ti-fu'üt segundos ou um niinuto, nas redes
nacionais 'ê" de. igual· tenipo nas emisso'ras clo_s Esta<!os onde
.hajam atefJltlidO aos di~posto no inciso I, b. . ~''"' ~-·.Art:.·"58.- f, A teqt..l:etim.ento de Particto;_ o· Juiz Eleitor~
devolverá às (ichas-de•filiação partidária eXistentes no ·cartório
da respectiva Zona, devendo ser otganizada a primeira relação
de ·filiad?S.,,ios term~s ~d?:à~. 2:? 1 obe~e.~d~~ ~ no~as. es~a~u~~i~-~-~ ,.
..., ' . i[:""~··'
' .'
-' ·pãrã]rafO 'únicO. Parã efeito &~ candidatura a cargo eletivo. será considerada como primeira filiação a constante das
listas de que trata este artigo.
.
Art: 59. O artigo f6 da Lei n' 3.071: 'de 1• de janeiro
de 1916 (Código Civil), p'&sa a vigorar com a 1eguinte redação:

Art. 60. Os _artigos a seguir enumerados da Lei
n' 6.015, de 31 de dezembro de I973, passam a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 114- .._......... _,H·-·-•_,.,.;__.,..___,,::.:~.-:-.••. ; ••. ~-••
•• O

oo

O

o•

O ..

o • o _,

O H.

~·o o • • ~ . . . o • ' " ' ' .

O O W

~- ~-O ,:>'o'o'lo',

=•... ~. ~ ........<.;.(;., • ..;...

III- os atos constitutivos e os estatutoS dos partidos políticos."
-!•Art. 120. O registro das sociedades, fundações
e partidos políticos consistirá na declaração, feita em
livro, pelo oficial do número de ordem, da data da
apresentação e da espécie do atç constitutivo, com as
seguintes indicaçõeS: . -.;.; ... ;.: ........ ~---~ -··-~··~···. ·~-:. : ...........-.. ~ ... ·~ .... ....:~~-Parágrafo único. . Para 0-registfo dos pãrtidos políticos; serão obedecidos. além dos requisitos deste artigo, os estabelecid.os em lei específica ...
Art. 61. Até 7 de maio de 1993, podem ser criados
Partidos Políticos que tenham como fundadores, pelo menos,
dez_ por cento dos membros do Congresso Nacional, observadas as exigências apontadas nos-artsA 8_9 e-99. salvo quanto
ao número de fundadores e ao apoiamento mínimo de eleitores.
-Art. 62. O Triburi:il Superior Eleitoral expedirá instruções para a fiel execução-desta lei.
. Art. 63. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

..

1

· Art. 64. Ficam revogadàs a Lei n' 5.682, de 21 de julho
de 1971, e respectivas alterações, ·a Lei n"? -6~341, de 5 de
julho de 1976, a Lei n' 6.817, de 5 de setembro de 1980,
a Lei n' 6.957, de 23 de novembro de 1981, o art. 16 da
Lei n' 6.996, de 7 de julho de 1982, a Lei n' 7.307, de 9
de abril de 1985, a Lei n' 7.454, de 30 de dezembro de 1985
e a Lei n' 7.514, de 9 de julho de 1986;
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÁO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
TíTULO II
Dos Direitos Garantias Fundamentais

e

······-----------------·-----~-cA:PiTü'l:o_v
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. :

",,..,,;, , JII---=-- os_ partidos políticos.

.............. ·-· ....}~--· ·~·~·· -·-~·····:.\../~........ --·~ --···-·-

• . •:•; § 3,__.:·os~árlidos políticos rêgér-se-ão pelo dis-

posto, no que ll!~s. for aplicáyel,
'Código e em lei específica."

no_~

árts. 1_7 a 22 deste

1

Dos Partidos Pollticos

•

• A

00
O
O
O
Art~. 'i:.,·,· "lfÍi~~--~~~ri~Çã~': Oi~~~~p~·;~~·ã~~-~-~~~Çã~' d~

partidos políticos resguardados a_ soberania nacion_al, o regime
democrático, o pluripartidarismo, os direitos fuilâá.nl.eritais
da pessoa humana e observados os seguiiJ.tes preceitos:
I - carãiei" n3.éi0ilã.f; - I I - proibiçã:o de recebimento de recursos financeiros
de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a
estes;
III- prestação de contas à Justiça Eleitoral;
. -:-_IV_-::-_funcionamentO parlamentar de acordo com a lei.
§ 19' É assegurada aos partidos políticos aut~nomi3 para
de.fini.t:. sua estrutura interna. organização e funcionamento,
devendo .seus estatutos estabeiecer normas de fidelicJade e
disciplina partidária.
____ ___
_ § 29 Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos
no Tribunal Superior Eleitoral. .
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LEI N' 6.414;
DE 16 DE MAIO DE 1977
Ampliá o.nllinero de memlinl ilallilndrioo M .....
clpals dos Partidos Polltieos•.

§ 3>? Os partidos polfticos têm direito a recursos do fundo p~rtidário e acesso gràtuifõ á6-fádio e .à televisão, na forma
da lei.
·
§ 49 É vedada a utilização pelos partidos políticos de
organização paramilitar.
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LEI N' 6.448,
DE·ll DE OUTUBRO DE 1977

providênelas.

.
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LEI N• 7.379,
DE 7 DE OUTUBRO DE 1985
Altera dispositivos da Lei n• 5.682, de 21 de julho
de 1971, modificada pelas Leis n'" '.697, de 27 de agosto
de 1971, 5.781, de 5 de jonbo de 1972, 6.444, de 3
de outubro de 1977, e 6. 767, de 20 de dezembro de
1979, e dá outras providências.

. LEJN•_7.607, .
DE 28 DE MAIO DE 1987 · ·

Faculto às Coriússões Executivas Nacionais dos Partidos Politieos deeidir sobre a realização de convenções,
e dá outras providências.
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DE 15 DE MAIO DE1982"
Dispõe sobre IUiação partidária em caso de incorporação de Partidos Polltieos, e_dá ontrus providências.
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DE 23 DE NOVEMBRO DE 1981
Dlspóe Sobre ConvOIIÇóts Mllaleipllls pará
de Dlret6rlos Munidpall, e .W ...Iras prooidftciu•.
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. i:>E 13 DE ABRIL DE 1982
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Altera a redação do pmlanfo . . . . • .ít. l7
da Lei ... 6.448, de 11 de llllllllld de 1177, ..... . . . .
sobre a organização politica e oo! I hilllwa dai .,.a.
cfptns e dos terrltó<los federall, e d6 .,.._ .... 1•1•
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das".
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. DÊ 1 DE DEZEMBRQ DE 1983
Doi nova redação ao incllo> l.do Mt. 2l .. Lei ri
6.448, de 11 de outubro de 1977, qt1t . . . . . . . . . . a
organização politica e aclmlnllltniiY• . _ _..,{fiOI,
dos terrll!irlos federais, e dA Olllnltl prMidl•d•
o O O O 0000 O O 0000000H ...:..: . . . . .

LEI N• 6.341,
DE 5 DE JULHO DE 1976
Dispõe sobre a organização e funcionamento de Movimentos Trabalhista e Estudantil nos Partidos Politicos,
~ dá outras providêneias.
·
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Altera dispositivo da Lei n• 4.737, de 15 de julbo
de 1965, e dá outrus providências •
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•• -. · · LEI N• 6.817,
DE 5 DE SETEMBRO DE 19811
Dlsp&. .Obre orp•l•~ ,._ ......... MIUIIcipais dos Partidos~- r..a1io, a
providências.

LEIW7.454,
DE 30 DE DEZEMBRO DE 1985
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LEI N• 5.682,
DE 21 DE JULHO DE 1g71
(Texto consolidado)
Lei OrgAnk:a dos Partidos Políticos
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PROJETO DE LEI DA CÂM:UA
N• 157, DE 1992
(N• 3.423/92, na C- de III'~)

LEI N• 6.402,
DE 10 DE DEZEMBRO DE 1976
Dá nova redação ao art. 8• da Lei n• 6.341, de
5 de julho de 1976, que dispõe sobre a organização
e o funcionamento de Movimentos Trabalhista e Estudan.til nos Partidos Politieos, e dá outras providências.

(De iniciativa do Presidente da República)

Dispie IOObre a ..._'"'çio e etm:l~
••
c-lho M - Nadaul.
O Congresso Nacional decreta:
.
.
.
Art. 1• O Conselho Monetário NI!Ciouhcri intepoolo
pelos seguintes membros:
.
I -Ministro de Estado da Fazenda, na qnllidadc de Presiàente;
· ·
.. · · :·
· ·. ·
,_

....

·' .,, ,, .
. ' ... ,_ ' ' f.

~.-._

._.....j

..
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II -Ministro de Estado Chefe da Secretaria do Planeja-

mento, Orçamento e CoOrdenaÇão da Presidência da República, na qualidade de Vice-Pres_idente;

__

III- MiniStro de Estado da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária; .~c
IV- Ministro de Estaâo da Indústria, do Comércio e
'

do Turisnio;

· ··

•

•

··

·•

_

V - Ministro de Estado do Trabalho; ·
VI- Presidente do Banco da Amazônia S/A- BASA:
VII- Presidente do Banco Central do ~rasil;
·
VIII- Presidente do Banco_ do Brasil S/A.;
IX- Presidente da Caixã Económi6i Federal;
X- Presidente do Banco Nacional de Desenvolvh:riento

Económico e Social;
- ._ - - - - XI- Presidente da Comissão de V afores Mobiliários;
XII- Presidente do Banco do Nordeste do Brasil S/A.;
XIII--....: urit"represérítaOte- das classes trabalhadoras, ouvidas as centrais sindicaiS, nOmeado pelo Pfesidente da Repú-

blica·

Jav-

seis membros nomeados pelo Presidente da República entre brasileiros _de ilibada reputação !! notória capacidade em assuntos económico-financeiros.
§ 1~' Os membroS referidos nos incisos XIII e XIV terão
mandato de dois_anos, podendo ser reconduzidos.
§ 2~' O Cõilse!h6 deliberará mediante resoluções, por
maioria de votos, com a presença de, no mf:p.iroo, nove membros, cabendo também ao Presidente o voto de qualidaç:le _
e a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgéncia e relevante
interesse, ad referendum do plenário.
__ _ § 3 9 QUarido deliberar ad referendum do Conselho, o
Presidente submeterá a. decisão ao col~giado, ç.a primeira reu-_~
_
_
nião posterior à piáticàdo âtO:
§ 49 Os diretores do Banco Central do Brasil participarão-das reuniõeS do Conselho sem direito a voto.
§ 5' -- O Presidente do Cóhselho poderá convidar outros
Ministros de Estado, bem co-mo representantes de entidades
públicas ou privadas, para participar das reuniões, não lhes
sendo permitido, porém,_ o direito de voto. ,
§ o~ UConsellio reunír-se-á, ordinariamente, U11)a vez .
por més, e, extraordin~riamente, sempre que for convocado
por seu Presidente ou a ieqüerim6rito de, pelo menos, nove
de seus membros.
§ 79 De cada reunião do Conselho será lavrada a respectiva ata.
§ 8 9 O Banco Central do-Brasii funcio.ôará"como s~r_e~ .
taria-exeeunva· do Conselho.
Art. 2~' Esta lei entra em vigor na d~tl_l de sua publi~ _
cação.
Art. 3" Fica revogada a Lei n!' 8.056, de 28 de junho
de 1990.

Dezembro de 1992

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República, no
exercício do cargo de Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Exceléncia projeto de lei_que refonnula a composição
do Conselho Monetário Nacional.
2. Com a edição da Lei n9 8.422, de 13 de maio de
1992, e agora com a publicação da Lei n• 8.490, de 19 de
novembro de 1992, na qual se transformou a Medida Provisória n• 309, de 16 de outubro de 1992, baixada por Vossa
Exceléncia, foram introduzidas substanciais alterações no âmbito da Administração Federal, com reflexos significativos
na composição daquele COnselho. inclusive quanto ao Ministro de Estado que o preside, tendo em vista o Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento ter sido desdobrado
no Ministério da Fazenda e na secretaria de Planejamento,
OrçamentO e Coordenação da Presidência de República.
3. Assim, urge a alteração da Lei n• 8.056, de 28 de
junho de 1990, de forma a adequar a composição daquele
Col~_giado à nova estrutura ~inisteriaL

ANEXOÃ EXPOSIÇÃO DE MOTNOS DO MINISTÉRIO
DA FAZENDA, QUE ACOMPANHA ANTEPROJE. TO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A. ORGANiZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL.
I - Síntese do problema ou da situação que reclama providências:

Necessidade de adequação da composição do Conselho
Monetário Nacional à nova estrutura ministerial estabelecida
na Lei n• 8.490, de 19 de novembro de 1992, na qual se
converteu a Medida Provisória n~" 309~ de 16.de out.ubro de
1992, que dispõe sobre a organização da Presidência e dos
Ministérios.
2- _Solução e providências contidas no ato normativo proposto:
Revogação da Lei n• 8.056, de 28 de junho de 1990,
que disciplina a organização e o funcionamento do Cortselbo
Monetário, que ~molde a alterar sua composiÇão, na seguinte
fonna:
·
·
· · a) ·passam a integrar o Conselho o MiriiStrci de Estado
da Fazenda, na qualidade de Presidente, o..Ministro de E~tac:}o
Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e CoordenaÇãO-da PresidÇncia da República, na quãlidade de Vice~Pre
sidente, bem assim os Ministros de Estado da Agricultura,
do Abastecimento e da Refonna Agrária e da Iodústria e
e do Comércio e do Turismo;
b) fic:am mantidos os demais conselheiros a que ~referem
os incisos V a XII do art. 2• da Lei n• 8.056/90;
c) são reproduzidos, na futegra, os§§ 1~ as~ do meDeionado art. 2• da Lei n' 8.056/90, que tratam do funcionamento
do Colegiado.

MENSAGEM N• 799, DO PODER EXECUTIVO
3 - Alternativa existente ao ato proposto:
Senhores Membros do CongreSso_ Nacional,
Editar Medida Provisória reformulando a composição do
Nos tennos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto
Conselho Monetário.
à elevada deliberação de Vossas Excelé?-~as, acompanhado
lnexiste projeto de lei do Executivo ou do Legislativo sobre
de ExpoSição de Motiv.os d_o Se_nhor .!"f•~lS~ de Estado d_a
a matéria.
Fazenda, o texto do projeto-de lei que Dtspoe S?bre a ?rga~~
4- Custos:
zação e o funcionamen-to do Conselho Monetáno Naaonal ·
Não há.
Brasília, 4 de dezembro de 1992. -Itamar Franco.
S- Razões que justificam a urgência:
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 440, DE 23 DE DEZEMNecessidade, prevista na legislação vigente, de reunião
BRO DE 1992, DO SENHOR MINISJ'RO DE ESTADO
mensal do Conselho, aliada à gama de assuntos que demandam
· hnediata decisão por parte daquele Colegiado.
DA FAZENDA.
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O Conselho, aliás, encontram-se acéfalo, dado o desdoXII -seis membros nomeados pelo Presidente da Repúbramento havido no Ministério da Economia, Fazenda e Plaw blica entre brasileiros de ilibada reputação e notória capacidade em assuntos económico.:finanCeiros. ·
nejamento em Ministério da Fazenda e Secretaria de _Planejamento, Orçamento e Cootdenação da Presidên~a dã Repú§ 19 Os melllPros rc~feridos nos incisos XI e XII terão
blica.
_mandato de dois anos, podendo_ ser reconduzidos. _
§ 2•- O Conselho deliberará-mediante resoluções, por
6- Impacto sobre o Meio Ambiente:
- maioria de votos, ·oom a presença de, no mínimo, nove- memNão é o caso.
7 - Slntese do parecer cto órgão jurldico:
bros, Cabendo- também ao Presidente o voto de qualidade
Foram emitidos os anexos Pareceres PGFN n's 715 e
e a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgência e relevante
iriteresse; 'ad ref~rendum do plenário.
1.483, respectivamente de 1•-7-92 e 23-11-92, da Procurado·
- § 3• Quando deliberar ad refereodum do Conselho, o
ria-Geral da Fazenda Nacional, que se manifestou pelo cabal
Preside-nte subnieterá a decisão ao ·colegiado, na primeira reuatendimento das condições formais exigidas no Decreto--o'
468, de 6 de março de 1992.
niã~sterior à"prática do ato. _.... _ .
.
__
~ § '4• Os ctíretores Cio- Blmc<i Centrai do Brasil particiA questão, também, de eventual necessidade de edição
parão das reuniõeS _dp Conselllq_ ~~ direito -~ _votQ_. ____ de lei complementar, nos- termos do previsto -no art. 192 da
Constituição Federal, foi afastada pelo órgão jurídico, por ----§ 5• O Presidente do Conselho poderã convidar outros
Ministros de Estado, bem assim representantes de entidades
tratar a proposta apenas de adaptação da composição do con'Públicas ou priVadas, para participar das reuniões, não lhes
selho às modificações havidas no âmbito dos Ministérios.
.
sendo permitido-, -pOrém, Oâireito de voto.
4. Justifica-se o regime de urgência para o· trâmite da
proposição, pela necessidade, prevista na referida Lei n9 8.056,
- § 6'i' O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez
de 1'990, de o Conselho reunir-se uma vez por mês, aliada
por mês~ e, extraordinariamente, sempre que for convocado
à gama de assuntos que demandam imediatadeqsáo por parte
por seu Presidente- ou a requerimento de, pelo menos, nove
paquele Colegiado.
de
seus membros. ·
Respeitosamente. - Gustav() Krause, Ministro de Estado
§ 79 De cada reunião do Conselho será lavrada a respecda Fàzenda.
tiva ata.
§ 89 O Ban--co Central do BraSil funcionará como secretaria-executiva- do Conselho.
LEGISLAÇÃO CITADA··
Art. 3'i' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
·
·
LEI_N' 8.056, DE 28 DE JUNHO DE 1990
Art. -49 Revogam-se.as.disposições em contrário:
· Prorroga a Vigência dos dispositivos que bl\lam atriSenado Federal, 28 de junho de 1990. -169' da Indepenbuído ou delegado competi!ncia normativa aos órgãos
dência e 102• da República. ~Nelson Carneiro
que menciona e d,.Outras providências.
(À cbmissddtle ConstituíÇãó, Justiça e Cidadania.)
Faço saber que o Presiente da República, adotQu a Medida Provisória- ri'i'' 188, de 1990, qué -o -congresso-- Nacional
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) ~O Expediente
aprovou, e eu, Nelson Carn-eiro, Presidente do Senado Fedelido vai à publicação.
.
nil, para os efeitos do disposto no parágrafo único do_ art.
Do Expediente lido, consta ó Projeto de Decreto Legis62 da CoilstitiliÇãO Federal, pro~ulgo_~ _ s~~te lei:
latJVo_ n~ 91, de 1992, qi.Jé.tei"á, noS termos do art. 376, "c",
Art. 1• E prorrogada, até o dia 31 de dezembro de -do Regimento Interno, perante a CoiriísSão de Relações Exte1990;, a vigên9ia dqs,<jispositivos legais que hajam atnouído
riores e Defesa Nacional, o prazO de cinco dias ;para: recebiou delegado, ao Consel{lo Monetário Nacional e ao Con~~lho
mento de· emendas, findo o- Qu3.1 a referida 0:1missão terá
Nacional de Seguros Privados, co_~petências assinaladas, pela
quinze dias, proriógáveis~pór igúa:I período, para opinar sobre
Constituição, ao CoõgresSo Nacional. ·
- -- - a proposição. Esgotado esse prazo, sem parecer, o projeto
Ari. 2' o-conselho Monetário'Nációrial seiá iriiegr~ào
será incluído em Ordem do Dia, de acordo com o art. 172,
pelos seguintes membros:
- __ - _ -n, "c", do Regimento Inteiiío;
- - --- I - MinistrO de Estadó da Economia, Fazenda e PlanejaSobre a mesa, ·comunicação quê Será lida pelo Sr. 1'i' Secre-:mento, na qualidade de Presidente;
.
tãrio: ·
·
·
IT- Ministro de Estado da Infra-Estrutura, na qualidade
É lida a seguinte:
de Vice-Presiderite;
III- Ministro de Estado da Agricilltura e Reforma Agrá·
- -···· - ·
ria·
Excelentíssimo Senhor Senador Mauro Benevides
' IV- Ministro de Estado. <lo Trabalho e Previdência SoMD. Presidente do Senado Federal
cial·
Tendo sido eleito, e diplomado pelo Egrégio Tribunal
'V- Presidente do Banco Ce~ttral do Brasil;
Regional Eleitoral para exercer o cargo de Prefeito do MuniVI- Presidente do Banco do_ Brasil S .A.;
cípio de Manaus, Estado do Amazonas e, em face da incompaVII- Presidente da Caixa Económica Federal;
tibilidade entre o mencionado cargo e o mandato de Senador,
VIII- Presidente do Banco Nacional de __ I;>esenvolvinos termos da alínea d do inciso II do art)go 54, da Constituição
mento Económico e Social;
Federal, venho à presença de Vossa ExCelência manifestar
IX -Presidente da Comissão de Valores MobiJ,iários;
a renúncia do mandato no qual fui investido~ a encerrar:.se
X- Presidente do Banco do Norde$.te do Brasil S.A.;
eJl! março de 1999, a partir do dia 31 do corrente mês.XI - um representante das classes trabalhadoras, noAproveito o- ensejo para apresentar a minha gra!idão
meado pelo Presidente da República; e
·
pelo tratamento cordial e amigo a mim dispensado por ~assa:.
00

-
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Jico!aciQr

Nesta Casa. por \rárias _vezes~_ já ou\"Ldtat_~'frase,
"'"' ""' !!caDOO ·celllça, ae-onega y oas.et, quando diz: "Eu
oou cu e a millba ciiwnldllda". Ai:bo que lua aplka-se tamh<'im A N...,.., brasileira._ ll Nacio .oomo..coletivo t.da e o

~~:;;:;;;~::~~.::;
~~· "~'~.:::,:~;:,
pommto, aer de -nos e nós i' passamos cen:a da metade
oo wa
._.,.__ desse

mais da metade desse tempo. Estamos diante
blstdrico e
nlo
de
reYisiiar

ou ~teu
e coc.ootrei pontos· alial6gicos
e ponros diversentes daquilo que estamos vivendo n<imomen-

. dadeâdo
cund presicleJicial.
tem dtclarado_o. pnlptlo VJCCc-~e-

•~- >!!!!>Cde, 001110
c •..:,-.-.~ nOP.:u!!Cfeio:da~á ~'ft>_tkproictoa
·~.!!!!!U..Y.M_QI-.L.

ro. Quaiti oerWn 00 pmltos oonYeia;entes? Primeiro; a ài:usa. çaa: S6intes declara, no momento em que Pla!Ao reconstitdi
.,. .....,.,UUvras - ponrue ele nAo deixou nada cseriro, foi
Platio que reconstituiu - . que ele tinha .sido cabmiado por.

elsas cablnias a nada.

Por outro lado, b4 tambo!m a ques!Ao da assembl6ia que
iria julgá-lo; A su]!OSIÇIO que ele tinha, deode logo, que aquela
-Wbléla Oitava inteiramente pnovenlda contra ele, portllll~"""'--- ro, ji nAo tctla grande i!ençló; aquilO que,lnfelizmellte, esta'==~-~--~~~~-u...-vendo .illri8ídó ao Sêillidb Fedenii; · ag<>ra;_ 00m;d .l!i!ndo-

pelo Dieaos. • m6dio ou loqg_ prazo,~

----.__Jlnl":nte no_cam

•__ Pt!DJO

~~=~;~~~~=-~·;:'~~~::....da~,·~r~
!Ao, do fulgamenro de Sd<:nrtes.
·
~

Ele diz:
• minha defeefeiful desaa calolnia,
~---ft!~~~~~u.~"'~ tan~
e .tenh.o. ~.
E• q-II! que ...ma. acoate-

=I c
!~~~;~~~ª;~~~~§ê~~~~~~~~
·
!~~~·
:

anos.

~:,h~:U"""!" mt;:'~~!~*'!=.
o..- cnwno

Seja COIII<ÚI!t,
qUeque~
o meu
c pu. ......bem, e q"!'.l9..,...e
-.aoDcua,- cumpno obcdec:er i lei e ~tar
de• . "

no meu entender, o ponro de villta.. que deve
prevalecer para quem cbega à posição de maior mqiltrado
do Pafs e que, portanro, deve levar em consideração aquilo
que as aspirações nacionais e as circunst4nci.as, sobretudo,
_ .r~mend;!In.

-- --

-- ---- - ---

.
Quais eram a...,...... em IÍD!ele, feitas C:Ontii! S6crates? ·Que ele pervertja· a juventude, na m~da em. que a
ensinava a c:ombater o que ele dlamaoa "os erros da supoata

dc:niocracia existeate ~ Atenas". A 'vaidade, porque ele se

·<!iDa um ~,_na ~.!'1'>.'1"" os úbios, que erl!m ~ _

-

-
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Por que me referi à frase em que Sócrates diz,_logo depois
de ser condenado: "'O ·veredicto foi injusto, mas, proferido
por uma Corte legítima, tem que ser respeitado". Porque
julgamento, ele dizia: "Eu também nada sei!"; mas desmorame referi a analogias. Citei as anàlogias do tempo. do prazo,
lizava aqueles que se diziam grandes conhecedores- da Ciência
que oS defensores do Presidente Collor dizem que é exíguo,
do seu tempo. Sócrates conhecia, segundo os Seus acusadores,
desde os assuntos que vinham dos Céus até aqueles que esta- que "está sendo transformado em prazo de rito sumáriO; e
também na preocupação que tinha, desde logo, com os atevam na Terra e fazia com que., a p3.rtir da sua lógica - o
nienses que iam julgá-lo, impregnados que estavam de todo
que hoje diríamos da sua dialética -,_a razão mais fraca
aquele tipo de calúnias que Sócrates assim chamava. Ainda
acabasse vencendo as verdade-irás razões. Essa era uma acunão havia mídia, que-, agora, passa por ser a que fez o papel
sação.
•
A outra, que ele blasfemava contra a Religião. E aí está - que antes se fazia, na tradição oral, de boato em boato.
o conjunto do que ele chamou "essas calúnias que se acumuHá, a partir daí, diferenças básicas: a primeira, é que
laram no tempo e que tenho tão poUco tempo para desfazer~•.
Sóctates jogava com a própria vida e não apenas com um
Sócrates não usou recurs.o.d~ pedir misericórdia; poderia.
mandato. O cerceamento a que se referiu hão seria, certaPresenciei neste plenário, no Senado da República, já no
mente, o de tempo de defesa,- mas sim o cUrto prazo que
meu segundo mandato·, o julgamento de um Senador, que
ele teria para destruir, ao longo de muitos anos, as calúnias
colocou a fann1ia toda na tribuna de honra, o que me causou
que lhe foram assacadas.
um grande impacto, porque ele falava sobre a honra da esposa
Mas, quando se fala em cerceamento de defesa aqui,
e das filhas, para lívrar-se da acusação que lhe era feita. E
não posso analisar isso sem uma reação, porque, em dois
acabou sendo realmente absolvido aqui, e objeto da aplicação
momentos, de fato, o Supremo Tribunal Federal modificou
do Al-5, do Presidente Ernesto Geisel. Até hoje não sei quem
decisões; em ambos os casos, tomadas essas decisões pela
tinha ou não razão sobre isso.
Câmara dos Deputados. No primeiro caso, estamos lembraAinda numa segunda leitura, diz Sócrates, citando versos dos, pelo prazo de defesa - de 5 dias reformados para 10.
de Homero:
No segundo caso - e eu fazia, naquela ocasião, uma palestra
na Assembléia Legislativa do Estado do Pará sobre parlamen"Não nasci ·de um carvalho ou de um penedo,
tarismo e presidencialismo- eu que sou semipresídencialista
mas de seres humanos. Tenho parentes e filhos, estes --~falava naquele instante~ acusando um errQque considerava
são três, um adolescente e dois pequeninos. Nada obsgrave por parte da Câmara, de modificar o seu Regimento
tante, não trouxe nenhum deles para- aqui, com o fito
interno subitamente, a partir do momento em que seria fatal
de vos pedir absolvição.''
o
pedido do Supremo Tribunal Federal para o julgamento
E mais adiante:
do Presidente Collor por crime comum. E q_ Regimento man"Se eu for condenado, o que me vai _condenar
dava. fazer-se por voto secreto e estava· se pretendendo pasSar
não é Meleto, nem Ánito, mas a calúnia e o rancor
para voto aberto e ostensivo_. Essasduas coisasforam modifide tanta gente. É o que tem perdido muitos outros
cadas pelo Supremo Tribunal Federal.
.
homens de bem e ainda os há de_ perder, pois riãO
Mas todas as vezes em que o Senado Federal, pela legislaé de esperar que pare em mim."
ção atual, pela Constituição atual, tem o encargo de fazer
Ânito, qÜem era? Um general derrotado, rico polítiCo- a instD:J.ção do processo e o julgamento, neste plano da instruinflUente qile, para acusar Sócrates, não tendo a c_ora$~m
ção do processo, repito, todas as vezes em que o Senado
de fazê-lo diretamente, serviu-se de um poetastro, de um -- foi óbjeto de recurso ao Supremo, o Supremo não deu provi~
poeta de segunda categoria, que era Meleto, cujos versos
mento a esse recurso.
não tiveram, sequer, a oportunidade de sobreviver à morte
E é estranho que, em determ~nados momentos, os Advode Sócrates; ele s6 entra na História porque foi o acusador
gados de defesa digam que o desejo de fazer a tramitação
de Sócrates.
tão rápida e tão sumária foi tal, que os Advogados de acusaçãO,
tendo 15 dias para apresentar o libelo acusatório;fizeram-no
Por outro lado ainda, numa parte em que Sócrates já
em 48 horas. Ora, como se isso pudesse ser uma prova, senão
fora julgado, retirei outra parcela desse julgamento. Já depois
contra a própria Acusação, que desprezou 13 dias, para aprede julgado, ele tinha se negado a fugir. Crito, um dos seus
sentar, desde logo, o seu libelo acusatório.
melhores discípulos~ preparou a fuga para antes do julgamento
Não consegui entender essa colocação, talvez porque,
e depois do julgamento, quando ele tinha sido condenado;
pobre de mim, não alcance a inteligência dos defensores do
e ele negou-se antes e depoiS, dizendo: "Cumpra-se a leil".
Presidente Collor.
Então, há esta outra frase, que éj_~__pQrtante, que Platão regls:--Chamar o Senado, porém, de tribunal de exceção, dizer_
tra: .. Se trinta votos houvessem mudado -Sócrates dizendo
que não ·remos aqui a menor isenção para julgar uma causa
-, eu teria sido salvo,.. Foram 280 vOtos- Contra 220; se 30
tão séria e tão grave, aí, sim, parece-me que isso mereceutivessem mudado, ele não teria sido condenadó. Negou--se
a reprimenda do Senador Pedro Simon, a quem desde logo
a fugir; ele teve o prazo de um mês também - outra coincime associei, porque não achei justo. E n~ leitura, inclusive,
dência que se está a pedir aqui, o prazo de um m,ês. O nav~Q
do documento que todos nós recebemos - e eu o recebf
santificado tinha ido_ até a ilha de Delas e, nessa fase, Atenas
não permitia nenhum tipo de sacrifício e, conseqüefltemente,- com uma dedicatória do Presidente_ Collor - . o Qocumento
de defesa, ainda está dito que estamos aqui reproduzindo
de execução. Ele esperou por 30 dias, recebendo os amigos,
o perfodo de Robespierre, do Terror da Revolução Francesa,
as pessoas que iam vê-lo. Ele usou essa expressão pouco antes
em que as pessoas eram presas pela madrugada, julgadas dude tomar a cicuta, falando para todos: "Bem, é Chegada a
rante o dia e executadas à noite. Isso é um insulto que, espero,
hora de partirmos, eu para a morte, vós para a vida. Quem
não traga para nenhum de nós aqui o ânimo de, uma vez
segue melhor rumo, se eu, se vós, é segredo para todos, exceto
ofendido, perder a isenção com que deve julgar.
para a divindade".
tados para a-dmiração do povo grego, ele os freqüenta\'a e

concluía que eles pouco sabiam. E, depois. no seu próprio-
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Estou convencido de que esse tipo de palavras, esse tipo
de acusação é um jogo retórico de defesa, e, inf~lizmente,
alguns políticos_ CO!JlO nós, freqUentadores permanentes da
Casa da Dinda, levaram o Presidente também a dizer que
se tratava de uma quartelada parlamentar. Isso J:!áO poderia
ficar sem o protesto que foi feito aqui pelo nobre Senador
Pedro Simon e por nós, também, na ocasião, em aparte que
o auxiliou nessa forma de reagir à acusação· tamanha.
Há, entretanto, pontos divergentes, como disse. O priR
meiro é ã. natureza da pena. O segundo é que Sócrates não
fugiu de apresentar sua defesa, em cumprimento- da lei; era
da lei, ele tinha que cumprir. Ánito e um poeta insignificànte
eram os acusadores. Aqui os acusadores são um valetudinário
de biografia grande, e não apenas grande, extt"nsa, mas admirável, como Barbosa Lima Sobrinho, e um advogado que
preside a Ordem dos Advogados do Brasil. São os dois acusadores. E eles têm um patrono na figura de Evandro Lins
e Silva, um ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal.
Quanto aos defensores, são eles advogados de renÕIÍie
nacional, caros, muito caros. Mais caros, com certeza, do
que o Sr. Cláudio Vieira, que disse que era um advogado
caro para justificar a rapidez com que amealhou os seus bens.
E ao revés de um poeta menor, que não conseguiu com- os
seus versos sobreviver à morte de Sócrates, o que nós temos
aqui é um.- Senador benquisto, um poeta como Aureo Mello,
na defensaria; temos ao lado dele um advogado, ~mo o Senador Odacir Soares, e o bravo Senador Ney Maranhão, meu
querido amigo, a quem respeito muito, que repete o iiittépido
marechal Ney das hostes de Napoleão. São defensores de
valor. E chego a prestar atenção, sempre com o máximo cUidado, ao que eles dizem, porque estou -como estamos tqdos
nós - jungido ao dever de juiz.
_
Há Colegas nossos que--nto se corisideram tal, e sobre
isso já tive diálogos de discordância. Fiquei com o ponto de
vista do Senador Pedro Simon. Acho que, até o mbmento
em-que se realizar, nesta Casa -amanhã, por outro desses
ardis que podem ser legais, mas não são tão legítimos, pode
não se realizar a sessão de julgamento- a sessão, vou ouvir
com toda atenção as razões da defesa e as razões da acusação
para fazer o meu julgamento final.
Ex-Ministro de Collor, perguntam-me se não nie sinto
em desconforto na hora de ter que julgar aquele a quem
servi como Ministro. Não. Não sinto esse desconforto. Tenho
apreço pessoal pelo Presidente. Críticas que ÍIZ às qUãis
aqui me referi, do casuísmo da Câmara, ·do prazo __exíguo
de defesa, mostram já a minha isenção, assim como fii tainbérii
uma crfticit à contundência verbal a que não estou acostumac;l_o,
na linguagem do plenário, do patrono dos acusadores, até
porque estou informado pelos advogados brilhantes da Casa
que o próprio estatuto da Ordem dos Advogados do BraSil
recomenda energicamente que a parte seja tr'átada com urbanidade. Então, isso mostra o meu desconforto exatamente
na hora da reunião plenária. Mas do mesmo modo que tenho
esse desconforto, repilo, como disse antes, o insulto que se
faz à Casa previamerite, como se ela desmerecesse o respeito
dos brasileiros - e ainda boje leio de novo que o advogado
que acaba de ser habilitado para vir aqui amanhã defender
o Presidente Collor diz que se os trinta dias não forem deferidos fica caracterizado que este é um tribunal de exceção-.
Ora, senhores, tribunal de exceção--;--qtreille perdoem
os admiradores do Dr. Getúlio Vargas, da sua memória e nunca combati contra ele - , ele fez em 1935, quando criou
um tribunal pr?prio para julgar a chamada Intentona Comu-
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nista. O Superiorctiibunal Militar é a mais antiga Corte ae
Justiça do Brasil, e durante o período a que muitos apelidam
de "ditadura militar", ele julgou mais de cinco mil casos e
absolveu mais de três mil, reduzindo outros dois mil na pena
que lhes tinham sido impostas.
Então, este é um tribunal de exceção? Olho os Líderes
que aqui se encontram, as pessoas que aqui defendiam o Presidente. Penso no meu prezado amigo, o Senador Marco Antônio Maciel, que era um líder combativo que defendia o governo do Presidente, e que ficou esperando até a última hora,
segundo ele mesmo me disse, que houvesse razões pelas quais
ele pudesse defender o Presidente a partir da avalanche de
denúncias que surgiram depois que deixei o Ministério. Se
V. Exf'l prestarem atenção à cronologia desses fatos, verificarão que quando deixei o Ministério, nos primeiros dias de
abril, ainda não havia esse acúmulo de denúncias em relação
a um possível comprometimento do Presidente com as ilicitudes daquele senhor roncador que agora está em Barcelona.
Ora, digo, portanto, que eu teria todas as razões de,
como ex-Ministro. do Presidente, ter por ele mais do que apreço,- ter até afeto; pois que quando Saí dó Governo recebi
dele atenção que só a mim foi dediCada. Só_ a mim foi escrita
à mão uma carta elogiosa; só a mim foi dado o direito de
passar ao meu sucessor, num discurso, o Ministério, no Palácio
do Planalto. Então, não tenho nenhum tipo de ressentimento;
tenho frustrações. Essas eu tenho, porque _ouvi tanta coisa
que me fez acreditar! Lembro-me, _ meus ilustres Colegas, Senadores e Senadoras desta Casa, que quando fui Ministro
pela terceira vez, e acostumado a ouvir os presidentes-generais
falarem contra a estatização, eu me dei conta do grau de
estatização a que tínhamos chegado. Era o ano de 1983, época
de preparo do orçamento para 1984. Havia, como se sabe,
naquele tempo, três orçamentos, e apenas o orçamento fiscal
passava por aqui, e não era sequer mexido por sete anões
ou sete gigantes. Não havia quem mexesse nele. Ele passava
praticamente intocado. O orçamento fiscal det! p_3:ra o Bra~il,
no ano d0 1984 - e a memória não me ti-airá -26 _trilhões
de cruzeíros, a valores de 1984. Em se-guida, veio o orçamento
monetário e, logo depois, o orçamento das estatais, Onde
eu entrava de novo como Ministro da Previdência e Assistência
SoCial. Tenho a impressão de que V. Ex'f serão surpreendidos
pelo número: o orçamento das estatais era de 66 trilhões de
cruzeiros, enquanto o Brasil tinha 26 trilhões de cruzeiros!
Certa vez vi o Presidente da República, Fernando Collor,
-comandando uma reunião da qual participavam as estatais.
S. Ex•, de dedo em riste, no seu estilo, dizia: o Brasil não
é refém dos senhores; ou as estatais provám a sua efiCiência
ou poderão ir à falência, como qualquer empresa privada.
Acreditei no discurso do social-liberalismo, porque estava
muito próximo daquilo que me coube fazer, como recomendação do Presidente Sarney, quando Presidente do meu Partido, ao programa do meu Partido até hoje, juntando, de maneira indissociável, os direitos fundamentais. os direitos políticos,
os direitos civis, os direitos preexistentes a qualquer texto
constitucional, aos direitos sociais, aos direhó-s económicos
que aparecem depois de 1945 como reivindicação humana.
Isso me impressionou também.
-Impressionou-me ainda mais o que o Presidente fazia,
quando tínhamos reuniões, e aparecia alguma denúncia de
corrupção: era imediata a sua atuação.
Lembro-me- e hoje está presidindo o País aí por algu~
mas horas o nosso ilustre Presidente efetivo da Casa - de
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que trouxe à S. Ex•, como Presidente do Senado, duas mensagens do Presiden_te Fernando Collor, e eu as trouxe, como
Ministro da Justiça, uma, quC era voltada para coibir os crimes
de colarinho branco; a outra, que era para revigorar a Lei
Bilac Pinto. Em ambos os casos, trabalhamos por uma estrita
e determinante recomendação de Sua Excelência nesse sentido.
Vou mais longe, meus ilustre coleias.--:é. ~m Pouco delicado falar sobre isso, mas não podemos deixar de fazê-lo. Quando o meu secretário executivo, que era o Dr. Paulo Sotero,
esse íntegro companheiro que conheci na ~.da pública, substituiu a primeira-dama, na LBA, ele me fez saber depois que
haviam sido praticadas irregularidades e que ele não poderia
. evidentemente arruinar a sua própria reputação, sendo leniente com elas. Levei essa notícia ao Presidente da República:
~ra a sua esposa que tinha deixado a Presidência da LBA.
Sua Excelência me disse: "Transmita ao Dr. Paulo Sotero
que faça a ayeriguação ir a fundo - não vou provocar risos
aos senhores -doa ~ quem doer". Digo que não quero provocar risos, porque querem fazer com a frase castelhana: "Duela
a quien duela... "
Quando o Jornal do Brasil reproduziu aquela peça fantástica do Ministro Magri numa conversa com o acu~ador deli~
rante, o Sr. Volnei A.vila, foi publicada esSa matéria e, no
mesmo dia, na reunião das 9 horas, o Presidente recomen·
dou-me a imediata apuração do fato, imediata sindicância ·
e inquérito. Esse biquérito foi feito no DieSinO dia, e, na
tarde do mesmo dia, o Sr. Volnel. Ávila, acusador, já. estava
depondo.
Ora, nunca poderia eu, portanto, admitir que houvesse
algo por trás dessa determinação tão clara do Presidente que
pudesse caracterizá·la como uma conivência, leniência, participação, omissão ou comissão nos casos famosos do Sr. PC
Fariãs.
Essas recordações, penso que eu deveria trazer a esta
Casa e dizer que ine preparo para julgar amanhá ainda com
mais uma característica: a de ter sido um dos cinço que acompanharam o voto do Senador Josaphat Marinho·. Cautelar,
o Senador precatou~se em relação a não aprovar--desde logo
o relatório do Senador Antonio Mariz, porque admitia ele
que o Senador Antonio Mariz, em seu relatório, já julgava
definitivamente o Presidente.
Para me resgUardar disso, acompanhe-i o voto do 5eilador
Josaphat Marinho~ a fim de ter condições de dizer que aguardo
até amanhã, quando espero que venha o advogado :;aqui, que
venha até o Presidente e faça o seu discurso, para chegarmos
à nossa conclusão.
Honrado com o convite que ele me feZ, há cerca de Um
mês, para ler as suas defesas, as primeiras que ele enviou
ao Supremo em resposta aos quesitos do Procurador~Ger~
da República, recebi a documentação. Disse-lhe que estaria
no sábado em Brasília, pois estava em Belém, e dei-me ao ·
cuidado de lê-la.
No meio da semana seguinte~ o Presidente voltava a me
telefonar, convidando-me para um almoço; ainda no meio
da semana seguinte, ele telefonava, perguntando-me se haviá
recebido a defesa dele para o Senado. Não tendo recebido,
ele a fez chegar às minhas mãos. Analisei a proposta e, em
relação ao almoço, disse: "Presidente, preferia que fosse. depois do feriado de 2 de novembro".
No idmoço, ele foi elegantíssimo"comigo, pois a primeira
coisa que poderia ter-me pergu~tado seria sobre o que eu
achara da sua defesa; ,mas isso_ elç ·nã.g fez.
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Vou fazer uma inconfidência aqui no plenário, pois eu
apenas disse: ''Presidente, aprendi na minha vida militar que
a lealdade tem três sentidos, e só se é leal quando se é nos
três sentidos e que~D; tem uma função de comando para baixo,
para os pares e para cima. Então, é-se leal para o superior,
para os subordinados e para os pares. Eu não tenho subordinados, mas tenho pares e tenho Vossa Excelência como meu
Superior hierárquico, como Presidente do meu País. Devo
dizer-lhe o que acho hoje com lealdade, que é o pensamento
que consigo identifiC-ar na grande maioria dos Senadores brasileiros; ou seja, as razões apresentadas pelos seus advogados
não destruíram as acusações. Esta é uma primeira impressão
generalizada e a tal ponto que you contar-lhe o que o Sen.ador
Josaphat Marinho -que, mais que um advogado, é um jurista; mais que um jurista, é um dos dez constit\lcionalistas mais
conhecidos no Brasil - sabendo que eu estaria com Vossa
Excelência, me disse: "Eu, se fora o Presidente, aproveitaria
o momento da instrução, que está sendo encerrada na Comis·são~Especial do Impeachment, e apresentaria, com as razões
de defesa, as minhãs próprias razões pessoais de político.
Diria que eu estava certo de que as minhas razões eram irrefutáveis; irrefutáveis, porém, diante de um tribunal juridicamente constituído, e não de um tribunal político, ainda que
jungido e preso à necessidade de- cUnij)rir a leL E, em seguida,
em tennos de protesto, eu reiluriciaria".
Fiz uma pausa e disse: uE-vou mais longe, Presidente,
pois, no café do Senado, ouvi do Senador Elcio Alvares que foi quem desequilibrou, na COmissão P;n"lamentar de Inquérito, a maioria, de algum modo, pois o nosso gtande Senador Bisol representava o meu Partido, mas foi a partir da
posição do Senador Elcio Alvares que tivemos o result~do
da Comissão- que, fora ele Vossa Excelência, Presidente,
iria até mais longe:-chegaria ao Senado, faria a sua. defesa,
apresentaria as 'suas razões, dizendo que elas eram também
irrefutáveis, e, em seguida, diria: "Mas cometi um equívocp:
ganhei uma eleição neste País, sendo um homem do Nordeste
e tendo governado um pequeno Estado do Nordeste. Percebi
,que não poderia enfrentar o patrimonialismo, o corporativismo, as forças poderosíssiin:as da economia dinâmica do
B:rasil, vindo do Nordeste." Em conseqüência, iria para a
minha casa, com o protesto de renúncia. E ainda acrescentou-me o Senador Elcio Alvares; ."Iria para _casa e seria eleito
em casa, como quisesse".
·
·
O Presidente ouviu-me. Creio que entendeu o que eu
queria dizer através dessas duas inconfidências e disse-me
apenas: uÉ um ledo engano pensar~se que estou preocupado
como o julgamento imediato do Senado. A minha preocupação é com restaurar a minha imagem perante o meu País
e perante o meu povo". Parou e concluiu: "O resto é conseqüêncial"
Guardei es_sa respÓsta comp alguma coisa enigmática,
que não me permitiria traduzir, desde logo, se haveria ou
não renúncia.
Hoje estou na posição de juiz, sem constrangimento; Tudo farei para Qbservar o ensin~ento imorredouro de Rui
Barbosa.
·
·

- O- Senador Nelson Carneiro, o Senador_ Humberto Lucena e outros mai_s antigos deve_m lembrar-se do eX-Senador
Heitor Dias, que me deu de presente este livro. Ac~ava ele
que, neste livro~ estari:up. os melhores trechos que poderia
juntar das palavras de Rui. E aqui destaco especialmente
este, quando ~le fala,o;como par~nin(o de uma turma de facul_.:
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dade de Direito, quando ierere~se à socialidade. da justiça
e às conseqüências- da injustiça.
_ .
.
Estive a reler, agora de manhã, esta. passagem. DIZ Rm
Baibosa:
"Se deste modo só_se estrangulasse a justiça nos
indivíduos, cabeça por cabeça, tirand~-se a cada qual
o lugar do seu direito, tanto bastaria para revoltar a
consciência humana. Mas essa habitualidade na injustiça empeçonha o ambiente moral, corrompe as nações,
desonesta os governos e arruína os Estados: A desval~
rização da capacidade tem por conseqüênc1a a deseshmação do trabalho. A mocidade se abastarda, se enxovalha, desertando o estudo e desamando as causas generosas, para se alistar na turba dos postulantes e esfervilhar entre os_ cortesãos. Com a justiça postergada
se vai o estímulo, com o estímulo a vergonha, com
a vergonha a moralidade, com a moralidade a compostura, com a compostura a ordem, com a orde~ a se~~
rança; e, rapidamente, como em ~odo organ~mo \'Ivo
debaixo_ da açáo dos grandes tóxtcos, a soetedade se
desorganiza, decompõe e dissolve.''
_.
. ~
Concluí, como ·quero concluir, este despretensi~SO discu~
so meditando refletindo sobre essas palavras finais de Ru1,
ne~te trabalho: quandO ele diz:
"Eu não conheço duas grandezas tão vizinhas pela
sua altitude, tão semelhantes pelas suas lições, tão paralelas na sua eternidade, como estas: a justiça e a_~()rte.
Ambas tristes e necessárias, ainbas amargas e s_aJy_a_doras ambas suaves e terríveis, são como dois cimos_ de
né;oa e de luz, que se contemplam nas altura~_ il!la_c:;u~
Iadas do horizonte. Em vão se agitará derredor_ de~sas ·
duas fatalidades inevitáveis tudo o que é mesquinho
e efêmero no homem e na aglomeração social."

O Sr- Pedro Simon- Permite-me V. EX' um aparte?
O SR- JARBAS PASSARINHO- Ouço o nobre Senador
Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon --I;:ntendo e compreendo a impor~
tância e o significado do pronunciamento de V. Er- Não é
por outra razão que V. Er tem o respeito e a confiança
desta Casa e do País inteiro.
O SR- JARBAS PASSARINHO -Muito obrigado.
O Sr. Pedro Simon- Acho importante o pronunciamell_to
que V. EX' faz dessa tribuna, para caract~rizar, perante a
História, a sua posição. Não há dúvida nenhuma de _q?e a
ex-Mmtstro
primeira lembrança que vem é que se trata de
do Presidente CoUor um homem que o PreSidente Collor
escolheu para ser se~ Ministro da Justiça,, e que hoje está
na tribuna tomando a posição que toma ..;..._ provavelmente
amanhã tomará outra posição. V. EX' está deixando bem clara
a sua posição, com a firmeza P_ermane':lt~ que ~racte~a a
sua maneira de ser. V. Er foi um Mtmstro? S1m, fOJ um
Ministro. Foi um Ministro leal? Sim, foi leal. Foi um Ministro
que confiou?· Sim, foi um Ministro que confiou. V. Ex•, com~
Ministro, cumpriu, até o último minuto, ~ ~ua responsabtlidade perante o Presidente. O que V. Ex' diz agora em seu
pronunciamento é favorável ao Presidente, quando V. EX'
narra a forma pelá qual ele agiu, quando foram levados assuntos como o da LBA e outros ao seu conhecimento, e as ptovi~
dências que ele determinou a V. EX' nesse sentido. E a ima~em
<JUe V. EX' tinha do Presidente. V. EX' vem -agora para dizer
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que continua o mesmo, e continua, inch.iSive; tendo o apreço
do Presidente; __qtas os fatos estão aí, e V. EX' viu o tempo
5e esgotar e os argumentos do Presidente não aparecerem.
- V. Ex• está à espera de que ele venha amanhã e justifique
a razão de ser do seu procedimento._ Queio ~r_ mais uma
vez com a maior sinceridade, que, Corito sen:ipre-, tenho muito
res~eito pela sua posição .. V. Ex• está sendo muito fe~z. e
muito claro na posição delicada que toma em, como JUIZ,
não antecipar o seu voto. Como ex-auxiliar, V. Ex~ adota
uma postura firine e digna. Gostaria de salíentar dois aspectos
que foram focalizados por V. Ex•: primeiro, o pronunciamento
do novo advogado, em que ele diz que, se não forem conce~
didos os trinta dias, fica caracterizado que este é um Tribunal
de exceção. Repare V. Ex• que não é a nós que cabe decidir
sobre essa questão; não somos nós que decidiremos sobre
esse prazo de trinta dias, mas, sim, o Presidente do Supremo
Tribunal Federal, que haverá de dizer se concede ou não
os trinta dias. S. EX' não nos ouviu, nem precisa ouvirqualquer
Senador. Se S. Ex~ conceder os trinta dias, está cOncedido;
se não o fizer - e parece~me que não O fará, pelo menos
é o que me informaram antes de iniciar a sessão - existe
o Supremo Tribunal; existe a figux:a do Ministro dessa Corte
a quem foi entregue o processo. S. Er" também pode conceder
a liminar, dando ou não esse prazo de trinta dias. Como
pode o ilustre advogado dizer que, se _não forem con_cedidos
os trinta dias fica caracterizado que somos um Tribunal de
exceção? Nãd somos nós gu~ e~tamos tomando decisã~_nesse
sentido. Ou, então, ele quer dizer que o Supremo Tnbunal .
Federal é que nos considerará u~ Tribunal de exceção, po~~
que, repito, não é V. ~.que hoje h~nra esta C~a na Presidência, não é o Senador Mauro Benevtdes que hoJe nos honra
na Presidência da República, não somos nó_s; não temo.s nenhuma participação, não temos absolutamente nada a ver
com essa decisão em tomo do prazo de 30 dias. A decisão
é do Presidente Sydney Sanches, que é o Presidente do processo e o- Presidente do Supremo. Se não der, é porque S.
E~ pensa que não deve dar. Há uma segunda possibilidade,
ou seja; da decisão do Presidente Sydney Sanches ele pode
recorrer ao Supremo - e parece que recorreu. E, nesse processo, quem vai-dar ou não a liminar é um Ministr_o_do SuJ?remo. _Como pode, então, o ilustre advogado de defesa dizer
que, se não forem dados os 30 dias, fica caracterizado que
o Senado se transforma num tribunal de exceção? É profundamente lamentável e infeliz essa afirmativa, pois não corresponde à realidade. A outra observação que eu gostaria de
fazer refere~se a outro relato feito por V._ EX' em seu pronunciamento. V. Er disse que, conversando com o Presidente,
ouviu dele que sua preocupação não é com a decisão deste
Senado, mas em restaurar a sua imagem. Acho c_orreta a
preocupação do Presidente Collor em_rest~urar a sua 1m.agem;
sua preocupação em debater, em discutir, em se defender
está correta. O que ele não pode é, para restaurar a sua
imagem, desmoralizar a imagem do Senado, do Supremo,
do Presidente do Supremo. Aí as ::cisas ficam diferentes. Que
ele queira defender a sua imagem, resta~rá-la, é um direito
legítimo seu, é natural, é normal, é l_óg~co, é o bom~senso.
Agora, S. Ex• não quer restaurar a sua Imagem defendendo~se
das acusações, mostrando que elas não são _verdade~as, que
sáo fictícias, irreais; o que el~quer é restaurar a sua IDlagem
criando, no âmbito nacional e internacional, a idéia de que
está sendo submetido a um tribunal de exceção. Aí é que
a coisa fica séria, e parece ser este o assunto principal que
. EX' à. tribuna e que provocou este meu aparte ao discurso.
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de V. Ex~ Isso é realmente grave e difícil, porque estaremos
todos marcados com essa _acus.~ção, ficaremos numa posição
difícil; eu pelo menos, ficarei, se, lá pelas tantas, a conclusão
for de qu~ eu tenha que dar um voto contrário a um cidadão
que tem atrás de- si 35 milhões de votps .. Mas vou responder
por esse ato, vou assumir a responsabilidade dessa decisão.
Agora, querer acusar~nos de sermos ur;n tribu)Jal de exceção,
de não lhe estarmos dando o direito_ de defesa, parece~ me
que esta é uma posição delicada .. ':!'ante que m~ p~rmit~,
através do aparte a V. Ex\ transmttu, conforme Já d1sse na
imprensa, ao Presidente do nosso Congresso o seguinte!; pedido: se o Presidente Collor for absolvido, está absolVIdo, e
a sua absolvição desmente o que ele disse a respeito desta
Casa, porque terá sido absolvido por este Tribunal. Mas, na
eventualidade de o Presidente Collor ser condenado, a Mesa
do Congresso Nacional tem a obrigação de fazer e publicar
uma síntese do que foi esse julgamento, inclusive através do
Itamaraty e de nossas embaixadas, para que dela tomem conhecimento os outros países, berii como osorg-aiiiSmos internacionais de defesa dos direitos humanos. Nessa síntese deverão
estar retratadas todas as fases e peças do processo. tanto da
acusação como da defesa, para mostrar. por exemplo,_ que
o que ele está solicitando agora podia ter sido solicitado antes,
quando teve oportunidade para isto. Ele sabia que, e~ determinado momento, poderia ter formulado os requenmentos
e solicitado as perícias que bem entendesse. Não o fez porque
não quis. Deixou para o -último dia, porque achou q.ue, nessa
última oportunidade, lhe seria dado um prazo a·mats. _É com
isto que ele joga: empurrar no temp_o. E~te Senado _Fede!al
e o Presidente Sydney Sanches estao agmdo com ?:. ~a1or
dignidade e espíritO público. Dizer qU:e -o Supremo Tribunal
· Federal e o Senado Federal estão se transformando em tribunais de exceção, que estão lhe tirando o direitó de (alar,
fazendo com que seja julgado no âmbito internacional; dizer
que o que está acontecendo ~;qui é um repeteco do que mu_i~~s
vezes aconteceu em países da América ou da_ Áfriqt,_Isto
é uma injustiça, pois nãó é ·real.
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repelir acusações ao Senado e, ~gor~, com_o seu t~ste~un_ho,
sinto-me mais revigorado na_ mtnba mtençao de fazer JUStiça.
O Sr. Humberto Luc~a- PermÜ:e-me -V. Ex• uln ãparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO nobre Líder Humberto Lucena.

Ouço com prazer o

o Sr. Humberto Lucena - V. E r fala como o estadista
que sempre foi, resPeitado -pOr todos nós. Por isso, o Senã.do
costuma ouvi-lo em silêncio. V. Ex• costuma usa7; não só esta
tribuna, mas também a do Congresso Nacional nos momentos
graves de nossa vida polítiCa. Dou um testemunho inequívoco
nesse particular. Após esse respeito, depois de tantos anos
de atividades parlamentares na Câmara, no Senado e no Congresso, sem dúvida - e nisto não vai nenhuma generosidad~
de minha parte - V. Ex~, a partir de 1964, tornou-se fm
uma das maiores lideranças_que surgiram no cenário naciona1.
Hoje V. E~ eleva_O_!lível dos debat_es _deste Plenário, so~re
tudo na sua parte discursiva, quando traz uma palavra de
um homem isento, digno e retilíneo, portanto, coerente.
Apoiamos em gênero, número e grau, tudo o que V. Ex•
afirmou desta Tribuna, pois conhecemos não sQ _o passado,
como também o presente, de sua atuação polít.ica; respeitamos
V. Ex~ no Governo e na Oposição. Foi V. Ex~ Ministro quatro
vezes e, desta última, procurou desincumbir-se à altura das
tarefas de coordenação política que lhe foram atribuídas pelo
Senhor Presidente da República. Fez V. Ex~ uma incursão
em fatos passados, para mostrar alguns aspectos desse lamentável episódio, _que - Deus queira - termine amanhã, dia
_aprazado para o julgamento do Presidente afastado Fernando
Collor de Mello. Durante seu histórico, V. E~ lembro-u um
entendimento que teve com o Pr~sidente afastado, na Casa
da Dinda, durante um almoço, quando lhe levou algumas
mensagens: também a dos Senadores Josaphat Marinho e Elcio Alvares. a propósito de uma eventual renúncia, que seria,
por assim dizer, o gesto final de Sua Excelência em todo
esse lamentável episódio. Lembro apenas, nobre Senador Jarbas Passarinho, um outro fato que se casa perfeitamente com
O SR. JARBAS PASSARINHO -Linchamento é a exas-mensagens Que- V. Ex• teve Õ_ cuidãdo de me_ncionar. Refipressão que ele utiliza.
ro-me aos_aotecedentes do Eedido de demissão d.o.então MinisO Sr. Pedro Simon- V. E~ tem razão, e linchamento
tro Jorge Bomhimsen, que- Ocupava uma Sec_retaria Extraoré uma expressão que não corresponde à realidade absol_u~a
dinária de Coordenação Política no Palácio do Planalto. S.
mente. Até se ele for absolvido, também será uma dectsao
Ex•, depois de alguns entendimentos com o Senador Marco
do maior significado. Na verdade, seja qual for o r~ultado
Maciel, teria procurado o Presidente Fernando Collor, que
do julgamento de amanhã, este Senado_ Federal, assun ~mo
iria fazer outrO pronUnciainento histórico na televisão. nesse
o povo brasileiro, a Câmara dos Deputados, o Suprem~ Tnbudia, em sua defesa, para lhe ponderar que ele deveria, em
nal Federal, as Forças Armadas, a imprensa, todos terao cu~
primeiro lugar, acusar veementemente o Sr. Paulo César Faprido a sua parte. Independentemente do resultado, creto
rias - o que de resto já me levava à crença d~ que o Sr.
que é da maior importância que se faça a síntes~, um ap~nhado
Jorge Bornhausen estava-convencido de que o esquema PC
geral do que realmente está acontec~ndo. aqui, :_.se ~~~ulgue
Farias era um fato incontestá_vel_ no GovernÇ>._ EPI segundo,
essa página importante da no~sa Históna no mvel mte_?laque S. E:r' deveria tentar ·um acordo com as lider_anças çie
cional através de nossas embruxadas; não apenas aos pmses,
oposição, para que, após a aprovação de alguns projetes que
aos ~ngressos, mas também às entidades representativas da tratavam da chamada modernização da economia -- entre
opinião pública. À margem do lamento, à marge~ ~o fato
os quais estavam os que dispunham sobre a modernização
em si, é uma págiria importante no que. se refere a~ s1g~nfi~do
dos portos e sobre_ concessões de ~rviço público - Sua Exq:da democracia e do Estado democrátiCO. O Er~denr~e. dtsse
sse. V. Ex' certamente se.lembra desse episódio. E o Presia V. Ex~ que quer restaurar a imagem dele, ma~, para i~so, dente, ao ficar siiente, deu a entender ao então Ministro Jorge
quer demolir a imagem do Senado Federal, do Suprem? Tnbu- Bornhausen que iria atendê-lo. Mas não Só não levQu e1;11
nal Federal e da democracia neste País. Meus cumpnmentos · consideração o apelo recebido - aliás que era secundado
ao importante, significativo e respeitável, como sempre, mas pelo Líder Marco Maciel - como também não utilizou nad"a
desta vez delicadíssimo e justo pronunciamento de V. Ex~
do que ele foi porta-voz, no seU pronunciamento ..Isso teri_a
levado o exoMinistro Jo.-ge Bomhausen ao seu pedtdo de de-.
O SR- JARBAS PASSARINHO- Muito.obrigado, nobre
missão; e o Llder MarCo Maciel à sua renúncia à liderança .
Uder Pedro Simon. Eu já havia me associado a V. Ex' a?
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do Governo no Senado Federai, já que S. -EX• não tinha mãis
o que fazer aqui, por não poder sequer acrescentar uma sõ
palavra em defesa do Presidente da República Fernando Collor de Mello. Trago à consideração esses fatos para ajudar
V. Ex•, que ilustrou o seu pronunciamento com as mensagens
Paqueles dois Senadores que faziam parte do bloco governista
nesta Casa: o Senador-Jo5aphat Marinho e o Senador Elcio
Alvares, que foi o Presidente da Comissãci Especial do IÕJ.peachment. No mais, V. Ex• tem absoluta razão quando se
refere, mais ~a vez, em tom indignado, à insistência com
que o Senhor Presidente afastado Fernando Collor de Mello
e os seus ad\'ogados querem_ atingir o Senado Feder~_ como
illstituiçáo. Junto-me também, ao protesto de V. EX' Lembro-me de que, nas primeiras horas de hoje, depois do meiodia, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Sydney Sanches, deu o seu despacho no novo mandado de segurança da defesa do Presidente da República: primeiro, para
aceitar o novo advogado; segundo, para manter o julgamento
no dia de amanhã; terceiro, par!! recusar o novo prazo de
trinta dias; e, quarto~ para recomendar ao ~dvogado dati~o.
.lnocêncio Mártires Coelho, que comparecesse à sessão de
amanhã, e aqui fic3:sse durante todo o temp«?. pois, eventf:iiilmente, poderia ser necessária~ a" Sua defesa se; o f:JOVO advogado
não comparecesse ao plenário. Vê V. EX', portanto, que com
esse despacho do Presidente Sydney Sanches, que é Juiz processante, o Supremo Tribunal Federal continua de pleno acor.·do com o rito de processo de impeacbment. Meus parabéns
a V. Ex'·
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quando o fazemos através de alguém que está emprenhado
de ódio.
Então, essa é uma posição e não estamos nela. Não- vi
em todas as discussões, a não ser a ausência de defesa do
Presidente, nada que caracterizasse o ódio, a luta, a raiva
contra o Presidente da República.
O Sr- Pedro Simon- Eu só diria a V. EX' o seguillte:
a serenidade do pronunciamento de V. E r, às vésperas do
julgamento, a forma como se expressa, a análise que faz,
inclusive dos aspectos positivos do Presidente Collor, pois
amanhã a esta altura provavelmente já estaremos até julgando, é a maior demonstração da tranqüilidade, da serenidade,
da responsabilidade desta Casa _no julgamento. Não encontra~
damos jamais um maior argumento para mostrar o espírito
público e a credibilidade que merecemos, a maneira de falar,
o seu estilo e a isenção do pronunciamento~ de V. Ex'

O SR. JARRAS PASSARINHO- Obrigado nobre Senador Pedro Simon. Mas, justamente a minha observação era
sobre as Forças Armadas, que estão dando o exemplo de
que dentro de um sistema democrático - todos nós,_ que
aprendemos Física secundária, sabemos o que é um polígono
de forças e que há sempre uma resultante de forças contrárias
- , dentro desse polígono de forças, o que temos é uma Força
Armada que cumpre o seu papel, praticamente lembrando
o grande mundo francês do passado .
Então, vejo nisso um dos melhores sintomas da atualidade
-~brasileira, porque fora outro o caso, fora outra a oportunidade
O SR. JARDAS PASSARINHO- Obrigado, nobre Sena·
- em que eu, major, por e_xemplo, fui para a tribuna do
dor Humberto Lucena. Apenas ~e permitia fazer duas Obser·
Oube Militar e do Clube da Aeronáutica impregnado daquelas
vações: uma ainda com referência ao aparte do nobre Senador
acusações e tendo-as como verdades irrefutáveis - , talvez
Pedro Simon e outra de V. Ex•, começando pelo seu ..
ho~yesse çoisa muito diferente daquilo. que estamps,_ agora,
mostrando ao Brasil.
Como conStituintes, estávaril~S êert·os ·e -bem inSPiiadOs
Por isso é preciso, talvez, para alguns advogados, caractequando fizemos com que presidisse a sessão do Senado, para
rizarem, lá fora, o que imaginam eles que podem fazer como
uma sessão de julgamento de impeacbment, o Presidente do
sendo isto aqui apenas um tribunal de exceção, vingativo,
Supremo Tribunal Federal. Se essas acusações que estão sendo
feitas ao Senado hoje resvalam na Presidéncia do Supremo . do terceiro turno das eleições passadas.
Esta era a observação que gostaria de fazer a V. Ex•
Tribunal Federal, imagine se-fosse um de Dós presidindo a
Casa, especialmente se não· tivesse grande afinidade política
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex• um ap3Jte,
com o Presidente que estava ·sendo processado!
nobre Senador Jarbas Passarinho?
Ainda, hoje Ôuvi alguém dizCr qu-! Peta primeira-~~.
·O SR. JARRAS PASSARINHO- Ouço o nobre Senador
num processo de impeachment, está se fazeti_dQ isso_~tç_. Ora,
Eduardo Suplicy.
é a primeira vez. eu crelO~ qUe um processO --dé impeacbment
está sendo levado até o seu termo, depois daquele caso~ nos
O Sr. Eduardo Supllcy -Fico cada vez mais impressioEstados Unidos, onde o Presidente Jonbson foi sal:vo por
nado, prezado Senador Jarbas Passarinho, com a franqueza
um voto; esse-é um casó. ·..
' '
· _ ..
com que V. EX' trata os assuntos, com a franqueza: com que
O ~utro, é uma observação ao ilustre Líder de Governo,
s~ dirige ora aos seus adversários políticos, ora aôS Seus amiquando S. Ex._ se refere- e o tem feito com muita percuciência
gos, ora aos seus aliados. V. Ex', hoje, d~u exemplos de
- que o casn atual é muito diferente dos casos anteriores:
como, co~ grande franqueza, se dirigiu ao Chefe de Estado,
a deposição do Presidente João Goulart, em que estive envolàquele Presidente que o convidou e que teve em V. Ex' a
vido, e o suicídio do Presidente Getúlio Vargas, que eu vivi
pessoa que coordenou~ como Ministro da Justiça, a parte polícomo oficial do Estado-Maior, completamente diferentes.
tica -e, portanto, a mais iiiipoitante -do governo de FerNós, na praia Vermelha, na Escola do Estado-Maior, líamos
nando Collorde Mello. V. E r traz aqui um depoimento muito
todos os dias a Tribuna da Imprensa e a cada leitura nos
importante para a História do Brasil, inclusive em suas reperenchíamos de indignação pelo que nos transrliitia a pena.._ realcussões internacionais -sobre o porquê de o Senado Federal
ment_e, fantasticamente virulenta do Sr. Carlos Lacerda.
não ser um tribunal de exceção, porque aqui, amanhã, em
______M;üs tarde ,_lembro-me_de _ter. chegado a esta Cªsª e visto se confirmando o julgamento do Presidente Fernando-fl>Hor,
personalidades ilustres que vieram do antigo PSD e quando
n-ã-o haverá propriamente um julgamento. V. Er citou inúineolhava para eles - e não vou citar nomes - lembrava~me
ros exemplos de como aqui estãó Senadores, primeiro como
o que deles eu havia lido e via a conduta daqueles homens,
aquele que foi o próprio MiniStro da Justiça e que soube
daqueles verdadeiros pais da Pátria- aqueleS,_ sim,_ mereciam
tanto admirar certas qualidades do Presidente afastàdo; ou
o nome- e via como era fugaz, enganosa, a fórina ae]Ulgar,
o ex-Líder do Governo, Senador Marco Maciel que até ama-
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nhã, certamente, ainda estará aguardando as razões de defesa
daquele de quem foi principal aliado, e citou como exemplo
os Senadores Ney Maranhão, Odacir Soares, Aureo Mello,
que continuam a advogar a inocência de Sua Excelência. Há
aqui outros exemplos. A Defesa do Presidente tem procurado
caracterizar que aqui haveria um tribunal de exceção, porque
estariam aqui presentes, inclusive, pessoas que participaram
das investigações e que levaram testemunhas à CPI, como,
por exemplo, este Senador que vos fala, que é de partido
da oposição, é do Partido dos Trabalhadores, que teve em
Luís Inácio Lula da Silva o principal adversário de Collor
no segundo turno das eleições. Eu gostaria, aproveitando esta
oportunidade, de dizer aos advogados de defesa do Presidente
Fernando Collor que, quando este ou qualquer dos Senadores
colaborou para que houvesse a investigação, a apuração da
verdade, estávamos todos cumprindo com o nosso dever constitucional de fiscalizar os atos do Executivo, de pedir fosse
instalada uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que é o
instrumento mais eficaz para que possa o Congresso ir a fundo
na investigação de irregularidades, quando elas surgem. Assim
como participar da CPI, assim- como quando, por exemplo,
uma testemunha como a Sr' Sandra Fernandes de Oliveira,
como cidadã, veio a um Senador e disse: -"Sei desses fatos
e precisaria relevar." Como se_ tratava de poucos dias ai!. da
que tínhamos para concluir a fase de depoimentos na CPI,
foi natural que eu providenciasse, até- ela, grávida, na companhia de seu marido - , que viesse o quanto antes a Brasília
e pudesse vir à CPI relevar fatos que eram de interesse da
Nação. Mas também é atn"buição de cada Senador e do Senado, prevista na Constituição, julgar o Presidente -da KepU.blica.
Então, são atribuições ·que se somam, atribuições- previstas.
E como poderiam, então, os advogados do PresidenW: avaliar
que o Senado não estaria cumprindo senão com a__sua responsabilidade, atribuição constitucional de julgar o Presidente? V.
Ex• traz, aqui, um elemento da história, de grande importância, ·que poderia até, eventualmente-, servir como argumento para a defesa. V. EX' faz um paralelo com o julgamento
de Sócrates, descrito por Platão, em esP,ecial quando Sócrates
diz que teria muito pouco tempo para defender-se das calúnias
que, por longo tempo, foram a ele atribuídas. Ora, estamos
aguardando, desde abril, que o Presidente Collor traga as
provas que o inocentariam do Cririle de que._.está ~endo acusado. Mas, ao contrário, cada vez mais, ·chega-se à conclusã-o,
pelas provas testemunhais, pelas provas documentais, que
houve culpabilidade. Mas, Senador Jarbas Passarinho, eu,
também, sendo um Senador da oposição, do Partido dos Tra~
balhadores, que participou- das inVesligãÇões-,-porque era minha atribuição constitucional, estarei muito at~l_ltQ 7 amanhã,
às palavras da defesa. E gostaria muito que o prdprio Presidente Fernando Collor de Mello viesse aqui e ap~esentasse
a verdade por inteiro. Me_smo que tenll~ que reconhecei'_mQs,
acredito que, para a história do Brasil, se Sua Excelência
quer resgatar a sua imagem, se erros comeú::u, melhor será
reconhecê-los, para que pessoas que atuam- na vida pública,
homens e mulheres, não incorram no mesmo erro. Meus cumprimentos por suas palavras.
-O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito ob!jgado, nobre
Senador Eduardo Suplicy. Para mim, é também muito impor~
tante ouvir V. Er, que poderia ser considerado, por motivos
históricos, pela luta entre o Partido de V. Ex~ e o candidato
vitorioso, Fernando ollor, nos dois turnos, uma pessoa que,
desde logo, estivesse predisposta a condená-lo. A dignidade
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pessoal de V. Ex• me assegura que não é esse o ;eu espírito,
e as suas palavras confirmam a minha impressão.
Agradeço muito a V. EX" pelo apane ouço o nobre Líder
do Partido da Social da Democracia Brasileira.
O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador Jarbas Passarinho, desejo cumprimentá-lo pelo brilhante, límpido, judiCJ.oso e JUSto discurso que profere nesta tarde, merecendo
toda a atenção e, como sempre, todo o respeito do Senado.
V. E.X' estabeleceu um paralelo entre o julgamento de Sócrates
e o _Julgamento de amanhã. Mencionou pontos em comum,
~as também evidenciou o que distinguia ilão só as persona~dades, f!laS o próprio julgamento. Ao cumprimentá-lo, pedina perrn1ssão para render as minhas homenagens também
ao grande Sócrates, que continua vivo, merecendo o respeito
e as homenagens de todos~ Foi um marco n~ história d~ pensamento, sobretudo da filosofia da velha Grécia. Ainda, hoje,
f~lamos em pell:sadores e ~ósofos pré-socrátiCos -e póS-socrá~
ticos_. Ele contmua a ilummar os caminhos da inteligência
e Os caminhos da verdade. Sócrates foi, antes e acima de
tudo, um filósofo em bu5(;3 dá verdade. Conversando aqui
com a nobre Senadora Eva Blay, eu lembrava o que o nobre
Senador pelo Rio Grande do Sul, o nobre Líder Pedro SimOn
mencionou. O discurso de V. EX', retratando essa serenidade'
esse respeito à dignidade humana, essa procura da verdack
dos .fatos, esse discurso que traduz todo o pensamento e o
senttmento do Senado nesta tarde, dia que antecede ao julga~
mento, será estudado pelos nossos historiadores. e melhor
do que quaisquer palavras, quaisquer atos, ele revel;rã o ver::
dadeiro estado de espírito com que os Srs. Senadores irão
amanhã, participar do julgamento. Todos nós, estou_
~taremos com o nosso pensamento voltado para os superiores
Interesses do País; estaremos levando em conta a Constituição
as leis da República, a defesa a ser produzida, a acusaçã~
final. ~ cada um de nós, ouvindo a sua consciência, há de
cumpnr o s_eu dever. Parabéns a V. Ex~

certo:

O SR. JARBAS PASSARINHO- Graríssimo nobre Senador Chagas Rodrigues, às palavras de V~ Ex'. '
_ _ _
Houve tempo em que eu dizia que nós precisáVamos- restaurar o valor da frase feita, o valor do lugar com_um. V.
EX' falava, eu me embevecia ouvindo, e veio à minha mente
ulna dC;ssas frases feitas que- usãmos muito aquj, às vezes,
por polidez: "0 aparte de V. EX' enriquece o meu discurso'•.
Isso nós temos ditp, às vezes, quando enriquece e, às vezes,
quando não enriquece. É como o grande mineiro AntoriíO- Carlos, que já presidiu o Congresso Nacional, dizia erit relação
ao mau orador: "O tempo, nosso amigo, já se-- es-gotou''. E
quando era_ o contrário, um bom orador, ele dizia: "O tempó,
nosso inimigo, faz córli que ·eu peça a V. Ex• que conclua."
Eu concluirei agora, Sr. Presidente, aiiteS ouVindo mais
um aparte do nobre Senador Pedro Simon.

O Sr. Pedro Simon-Estoii vivendo um momento muito
importante: dar três apartes a V. Ex• marcará a minha biografia para o resto da vida. Mas eu quero aproveitar o pronunciamento de V. EX' para comentar a indagação do colunista
Zózimo, no Jornal do Brasil: .. Cadê? Por onde andarão os
caras-pintadas que garantiram a aprovação do p~dido de impeachmeot do Presidente Collo:r em setembro último? Será
que suas cores desbotaram como os colloridos? É bom salientar
esse a~cto. CaSualmente, o Senador Eduardo Suplicy ~tava
no gabinete do Senador do PSDB quando se dio:;;rntilJ ~~a
qu_estão. Os joveris desejãv-art:Cfazer, ho,ic e ~rn~l>ih<L uma
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grande manifestação em' Brasília. Mas foi feito um _apelo,
o Lula participou desse apelo; o Presidente do PS:l)B, Tasso
Jereissati, participoU desse -apelo; riós participamos do apelo,
no sentido de que não façam a manifestação. Não é interessante que venham, não é bom que venham. Queremos fazer
um apelo no sentido de que não haja nenhuma manifest!'lÇão
em frent:e: ao Congresso Nacional nem em lugar nenhum do
Brasil, para evitar justamente que algum Senador seja vaiado
ou sofra intimidaÇões, o que pode servir de pretexto para
aquilo que nós não queremos. Ou meSmo o Presidente da
República, se vier ao julgamento - Sua Excelência tem o
direito de Vir-, pOde S"er alvo de algum tipo de manife~t~çã~,-
que não interessa, qUe nãO é iniPortaiite.--Não é imponante
esse tipo de manifestação. Nós fazemos um a: pelo a vocês__
jovens: não-façam nenhum tipo de manifestação. É a melhor
maneira de ajudar. Senador Jarbas Passarin_h~. os_ca_~a~j?in
tadas, os jovens, estão sendo cobrados pelo seu silêncio. Na
minha opinião, mereCe O maior-fesfieito o Silê"rlCio dos jovens.
Como no Eclesiastes, que diz que "há momento para tudo",
eles sabem que esse não é o momento de rebeldia, de estarem
nas ruas ou de estarem de ca_!a__ pin_!ada'- _Esta é fi: b_ora do
silêncio! O S-upremo TribUnal Federal vai decidir. Respondo,
portanto, ao ilustre jornalista que esses jOVens, !J3 sua -mocidade, na sua impetuosid3de, na sUa maneira de ser- facilmente compreensível na juventude - , estavam dispostos a
ir às ruas, mas tiverarii a grandeza de entender o apelo que
foi feitO no sentido de que esta não é a hora. Esta hora não
é de manifestação; e, graças à- Deus, nada está ocorrendo
nesse âmbito: Perdoe-me, mas acredito que, dentro do espírito
de V. Ex~. esta é uma colocação importante.
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Essa é uma forma que temos de saudar também aquilo
que signífica a idade madura, o acúmulo de conhecimento.
De ce~a feita, guardei um pouco do que disse Maurois em
um de seus livros: .. Cultura é tudo o que fica do muito quese leu". V. Ex• deu LJID~_ demonstração de não ter ficado
apenas-pouCo, mas muito também do muito que leu.
Ao concluir, fico a perguntar-me se valeria à pena também explicar, Sr. Presídente, por que pedi a palavra hoje.
Eu achava que era importante que usasse da palavra e contasse
com- a benevolência dos meus ilustres Pares, porque receio
que amanhã, dentro do rito que temos aqui fixado, não chegue
o mome_nto em que cada Senador tem o direito a dez minutos.
E perdei" essa oportunidade histórica eu não gostaria de ter.
Por isso esta minha decisão de falar hoje. Saio daqui reconfortado pelos apartes que recebi.
O Sr. José Paulo Bisol ~Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO- Ouço agora, com muito
prazer, o meu ilustre mestre, Senador José Paulo Biso!, a
_quem muitas vezes as pessoas confundem com um homem
apaixonado. Eu mesmo lhe disse que faço uma grande diferença entre a paixão, o arrebatamento e a convicção. S. Ex•
é um homem de convicções.

O Sr. José Paulo Biso! - Nobre Senador Jarbas Passarinho, V. EX', com a erudição e o brilho costumeiro, partiu
de Sócrates, que, segundo Frankena, é o santo patrono da
filosofia moral, para, em palavras judiciosas, equilibradas,
abordar a questão da competência do Senado para realizar
um julgamento imparcial. Durante os trabalhos da CPI, tive
uma atividade forte, profunda e apaixonada. Nesse período,
O SR. JARBAS PASSARINHO - Ao se referir novaconcedi
um número incalculável de entrevistas a rádios, televimente ao fato, -nobre Senador Pedro Simon, V. Ex~ dirimiu
sões e jornais. No inícío, essas entrevista_s começavam sempre
a minha dúvida sobre o nome do escritor citado.
com uma expressão: ua nível de investigação, a prova· tem
O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V. Ex~ um aparte?
tal ou qual sentido". Nas demais entrevistas, ficava implícitO
que eu fa1ava a nível da investigação até agora realizada.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Concluiria, S~c'Presi
Neste momento, nobre Senador Jarbas Passarinho, estou fadente, se fosse grosseiro-e não concedesse o aparte ao no~re
lando a nível da prova até agora produzida no processo. Quero
Senador Nelson Carneiro.
colocar isso bem claro, porque, às vezes, usa-se até a ignoO Sr. Nelson Carneiro -Muito obrigado a V. E r-. Creio
rância como argumento. E o argumento da iinparcialidade,
que amanhã será realizado não só o julgamen_~o do~_ at?!_d_o
como uma atitude preordenada de neutralidade, é o arguSr. Presidente Fernando Collorde Me!lo 1 mas também o julga- mento da hipocrisia e sempre vem de quem, profissionalmento do Senado Federal, porque, ao contrário de o~tros
mente, está viciado na parcialidade. Advogado é sempre parjulgamentos políticos, não moverão os que integram este Senate, é pars, é parcial e se habitua com a pa-rcialidade, É normal
do nem o partidarismo. nem o ódio, nem a vingãhÇ-a. Nós
que assim seja. Mas o que quero colocar, pela primeira vez,
todos, qualquer que seja a nossa posição, estaremos manifes- se V. Ex• me permite, perante o Senado Federal e perante
tando o nosso pesar por ter chegado o Brasil a viver este
a Nação brasileira, é uma exploração do pressuposto da ignoepisódio triSte e inédito na sua História. Será a hora da justiça.
rância popular. O que quero dizer é que nós, seres humanos,
Então, far-se-á justiça a_ esta Casa, que, sem alardes, sem V. Ex\ nobre Senador Jarbas Passarinho, V. E~S, nobres
festas, mas com imensa mágoa, é obrigada a decidir sobre
Senadores, quem quer que seja na população do Brasil, somos
um problema que angustia a todos nós e se espalha por toda naturalmente parciais. Nós somos parciais por natureza; soa Nação brasileira. O nossO}ulgame"rito virá amanhã.
mos parciais ex origine porque somos produto de uma evolução
O SR. JARBAS PASSARINHO- Nobre Senador Nelson que, numa determinada época, nos colocou com um rabo
Carneiro, não- é- à:.toa:-- qiie- Se --empresta senectude também comprido, saltando de galho em galho, de árvore em árvore._
à sabedoria. Elas estão ligadas intimamente e o Senado pro- O nOme que tínhamos era áustralopitecus africanos e um dia,
vém, etimologicamente, dessa própria palavra. V. Ex• e eu há milhares e centenas de anos, perdemos o rabo; mas, como
somos bem mais idosos que todos os outros Senadores e muito quem tem uma perna amputada, continuamos a sentir dor
nesse_ rabo perdido, nesse rabo abstrato. O que _quero dizer
mais do que as Senadoras p-resentes.
_
Em relação a elas, para tirar um pouco·-d_o tom muito é que somos parciais porque somos limitados: somOs parciais
sério deste discurso, direi Que tenho uma amiga no Pará que porque não podemos conhecer tudo; somos parciais porque
fez trinta anos de idade, depois chegou aos trinta e nove_ temos__os_ nossos sentimentos e não podemos viver os sentie agora está com mais ou menos trinta e ci:õco; nunca passou mentos de -tOdos os outros; somos parciais porqüe temos ·a
nossa particularíssima experiênCia de dor e de alegria diferente
dos trinta e nove!
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indiferença. Quer dizer. na ·psicologia motiv-acioilal, que é
das experiências de dor e de alegria dos outros; somos parciais
o fundamento da nossa mente, já somos comprometidamente
porque nossas crenças nos invadem e até nos transcendem
parciais, envolvidos e não podia ser diferente para sermos
a ponto de, ao invés de nos orientarmos em direçã_o a ela,
humanos. Depois a mente, aquilo que começou há centenas
é ela que nos puxa para um espaço_que não esperávamos.
de milliares de anos, com a queda da cauda, a racionalidade,
Temos as nossas idiossincrasias, as nossas mitologias, as nossas
frustrações, o nosso inconsciente, as nossas inclinações, os
que não terminou ainda de ser e que em cada um de nós
é só uma parte dela, não é um saber tudo, não é um dominar
nossos amores, as nossas paixões. Temos o nosso passado,
os erros que cometemos, os pecados que praticamos. Somos
tudo, não é um equili"brio divino. Nós só conseguimos a imparparciã:Is pOrque -sOmos homens, porque não somos Deus, porcialidade_ com esforço, com luta. Não suporto mais essa expioque estamos no tempo e não na eternidade. Mas _se _somos -ração çla ignorância das pessoas menos informadas, que não
têm instrumentos conceituais para discutir a parcialidade e
tudo isso, parciais por natureza, parciais ex origine, o· que
a .imparcialidade e que nem sequer sabem que somos naturalé, afinal de contas, a imparcialidade? Que discurso é esse
:ment~ parciais;- a exploração disso parece-me ignóbil, pareda imparcialidade? Quem falará foi por trinta anos fuiz e
.ce-me marcar uma causa desarrazoada; parece-me caracterizar
sabe que é possível transcender a crença, o sentimento, o
o Sem-sentido de uma elaboração de argumentos. Por isso
modo de pensar, até a inclinação ideológica, que é uma inclinação para ocultar de si_ mesmo certas verdades. Sabe que essa_ ~ que me permiti esse longo aparte, porque V. EX1', que foi
ministro brilhante e competente do Governo do Presidente
transcendéncia é possível, mas sabe que é impossível abstrair
afastado Fernando Collor, vai à tribuna e diz: "Senador boje,
o modo de sentir, de pensar, de estar no mundo entre os
Ministro ontem, eu tenho condições de ser imparcial, justaoutros e as coisas. E, então, o que é essa anti-socrática filosofia
mente em razão da minha parcialidade. Mais competência,
caseira forense da imparcialidade? O que é esSa filosofia da
atitude de neutralidade? É preciso, nobre Senador Jarbas Pas- mais motivação- para ser imparcial do que aqueles que não
viveram o drama da parcialidade, que não percebem a verdasarinho --e aqui está a exploração da ignorância - , ignorar
de; a própria e individualíssima verdade". Nobre Senador
que, na própria formação da atitude ("atitude é uma predispoJarbas Passarinho, há centenas de milhares de anos, ocorreu
sição para pensar, agir e sentir de deteririinado modo"), inuma queda mais significativa do que a queda do muro de
fluem as crenças, as ideologias, a experiência humana, a vida
Berlim: caiu-nos o ''rabo.. ; ocorreu a queda do "rabo"! Desde
sofrida, a alegria de ter vivido até ali as relações que se teve,
então, vimos desenvolvendo a nossa _racionalidade. Mas, até
as leituras que se fez, os peitsãmeittos que se pensou e os
boje, quando chega a hora ele julgar, quando chega a hora
pecados que se praticou. É a vida! É o homem! .Talvez_ um
de decidir o destino dos outros, quando chega a hora dramáticã
permanente sonho de ser Deus, mas uma impossibilidade de
de transcender a própria condição humana, onde sentimos
ser um repouso divino. O que é, Dr. Villela, a imparcialidade?
a dor, se não na cauda amputada, no rabo perdido? Obrigado!
Quem sabe V. EX' queira ensinar a mim, que Viveu 'trinta
anos de magistratura, o que é imparcialidade? Pois saiba que
O SR- JARBAS PASSARINHO."-Senador José Paulo
eu tenho orgulho de poder ensiná-lo como a parçialidade é
Biso!, recolho a lição de V. Er que, inicialmente, me deixou
da nossa natureza, como somos parciais éx-origloe, com:o fopreocupado_ Não o sabia darwinista. E quando V. EX' falou,
mos o australopitecus africanos, como nos caiu a cauda há
"caiu o rabo", tive dúvida se todos nós já tivemos o nosso·
milhares de centenas de anos e como ainda sentimos dor nessa
realmente amputado. Até porque nas expressões comuns se
cauda abstrata, amputada pela evolução da espécie! Digo,
diz: "Vou pegar o spjeita.pelo rabo. Vou apanhá-lo na falcacom a maior humildade: A imparcialidade é uma conquista,
trua que ele está fazendo."
o produto de uma luta e de um esforço em cada casO! É
Mas, sendo
Ex'- pã.rtidário da Ciência, do transforpreciso não ter nenhuma experiência de julgador para não
mismo, eu me permiti, também para amenizar um pouco esta
saber que a convicção - ísSo- que Balzac chamava de uo
~ssão preparatória do julgamento de amanhã, dizer que assim
poder do homem" - não se produz instantaneamente. Ela
como V: Ex' acha que muito mais importante do· que o muro
se produz no embate das coisas que se vai conhecendo, no
de' Berlim ou talvez até o julgamento -de Cristo. foi a petda
embate das provas. Ela ,faz-se e desfaz-se, ergue-se e cai.
do rabo, li em algum lugar que também muitO -~im pãra
e é trabalhada dialeticamente no processo da form~ção da
nós foi o fato de Adão tf:r mordido a maçã; a partir do moprova. E ora tende para cá, ora tende para lá e busca--se,
mento em que ele mordeu a maçã", todos nós sofremos, até
dramaticamente, tragicamente: sem atitude preordenada de
hoje, de dor de dente. Essa se'ria outra expressão.
neutralidade, sem hipocrisia, sem cabOtffiiSmO, desesperadamente, aquela convicção final: encontrar o equilíbrio que Deus
Mas V. Ex' falou sobre os indiferentes. Rapidamente,
facilmente encontraria. A imparcialidade é só a não parciali-. remeti-me a uma págúla de Gramsci, que condena ós indife~
dade, a negação da natureza, uma trágica luta do anjo com
rentes, que diz que tem horror a_o_s indiferentes. E eu :não
Deus, como no sonho de Jac6-_- Naâa DiaiS- Paicial do que
confundiria o imparcial, como v: Ex' diz, como resultado
um juiz que é imparciar antes de viver o processo. Imparcial final de uma luta entre serventias e grandeZas de cada hoinem
por atitude, imp-arcial por neutralidade. A psicologia elemen- com a indiferença que, em si, é uma neutralidade amorfa,
tar, corroborada pela psicologia profunda- a chamada psico- · covarde e bipó<:rita·
logia freudiana. - demonstra que a estrutura da psiquê; a
Também não ficarià' com a "idéia inicial de que houve
..estrutura da mente humana é tal que, n<? primeiro momento,
um jirlz francês, e vale a ~tade, quê declaroU que era eqüidisinvestimos o qUe Freud chama de acatexi.a eoi cima das coisas
tante entre a justiça e ~ injustiça. Não poderia também me
e dos outros, isto é~ do que não somos nós. Esse.invCstimento fiüar a esse tipo de julgador.
de energia psíQuica ·sobre as- COisas e os outros só tem duas
Mas, enquanto V. Ex• falav:i~ eu procurava restaurar,
perspectiVas: ou nós, impulsivamente, comprometidam.ente,
perante a minha memória: o que li de um grande ex-Ministro
sentimo-nos atraídos pela coisa O!l pelo outro, ou sentimos
do Supremo Tribunal Federal, no seu livro de memórias. Emuma repu,!são, uma ~ejeição do outro ou da co~. Não existe
bora não sendo textua,l,_o pensamento gue>ele defendeu foi

v:

11156 Terça-feira 29

DlÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção IIj

esse: "Somos paiciais, mas recordo de hav~r lido na memória __
de um grande juiz: "Jamais me sorri ao coiidenar pÕr quem
eu n;lo tinha apreço; da mesma maneira que nunca deixei
de rejubilar-me ao absolver um acusado, especialmente se
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~~go, coqta com ponderáveis opliüões d6 jurisconsultos, tanto

aqui como nos Estados Unidos.''
Em sua obra clássica sobre o Poder Executivo, Annibal
Freire da Fonseca, que foi Ministro do Supremo Tribunal
Federal, em resposta à argumentação de um magistrado que
lhe tivesse amizade".
se pronunciara- favoravelmente ã extinção imediata do .proEssa é a ímpressão que recolho da lição de V. EX' e
cesso no caso de renúncia, observa:
das memórias de um grande juiz do passado.
Ao concluir, Sr. Presidente e Srs. Senadores, agrade"A argumentação deriva da idéia preconcebida de que
cendo os apartes que aqui recebi, que tanto valorizaram o
o processo· do Presidente é uma simples medida política e
meu discurso, eu gostaria que alguém junto ao Presidente,
por isso só pode ser julgado o detentor atual do Poder Exe~
no dia de hoje ainda, na oportunidade que ainda não se pertivo. O impe8chment é realmente uma medida política, mas
deu, chegasse a ele- e alguns aqui são freqüentadores claros
tem todos os característicos de um julgamento, que termina
da Casa da Dinda - e pudesse lhe dizer: "Protelações não
pela absolvição do indiciado ou pela condenação a uma pena
mais! Elas não ajudam esta tática equivocada que, prátelando,
expressamente determinada pela lei constitucional."
vai-se obter a reversão das expectativas e a reversão da opinião
Ao contrário do que pensava o douto juiz, a doutrina
pública brasileira".
por ele propugnada, aliás? como apoio da lei, facilita a detUrE mais ainda: "Que a História julga os homens- muitas
pação do pensamento constitucional.
vezes os absolve e muitas vezes os condena -~ mas condena,
Um presidente que tenha cometido malversações no exers~guramente, aqueles que, perante a própria História, não
cício ·de seu cargo e se veja assediado pela oposição tenaz
tiveram grandeza".
do Congresso e sem apoio na opinião pública pode facilmente
Deus me impedirá de ser injusto, Sr. Senador José Paulo
escapar ao castigo dos seus crimes, preferindo renunciar ao
Bisol, e minha consciência me ajudará junto ao ineu DeUs..
poder a se expor a uma condenação de efeitos duradouros. ·
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas prolongadas.)
No direito norte-americano, deve ser reg_istrada a respeitável opinião do Professor Laurence H. Tribe, da UniverCOMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:·
sidade_de Harvard, o qual assim se pronuncia:
-Albano Franco - Bello Parga - César Dias -Dario
''A renúncia de um "funcionário civil" (civU offlcer) não
Pereira - Divaldo Suruagy - Eduardo S~plicy - Epitácio
lhe dá imunidade ao lmpeachment por atos cometidos enquanCafeteira - Flaviano Melo - Henrique Almeida - João
to no exercício do cargo. O Congresso poderia desejar prosse~
Calmon -João França - Jutahy Magalhães - Meira Filho
guir no processo de im.peachment depois que o acusado renun~
-Pedro Teixeira ._.,;.Raimundo Lira.
ciou ao cargo, a fim de suprimir do renunciante todos os
benefícios de pensão (retlrement benefits) afetados pelo fato
do impeachment ou da condenação; a fim de consolidar a
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) - Esta Presi_lição a ser tirada da m~lversação do renunciante, sob a forma
dência deseja engajar-se aO- júbilo e à satisfação de todos
de precedente; ou simplesmente para tomar manifesto p3ia
os seus Pares, Senador Jarbas Passarinho, que assistiram aqui
o público no futuro que a renúncia aó cargo for o resultado
a um dos mais brilliantes discursos da história do nosso Se_qão q~ uma perseguição injusta, ma_s antes do àbuso de sua
nado.
posição oficial, cometido pelo renunciante".
Muito obrigado.~
. ~
.
O que é o Crime de responsabilidade e qual a natureza
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
de sua sanção."
Diz Fá6io Konder CõmP3rato: ·
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT~ SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente
"A doutrina praticamente unânime, tanto aqui ·quanto
alhures, sustenta que os chamados "crimes de responsabie Srs. SenadOres, ainda na sexta-feira passada, o brilhante
lidade" nada mais são _do que infrações políticas, violações
Senador Jarbas Passarinho propôs ao PreSideote Fernando
graves da ConstituiçãO.
Collor de Mello que renunciasse. Esta proposição já havia
De acordo com a mais longeva tradição, sempre se entensido formulada por alguns dos Srs. Senadores e Membros
deu que a vítima dessas infrações é o próprio povo, abusado,
do Congresso Nacional, Deputados Federais.
como disse Hamilton~ na confiança que depOsitOu nOs goverTem-se discutido em que medida a renúncia do Presidente
nantes por ele eleitos.
da ~eptíblica extingue ou não ? processo por c.rime de resJ:<>nDaf porque, no Reino Unido, quaudo a Cãmara dos Cosabilidade. É importante que venhamos a considerar esta htpómuns aceita uma denúncia que acarrete o impeachmeot e detese, porque a esta altura dos acontecimento~ é. necessário
signa representantes seus para atuar como acusadores perante
que o Senado cóloque com clareza que a renunaa. eve!?'_tual
a Câmara dos Lordes, esses acusadores se apresentam "em
do Presidente Fernando Collor de Mello náo extmguirá o
nome da Câmara dos ComunS e-de todos os cidadãos comuns
processo por crime de responsabilidade.
do Reino Unido".
Esta é a opinião de diversos juristas, inClusive de alguns
Em lógica conseqüência, como salientou o Ministro Paulo
que foram consultados pela Ordem dos Advogados do Brasil,
_Brossard, em monografia sempre citada, •'a pena· através dele
que têm trabalhos publicados.
Os Senadores têm rece_bido estudos a respeito, dentre
(unpeachment) aplicável nada tem de criminal; é apenas política, relacionada .a. um ilícito pqlítico, aplicada por entidades
os quais o do Professor titular da Faculdade de Direito da
políticil.s a autoridades políticas"~ o impeachment, disse com
Universidade de S~o Paulo, Fábio Konder Comparato, que
muito acerto um autor norte-americano contemporâneo~ "é
coloca em seu parecer:
"Uma análise objetiva e serena da questão, em sede douum remédio prospectivo aplicável em benefício do povo, não
uma sanção retributiva" infligida a um agente político crimitrinária~ tevela que a tese da não-extinção do processo por
crime de responsabilidade, diante da renúncia do titular do noso.
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Se se trata de proteger o povo contra a permanência
Mas o Congresso não tem prazo para tomar ciência oficialno poder, ou retorno ao poder, de quem se revelou culpado
mente dessa declar3ção e _o ~enado, que não se confunde
de grave infração constitucional. é óbvio que o acusado não
com o Congresso Nacional, não pode receber, ãinda que provipode frustrar essa medida de segurança popular, extinguindo
soriamente, a renúncia do Presidente em lugar do Congresso.
com a sua renúncia o processO onde apura e julga a sua responAinda aí, essa iniciativa eVentual do acusado irá represabilidade.
sentar: não o legítimo exercício do direito de d~fesa, mas uma
manobra de obstrução processual. Ora, a obstrução do proNão há distinçãO c:Ie grau nas sanções constitucionais.
cesso de impeachment constitui evidente tentativa de impedir
O argumento mais usado contra o prosseguimento do
o regular funcionamento das instituições cqp.stitucionais. Ainprocesso em caso de renúncia não passa de uma petição de
da que o acusado não tivesse cometido nenhum crime de
princípio. Diz":-se, aSSim., ·que sendo a perda do cargo a pena
responsabilidade anteriormente, ele viria a pfaticá-lo se tenprincipal e a inabilitação para o exercício de função pública
tasse-- mais uma vez -obstruir o funcionamento do Senado
a pena acessória, não se pode aplicar esta última __quando
cOmo alta Corte de Justiça._
_
.
·
aquela tornou-se inaplicável. n
Assim
conclui
o_
jurista
Fábio
Konder
Comparato.
Essa, aliás, foi ã ponderação feita por .Saulo Ramos em
Opinião idêntica também foi encaminhada aos Srs. Senaartigo recente publicado na Folha de S. Paulo, quando procudores e à OAB pela S~ Marilia Muricy, Professora da Faculrou dizer que a renúncia iria extiD.guir o procesSo a que está
dade de Direito da Universidade Federal da Bahia, mostrando
submetido o Presidente Fernando Collor de _Mello.
a irrelevància jurídica da renúncia do acusado após a inauguProssegue Fábio Konder Comparato:
raÇão do processo.
__
"Acontece. que nem a Constituição da República nem
No
mesmo
sentido,
encaminhado
aos Srs. Senadores pelo
a Lei n~ 1.079, de 1950, fazem essa distinção ·entre-pena prindigníssimo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil,
cipal e pena acessória; como, de resto, nem mesmo mencioMattelo Lavénre Machado, é -o parecer da Dr" Cáririen Lúcia
nam o termo "pena".
Antunes Rocha, que em sua conclusão diz:
O texto constitucional _(art. 52, Parágrafo únlcó) limita-se
uRenúncia que embarace processo e frustre a prestaa dizer: "Nos casos previstos nos inciSos I e U, -fu~ciónãrá
ção da jurisdição política, como na hipótese em apreço,
como Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se
e sabendo-se que; esta é dever do Estadq, competência
a condenação, que somente será profeilda por dois tefços
incontornável do S~nado, qbrigaÇão do -Poder_ Público
dos votos do Senado Fec:leral,_ à perda do cargo, com inabilicom a sociedade, é_~enúncia ao próprio direito da societação, por 8 anos, para exercício de função pública, sempredade ao governo constitucional, o que nela ela mesma
juízo das demais sanções judiciaiS cabj'veis."
poderia fazer. ••
Demais, o raciocínio de distinguir entre pen3 p.rfn"cipal
_ É também a opinião do_ jurista Michel Temer, que
e pena acessória trai evidente atraso de inforrDã.çãO por parte
_ _faz a seguinte observação quanto à renúncia, ·que- não
dos que o empregam. Continua-se a raciOcinàr rio quadro
deve servir de_ obstáculo ~o p~osseguimentO da ação:
sistemático da antiga Parte Geral do Código Penal. Hoje,
"Basta·supor a hipótese de um Chefe de Executivo
a nova Parte Geral do Código, introduzida na Lei n' ?.209,
que, próxirito ao final de seu mandato, pressentisse a
de 1984, já não conhece essa distinção penal. As penas restriinevit'!.bilidade da condenação. Renunciaria e, ·meses detivas de direitos, como dispõe expressamente o art. 44 _dq
pois, poderia: voltar a exercer função pública (Ministro
Código Penal, são "autónomas" e substitutivas da privatização
de Estado, Secretário de Estado etc.) participando dos
de liberdade.
-negóCiOS públiCOs dos quais_ o processo de responsabiAinda que se admitisse, contra Õpinlão~·praúCainente
lização visava o afastar".
unânime, aqui e nos Estados Unidos, que o processo de imM
É também essa a opinião
Professor de Direito Constipeachment tem natureza criminal e não política, é bem de
tucional da Faculdade de Di{ejto. Cândioo Mendes, Carlos
ver que o réu só. pode extinguir a sua pu-nibilidade por uma
Alberto ProvenQ~no Gallo, que diz que o _art. 3? do Decreto
declaração de vontade, quando a lei expressamente o admite.
Nunca se viu, em lugar algum do mundo civilizado, o réu . de 1892 previa que o "processo seria e·xtinto no atsõ de cessarem
as _!unções do, Pr~dente da Rep_ública.
·
de um processo-crime decidir, soberanamente, se e quando
deve ser julgado. Ora, nem a Lei n• 1.079, de 1950, nem
subsidiariamente o Código Penal (art. 107) incluem a renúncia
Estabelece o art. 15, da Lei n' 1.079/50, com relado titular de cargo público entre as causas extintivas da punibição ao momento de recePimento da: denúncia: "A de, ____ _
lidade dos crimes de responsabilidade.
núncia só poderá ser recebida enquanto o denunciado
A declaração de renúç_cia, com o objetivo de tumultuar
não tivér, por qualquer motivo, deixado definitiVamen,
_
o processo.
_
te o cargo."
.
Celso Ribeiro Bastos, em seus ElementO._.. (pág. 133),
Segundo se espera, tendo em vista o comportamento precedente do acusado, ele divulgará no próprio dia 29 uma
entende que "a deposição do cargo, por qualquer razão antes
declaração de renúncia, com o objetivo de suspender a sessão
do julgamento, torna este impossível por perda de seu objeto".
do Senado convocada para julgá-lo e pleitear a seguir, no
Mas, justamente Carlos Alberto Provenciano Gallo diz:
Supremo Tribunal_ Federal, um_mandado de segurança (ou
"Não entendemos desse modo. Ao nosso ver, o
um outro babeas corpus) para trancar o processo de impeachart. 15, da Lei n~ 1.079/50, faz alusão tão-somente
ment.
ao momento do recebimento da denúncia. A deÉ preciso saber "qUe essa declaração unilaterai do Presinúncia por crime de responsabilidade não poderá
dente é inteiramente estrãn.ha ao desenrolar do proCesso. Dela
ser posterior ao término do mandato presidencial,
deve tomar ciência - não homologar - o Congresso N aciotendo sido recebida enquanto o denunciado exernal, para o só efeitO de declarar vago o cargo de Presidente
cia ainda o cargo. Deve ser dado prosseguimento
da Kepública.
ao processo, e que o Senado p~ofira a su.a decisão, ·

a

do
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a não ser que o cidadão não tenha denunciado
o Presidente da República no momento oportuno.
Partilhamos da mesma opinião de Michel Temer (Elementos, págs. 167/168), de Cláudio Pacheco (Tratado, vol. 5, págs. 414-5, n' 343) e de Wilson
Accioly (Instituições, págs. 425 e 426), que enten-
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verdade que teria o PT, ou seu candidato nestas eleições,
aceito qualquer contribuição que não fosse a de cidadãos,
certo de que, uma vez eleito, estaria eu defendendo o que
consideraria melhor para a defesa do interesse público e nunca
o interesse de qualquer grupo privado que houvesse, direta ·
ou indiretamente, feito doações à campanha.

dem que, embora possa ocorrer renúncia do cargo,
o processo deve prosseguir, não devendo ser encerrado; ela não apaga o processo ~e i_mpeachment."
O argumento exposto por Wilson Accioly ~ .
bastante convincente, no sentido de a renúncia

Segundo, é preciso repudiar com firmeza seu pedido para
que o Congressd Nacional institucionalize e legalize a prática
do que ele considera normal. Uma coisa é aperfeiçoar e ampliar os meios de controle que a sodedade tem sobre as contribuições realizadas para as campanhas políticas, tornando-as
não anular o efeito de impeachment: "Se a renúnmais transparentes, definindo os seus parâmetros. Outra; seria
cia anulasse o efeito de impeachment, este seria
permitir o que pede o Sr. Paulo César Cavalcante Farias,
inteiramente desneceSsárlõ. Todo aquele que fosse
que não se dá conta do grau de perplexidade que tomou
objeto de ataque nesse sentido, renunciaria, loconta ·cto País, diante da desfaçatez com que o Presidente
grando, desse modo, escapar pela via mais fácil."
Fernando Collor de Mello_ aproveitou-se' pessoalmente, com
gastos-em suas residências e com seus familiares, das contriÉ preciSo ainda, para compiementaresse raciocínio, ate~
buições que grupos empresariais fizeram, visando medidas
tar para o fato de que a inabilitação para o exercício da função
do Governo Federal que os protegessem.
pública, na nomenclatura do Direito Constitucional Brasileiro,_
ou inabilitação para o exercício de qualquer cargo honorífico,
Diz o Sr~ António Evaristo de Moraes Filho, em artigo
de confiança ou lucrativo, na· expressão da Lei Maio~ :d.os _ . publicado na Folha de S. Paulo~ de o~t~~. sobre a_ defesa
Estados Unidos, é um efeito que não poderia ser levado em
que f3iia se, ·aqui, estivesse presente amanhã, como advogado
consideração se fosse elidido pela renúncia. O renunciante
do Presidente Femaf!dO CoiJor de Mello, que não haveria
poderia, nesse caso, vir a ocupái outra função.
provas de que as empresas contribuíram para as empresas
Assim também conclui o Sr. Professor _Paulino Jacques,
de Paulo César Farias ou que teriam recebido qualquer tipo
no livro Curso de- Direito- ConStifõcíOnãi (Forense - 7• edide favor governamental. Ora, esse é um assunto que ainda
ção), quando diz, à página 255: "Coilsagrou a dõU.trfua de
está sendo avaliado em maior profundidade pela Polícia FedeEpitácio Pessoa, Pedro Lessa e Aníbal Freire, de que o bnral, mais precisamente pelo delegado Paulo Lacerda. Mas_
peachmeot é um processo misto, tanto assim que a renúncia
é evidente que as empresas que contribuíram para os cofres
não impede o prossegUiniento, oU, mesmO, b início do prodas empresas de Paulo César Farias tiveram determinações
cesso. Essa ConstituiçãO", oüiroSsim, introduzlumais unia-figugovernamentais de grande importância pa-ra as suas- vidas,
ra delituosa (atentado contra o _cllll!primento das d~cisões
poderíamos citar algumas, conio, põr exemplo, a empresa
judiciárias: art 57, alínea i), e -iDclUiu os ~'direitos sociais"
Norberto Odebrecht S.A._ que de!! a, maior contribuição entre aqueles cuja violação autoriza o impeacbment (art. 57,
mals i:Je tré!s Milhões de dólares - para a empresa EPC,
ai. d)".
do Sr. Paulo César Farias e teve inúmeioS ·oon.tratos realizados
Pois bem, diante desses argumentos, des~s. pareceres
com o Governo Federal. E, dentre outras operações, nas quais
jurídicos, avalio que não há como senão o Senado Federal,
a sua ativí4ade dependeu fundamentalménte de açáo govemacaso o Presidente renuncie, e sob a Presidé!ncia do Presidente ..mental, houve aquela em que a empresa Odebrecht participou
do Supremo, Tribunal Federal, Sydney Sanches, prosseguir
de contrato para a construção de barragem de usina hidreléo julgamento que está previsto par::~. ~anhã.
trica Iio Irã, em que for fundamental uma operação de emprésGostaria 1 Sr. Presiderite, Sls. Senadores, de tecer ainda
timo, por parte da Finex, da ordem de 260 milhões de dólares.
comentários sobre a entrevista que o Sr. Paulo César CavalPara dar como exemplo em que medida houve relacionamento
cante Farias deu ao jornal O Estado de S. Paulo, publicada
entre a contribuição âs empresãS do Sr. Paulo César Cavalem 25 de dezembro de 1992.
cante Farias e essas operações, isto ainda pode ser averiguado
A entrevista do Sr. Paulo César Cavalcaõte -Farias -COns- · a Federal.
titui um reconhecimento de como ele se tomou um instruMas, cita especificamente o Sr. Evaristo de Moraes nos
mento da prática do tráfico de influências entre os empresários
autos da defesa que, por exemplo, o Giupo Votorantim, que
e o P.residente Fernando Collor de Mello. Explicita que, conteria dado uma contribuição às empresas do Sr. Paulo César
trariando a le.i eleitoral, recebeu doação de campanha do canFarias, não teria tido qualquer medida de favorecimento:
didato, não para o seu partido ou a coligação, e que "aquele
Ota-, sabe-se que houve definições a respeito de alíquotas
que recebeu faz .dela o uso que quiser" e, no que diz respeito
de importação de cimento, vindas seja da América Latina
ao que configur~ o crime de tráfico de iilfluência afirma ainda
ou de outros países, que, certamente, de alguma forma, ino Sr. PC. Farias que ~'se o empresário Oferecia ajuda para
fluenciaram sobre as operações das empresas do Grupo Votoutilizar nas campanhas eleitorais e se o fez com intenção de
rantim.
pedir algo em troca, é direito-dele". Declara que "todas as
Outro grupo empresarial que teve relacionamento cOiil
campanhas funcionam como a de- Fernando Collor, com doaas empresas do Sr. Paulo César Farias foi a Mercedes Benz.
ções proibidas", e pede que haja uma lei modema para legaSabe-se que houve facilidades para que diversos municípios
lizar toda esta prática.
. _ ..
brasileiros adquirissem ónibus em programas de financiamenPrimeiro, ressalto que, 1:3.1lt0 Da i-ecente campanha ele1toto, de longo prazo, através de instituições financeiéas oficiais,
ral para prefeitO--de São Paulo quanto em ~~~~s_ as campanhas
-- _
e assim por diante.
das quais participei, ao contrário llo que afirma o Sr. Paulo
César Farias, de que ninguém teria ousado contrariá-lo sob
O grupo OAS também teve relacionamento com empresas do Grupo Paulo César Farias. Obviamente há uma grande _
sua observação de que useríamos todos hipócritas", não é
7
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O que se teme é que, antes de enfrentar o seu julgamento,
interação entre a OAS e os órgãos de Governo, assim como
para cada uma das empresas que contribuíram.
possa, até, seguir o caminho de seu amigo ou ex~amigo, fuginEm que medida deveria a Comissáo Parlamentar de ln~
do para o exterior.
quéritõ ir máis a furido ·nessas questões? A Comissão Parla~
Na minha avaliação, deve o Presidente do Supremo Tri.;
mentar de InquéritO- avaliou nesse sentido para que já se
bunal Federal tomar as medidas necessárias para impedir que
isso ocorra, para que não se frustre a vontade dos brasileiros.
tivessem elementos suficientes para co-nfigurai o tráficO de
influência.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
Mais uma vez reitero: poderá o Sr. Paulo Lacerda, Dele~
gado que está examinando o caso, ir mais a fuildo no- exame
O Sr. Garibaldi Alves Filbo - Sr. Presidente, peço a
dessa questão. Aliás, ele já_ anunciou_ que _i!?._r:_~nvocar_ os
palavra para uma breve coinunicação.
diversos empresários à luz de mais elementos que ele coletou.
O SR- PRESIDENTE (Carlos De'Carli) ,..- Concedo a
Quero dizer que confio no âiscernimento e na isençãodo Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Sydney -palavra ao nobre Senador Garibaldi Alves Filho.
Sanches, que hoje anunciou aceitar a SOlicitação do Presidente
O SR- GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB- RN. Para
afastado de :ter um novo advOgado, bem como q-ue- nãó irã -uma comunicação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, quero, neste instante, lamentar o desapareadmitir a prOrrogação de mais trinta dias de prazo para o
julgamento.
__ - cimento do jornalista Otto Lara Rezende, que, sem dúvida,
Penso que o Pfesidente Sydney Sanches tem sido um
constitui-se em uma grande perda para o jornalismo brasileiro,
exeniplo de equilíbrio, mas eu gostaria de registrar que está
ele que militou nos principais jornais da imprensa brasileira
cada vez mais se evidenciando que_ o Presidente Fernando _e, além do mais, deu a sua contribuição para o jornalismo
Collor de Mello pouco tem a acrescentar que venha robustecer
modefno, dirigindo por alguns anos a seção de jornalismo
a sua defesa. Ao contrário, o tenipo está cuidando de revelar,
da Rede Globo.
. ..
.
ainda mais abertamente, aquilo que se configura como crime
Tratou-se, sem dúVida alguma, de um grande iÕtelectual,
de responsabilidade, os seus detalhes e a m_aneira injuriOsa
de um homem de gJ;"ap~~s _méritos, ~ 9c ~~nado._Federal, na
com que ele própriO e aqueles que foram seus prirtcipãiS irlstruoportunidade devida, não apenas através dessa breve p-alavra,
mentos nesta práticã""tém agido.
dessa breve comuJ1icação, deyerá prestar uma h~menagem
A viagem do Sr. Paulo César Cavalcante FariãSâ ~spaM
à memória desSe grande jornalista.
nha, "devido às circunstâncias, contribui apenas para aumentar
Ainda agora, por ocasião desses últimos episódios vividos
a indignação do povo brasileiro. Será um desafio para qualquer
pela nossa Nação, o jornalista Otto Lara Rezende não deixou
médicó ·curar a disfririção respiratória que O faz·ron.car,-poiS .. de prestar a ·sua Contribuição lúçjçla, através de artigos diárioSseria muito difícil a qualquer ser humano não ter qualquer
que eram publicados na Folha de S. Paulo.
conseqüência psicossomática depois de tudo que aprontou.
Avalio que o ·Presidente Sydney. Sanches esteja_ perce~
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. EX' um aparte?
bendo claramente a revelação de Paulo César CavalC'IJ)te FaO SR- GARffiALDI ALVES .FILHO - Ouço o nobre
rias sobre os planos procrastinadores do Presidente afastado
Senador Eduardo Suplicy.
Fernando Collor de Mello.
O St. Eduardo Suplicy - Quero, nesta Oportunidade,
Conta o S.r. Paulo César Farias com o recesso-do SUpremo
Tribunal Federal que vai até 5 de fevereiro, e Telembra a. também solidarizar-me com a homenagem que V. Ex•, Com
observação de Magalhães Pinto, na sua entrevista, -de que. justiÇa, taz ao escritor; ensaísta,'jottialista e romaitcista Otto
"a nuvem, pela manhã, está de uma forma; e, à tarde, de 'Lara Rezende. Foi titita pessoa:·que.contnõuiu extraordina·
riamente para a conscientização do povo brasileiro para com
outra", pensando que os Senadores poderão mudar de opinião
os problemas nacionaiS. Otto Lara Rezende era _uma pessoa
até lá.
que conseguia, ao observar os fatos do cotidiano~ trazer refleO Supremo Tribunal Federal, enquanto houver o julgaxões muito significativas para todos ·nos. Neste ano, em espe~
mento do Presidente, em verdade, deve estar pronto para
cial, em que a Nação brasileira viveu o desvendar dos fatos
se reunir a qualquer momento, extraordinariamente, durante
que caracterizaram os crimes de responsabilidade, em tese,
o recesso; na verdade, está de plantão permanente, agora
que estão sendo julgados nesse processo do Presidente Fernancom o Miiristro Sepúlveda Pertence, representando o Corpo
do Collor de Mello, inúmeras vezes foram as colunas de Otto
do Supremo Tribunal Federal.
.
EXplicitada a manobra protelatória dos principais envõl~ - Lara Rezende as que traziam uma luz, um novo aspecto sobre
aquilo que estávamos_ todos atentos e pensando.
vidas na prática do crime, sem qualquer benefício para· ó
Otto Lara Rezende foi um dos companheiros importantes
desvendar do_s fatos, não há razão para que o Presidente Sydde
quatro
grandes escritores jornalistas -um dos quais Fer·
ney Sanches tenha condescendência para- com os_ caprichos
nando Sabino - que, vindos de Minas Gerais~ deram uma
do principal acusado e por isso concluiu - acredito - com
isenção e sabedoria na man}J.ã de hoje._
_ contribuição muito significativa, coilstittiindo um quarteto de
grande amizade e de reflexão para a História, para a literatura
Finalizando, é bom que o Sr. Femando,Collor de Mello
e para o jornalismo brasileiro. Quero, também, solidarizar~ me
saiba que os Senadores querem resguardar o seu legítimo
direito de defesa perante o Senado. Todos esperamos que com V. Ex~ nesta homenagem que presta a Otto Lara Rezende.
ele aqui compareça· para revelar a verdade iilteira, a úriic3
O SR- GARIBALDI ALVES FILHO -Agradeço ao noque intei:"esSã. ao povo brasileiro e à realização da justiça, bre Senador Eduard~ Suplicy essa contribuição, no registro
tanto para o momento presente, quanto para a História_.
que faço do desapaficimento do escritor Otto Lara Rezende,
Mas protelar o julgamento com artifícios, por mais legais em pleno vigor intelectual, que ainda poderia prestar tão granque sejam, a esta altura só contribui para prolongar a agonia
des serviços ao nosso País como jomalista e como escritor.
Tenho certeza, Sr. Presidente, de que a sua perda, neste moda Nação.
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mento, está sendo sentida em todos os quadrantes desta Nação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia.
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores,a
crise mundial do desemprego, que hoje atinge brutalmente
o Brasil e outros países do Terceiro Mundo, não gifa apenas
em torno do crescimento populacional, mas também do próprio progresso tecnológico. O desemprego é hoje, certamente,
o problema mais dramático entre todos aqueles enfrentados
pelos paíseS ID.dustrializados, embora seja ainda mais grave
naqueles em desenvolvimento",- onde não existe ajuda- real
para os desempregados.
Pafses europeus como a Bélgica e a Espanha enfrentam
altas taxas de desemprego, mas, neles, se alguém perde a
profissão, e não consegue se colocar em outra função, 1erá
como educar seus filhos, que se qualificarão para o trabalho.
No Brasil, não, Aqui, além de contar com o salário-desemprego - um benefício temporário- e insufiCiente - ,
· saída para o trabalhador desempregado tem sido o ingr~sso .
na economia informal.
Durante o GoVe"mo ·conOr, mais de um milhão e oitocentos mil postos de trabalho foram elimin3dos. Isso signifiCã
que a partir de março de 1990 cerca de duas mil pessoas
por dia perderam seus empre_gos. Mesmo que estas pessoas
estejam trabalhando no mercado informal, sua qualid~de de
vida caiu muito~ póis 'nã()têiii mais acesso aos benefícios so-.
c4U.s. Por Ot!-tro lado, também perde a Previdência, pois deixa
de arrecadar a contribuição correspondente a estes empregados.
Em São Paulo, espelho para se medir as taxas de emprego
e desemprego no País, chegam, diariamente, cerca de dez
mil pedidos de seguro-desemprego aos postos da Delegacia
Regional do Trabalho - DRT. A composição da força de
trabalho no Brasil tornou-se ainda mais precária, devido prin~
cipalmente à queda bruta do nível de ocup-ação na indústria,
setor que oferece um emprego mais protegido e com melhor·
remuneração.
A participação da_indtfstiia no mercado-de trabalho na
Grailde São PaulO caiu de.33%, em 1989, para 26,5%-este ·
ano. Entre agosto do ano passado e agosto deste ano, o setor
eliminou 191 mil postos de trabalho na região-. Parte dos demitidos pela indústria foí absorvida pelo setor de serviços, cuja
participação no-mercado passou de 41,3% para 45,4%, e pelo
comércio, que aumentou sua ãbsorção de 14,8% para 16,3%.
0 1m. pactO social do desemprego na indústria é mais forte
que em ou_tros_setores, e essa é uniã das principais diferenças
entre os efeitos da recessão de 1981-84 e a atual. A anterior
atingiU- inenos chefes de fãiD.ílía, porque foi menos iritensa,mais -distribuída entre os setores da economia_e mais espaçada
no tempo. Nos últimos dois_ anos, o comércio e a indústria
foram os setores maiS atiõiiàos; pois ambo's se completam.
o cólhércio perdeu 365 mil empregos formâ.is desde o início
do Governo Collor.
o empregado na indústria, -geralmente-, -é o núcleo dos
rendimentos familiares. IS.só faz com que, quando demitido,
tenha de recorrer rapidamente a uma forma_qualquer de trabalho, embora precário, pa-ra~garantir o ·sustento de seus dependentes. Além disso, cria -uma pressão extra: sobre o mercado
de trabalho, já que outros membros da famma são levados
a procurar emprego para a!iviar o orçanlentó doméstico.
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O País deve fechar o ano com aumento da taxa de desemprego de 6,8% em felã.Ção a 1991, apesar do ligeiro aumento
da produção industrial, de 0,7% em relação a 1991, bem como
da previsão de superávit da balança comercial de 1.4 milhão
de d6Iares. Pesquisas indicam, ainda, que a Formação Bruta
-de Capital (FBK) continuará em baixa este ano, devendo
registrar 15,8% do PIB, e, portanto, próxima dOs 15% _de
1991, quando o País obteve a maioi" queda de sua história
na formação -deste indicador.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE,
divulgou as taxas de desemprego de cinco regiões metropolitanas, e todas estão bem acima dos números do ano passado._
A_ maior_ taxa foi registrada em Recife - 9,13%, contra os
5,76% de 1991, e a menor, no Rio de Janeiro, de 4,04%
_contra 2,84% do ano anterior. As _Qutz:as taxas divulgadas
pelo IBGE são: São Paulo, 6,71% em 1992, contra 4.38%
em 1991; Salvador, com 6,06% contra 5,67%; e Belo HOiizonte, com 4,54%, contra 3,67%. Quanto ao rendimento médio real dos trabalhadores, o IBGE informo1,1 qUe foi registrada queda nas cinco regiões pesquisadas, na cOmparação
entre 1991 e 1992. No que se refere especificamente aos trabalhadQr~s com carteira assinada, o rendimento diminuiu .em
Salvador, Recife São Paulo. Nas outras categorias, dos empiega40s sem cârtei,ra_ e _çlos_ autónomos, houve queda significativa em todas as regiões.
A indústria naciÕnal reduziu seu quadro de pessoal em
5,5% em relação a 1991. O maior corte fof regiStrado no
Rio de Janeiro, seguido por São Paulo e Minas Gerais. As
regiões Sul e Nordeste demitiram menos. A produção industrial caiu 11,5%. Como· o corte de pessoal atinge principalmente os trabalhadores menos especializados, o sa1ário médio
cresceu 1~,8% acima da inflaçã~. De -a~ox:do. com dados do
Ministério_ do Trabalho, foram eliminadOS 344,8 rD.ü _postos
de trabalho no Brasil inteiro.
Quando a economia voltar a crescer, muitOs trabalhadores não poderão retomar seus postos, pois não terão o
que retomar. O desemprego, desta vez, não é só a face mais
feia da recessão. É também parte do custo da transformação
das ~pres~s._ Acçmt.ece e~ tqÇo (), mup:çlo indl,lstrializ3.do,
e, se no Brasil ocorre em menor escala, o fenômeno não
deixa de ser irreversível. A economia global aumenta a compe~
tição e promove o cres"cinlerito; maS," em ·contrapartida, derruba o salário do trabalhador menos qualificado e reduz o enipl"c!go. A distância entre pessoas pobres e ricas tende a aumentar.
Isso cria um novo problema social e político --é preciso
reincorporar toda essa ge-nte ao_ mUndo da produt;tão, restituir-lhe a cidadania económica num ·mundo a1tà3do pela· teC-.
nologia e pelo avanço dos negócios transnacionais. No Brasil,
a prodUção- industrial pouco se alterou ·com o desemprego,
mesihOpcirque é n-ormal haver algum ganho de produtiVidade
nos períodos de recessão. Enxugam-se quadrns, cortam-se
·custos, e o empregado remanescente tende a _esforçar-se mais,·
até para não ser posto no olho da rua.
Mas, agora, ocorre mais do que isso. O pânico do desemprego espalhou-se pelo País, e a cada di3: avoluma-se a miséria
entre nós. O problema social tornou-se insustentável, e, quanto menos investimentos, mais desemprego. Os trabalhadores
brasileiros estão mais pobres do que em 1985. Na região metropolitana de São Paulo, 4,5 milhões d~ tra_balhadores, ou seja,
70% da população ecOnomicamente ativa, vivem cot;n sal;iri9
inferior a US$230. O outro 1,6 milhão (iS% da população
economicamente ativa) recebe menos de US$78 mensais.
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Sr Presidente, eis a questão: a indústria brasileira tem
de se automatizar para se tornar competitiva e ganhar espaço
no mercado mundial. Porém, como- retomar o crescimento,
reativar a economia e gerar empregos para combater definitivamente a crise do País, se o que temos é uma imerisa população de mão-de-obra sem qualificação para o trabalho?
Os trabalhadores brasileiros - além do.s tradicionais problemas básicos de alimentação, transporte e habitação -,
são mal treinados e recebem pouca educação formal. A população economicamente ativa tem, apenas, em média, 3,9- anos
de escolaridade. O número é o mesmo registrado em países
como a Bolívia e Honduras, de economia muito menos potente.
Grandes empres-áriOs já perCeberam a importância- do ·
treinamento para a competitividade, mas ainda não é um sentimento difundido, e a desigualdade na distribuição de renda
po-de se agravar diante da modernização do sistema produtivo.
Se não for adotada, urgentemente, uma forte política de qualificação profissional, boa parte da mão-de-obra brasileira será
definitivãmente expulsa do mercado de trabalho.
Além de sustentar a injusta distribuição de renda e a
falta de oportunidades de trabalho, o Brasil é um país onde
a proteção aos Qe;_sempregados é minimã e deficiente. Lími':'
ta-.se praticamente ao segUro-desemprego, instituição frágil
e sujeita ·a freqüenteS distorções. Há nece$S:idade de c.ercá-la
de algumas medidas capazes de bloquear fraudes por parte
dos beneficiários e das próprias empresas, que-a.dmitem empregados sem assinar carteira, incentivando a sonegação das
·
obrigações sociais:
Nos países desenvolvidos, o seguro-desemprego_ é um direito adquirido há anos, mas sua aplicaÇão tem sido basta.n.~
reduzida, pois- ó equilíbriO fisCal do Estado tende ~ as;segurar
estabilidade económica e trapqüilidade ao crescimento do seter privado. No Brasil, o seguro-desemprego serve de componente para dimensionarmos o atual quadro recessivo. O acréscimo do número de beneficiados nos últimos anos se deve
basicamente à maior permanência do Segurado no programa,
em função da dificuldade de reemprego.
O perfil dos segurados mostra uma_real_idade_ pq1.1:co atimista. Quase 50% dOs beneficiados têm_ menos de 30 anos
de idade, o que significa q~e ·a· forÇa de trabalho produtiva está sendo demitida. Em pouco mais de seis anos, ó seguro-desemprego tomou-se a ponte de salvação para milhares de
trabalhadores de todo o País.
Desde 1986, quando o programa foi criado, o seguro-desemprego já enviOU-cheques a mais de 11 milhões de segurados. Nos últimc;>s çloi~ finos, a procura auMentou, e, no primeiro semestre des~e ano_, quase empatou com o total- regisiiado
no ano de 1991. O Ministério da Previdência calcula que e~te
ano cerca de quatro milhões de pessoas tefão solicjtado o
seguro-desemprego. Caso persista a retraçáo do IQ.ercado de
trabalho, as despesas do Góvefno cpm pagamento do segurodesemprego poderão ultrapassar, em 1992, a casa dos Cr$2
trilhões, ou seja, o dobro dos gastos do ano passado.
O amparo ao trabalhador desempregado estava previsto
desde a Carta de 1946. O seguro-desemprego, porénl, só veio
a ser instituído quarenta anos depois. O principal problema
do auxílio-desemprego- eta a ausência de uma fonte própria
de recursos, tomando--o_ dependente das disponibílidades de
caixa do Tesouro Nacional. Exatamente por isso, era extremamente restrito, em face de sua pequena abrangência (apenas

Terça-feira 29, 11161

16% dos desempregados) e dos valores atribuídos, excessivamente baixos quando comparados ao dltimo salário recebido.
A nova Constituição, Senhores Senadores, ao prever uma
·.forite de recursos específica, criou condições para a consolidação de um efetiVo programa de amparo aos desempregados.
A lei correspondente, por sua vez, materializou um avanço
significativo em relação ao antigo seguro-desemprego. Quando o Governo Collor assumiu, em março de 1990,_enco-ntrou
todas as condições para a consolidação de um efetivo progrã.ma
de amparo ao trabalhador desempregado. No entanto, longe
de ser consolidado, o programa acumulou problemas de toda
ordem.
Do ponto de vista da estrutura de atendimento aos trabalhadores, a situação está caótica, como se constata pelas filas·
assustadoras nos postos do Ministério do- Trabã.Iho e pela
excessiva demora na liberação dos benefícios. Do ponto de
vista da gestão financeira, ·os problemas não são menores.
Considerando-se as transferências feitas de janeiro de 1990
a março de 1991, para o BNDES e para as despesas com
abono e com seguro-desemprego, observa-se que o Tesouro
NaciOnal deixou de repassar ao Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT, cerca de 42% da arrecadação do PIS-PASEP
no período.
··
A lei do seguro-desemprego pretendeu garantir aO ·trabalhador desempregado um efetivo ptograma que incluísse, além
da assistência" financeira temporária; o auxílio na busca de
novo emprego, podendo para isso promover a -sua reciclagem
profissional. A prática, porém,- revelou-se diferente. Cerca
de 5% das pessoas que solicitam mensalmente o benefício
não cçnseguem recebê-lo, ou porque não apresentam os dados
exigidos pelo MiniStério do Trabalho, ou porque falta eficiência na 'máquina administrativa:
Por outro lado, a regulamentação do seguro-desemprego
é um avanço trabalhista que, no Brasil, corre o risco de se

tornar uma forma de emprego disfarçado, ou, no mínimo,
de complementação salarial. Empresas de médio e pequeno
porte nos setores da agroindústria, construção civil e de serviços estão contratando trabalhadores sem carteira assinada e
incentivando os empregados a solicitarem .~0 M"mistério do
Trabalho o seguro-desemprego durante quatrO meses, que
é o prazo permitido pela legislação no período de 16 meses.
Estão trocando salário por seguro-deSemprego. --As empresas que negociam contratos sem carteira assinada, em troca
do seguro-desemprego, estão espalhadas por todo o País. São
menos organizadas do que os setores de ponta da economia,
e empregam grande número de mão-de-obra men_os_ qualificada. Essa ~~gociação é péssima para os traPalhadores, por9ue ~tes utilizam as quàtro parcelas do pagamento do seguro
mdev1damente, perdendo o direito ao benefício por um ano
e quatro meses, tempo em que podem vir a realmente precisar
de receber o benefício.
Outro tipo de-fraude que fOi ·descoberta é ·a utili2;açã0
indevida do número de CGC e PIS-PASEP de terceiros para
a obtenção do seguro-desemprego. Essas falcatruas arrebentam o caixa do Tesouro, que-tenide pagar o seguro-fraudulento
e ainda deixar de recolher as contribuições d6vidas pelas em~
presas. Calcula-se que a Previdência tenha um prejuízo mensal
de Cr$1,37 trilhão,.correspondente aos trabalhadores admitidos fora dos parâmetros legais.
O número de empregados sem carteira assiriada aumentou 12% em 1991, com relação ao ano anterior. Apenas 22
rililhões de pessoas que_ trabalham têm acesso ao_s direitos
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sociais do Governo, tais como o seguro~desemprego, abono
salarial. vale-transporte, ticket-refeição, al,lxíliQ-:_doença, salário-maternidade e aposentadoria.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Con-stituinte apostou
num conceito amp16, abrangendo as açóes integradas de saúde, previdência e assistência social. Isso deu origem à f~l~a
idéia de que toda contribuição social se destina à PreVidência,
quando, na verdade, só lhe cabem 40%; os outros 60% vão
para a saúde, aposentados do próprio Governo, e assistência
social. Bem sabemos que a PI-evidência do_ Brasil tem problemas estruturais graves, que precisam e devem ser enfrentados,
mas também sofre o efeitO das CriSes conjunturais.
O sistema previdenciário do Brasil, comO qualquer outro
do mesmo género, em operação em toda parte do mundo,
é gerido e custeado por contribuições públicas e privadas,
geralmente cobradas aos seus usuários. Não existe a geração
espontânea de recursos-para financiá-lo. Seu equilíbrio financeiro vem do cálculo atuarial de sua receita, no qual o tempo
de contribuição é indispensável para viabilizá-lo econômica,
técnica e administrativamente.
No sistema brasileiro,- a segtrtidade depende em 47%
de recursos ordinários.da projeção de salários. Diante da elevada taxa de desemprego, assim como da recessão e das r(;!centes políticas salariais iinplantadas no País, o que se vem tentando é distribuir benefícios para 146 milhões de pessoas com
a contribuição de cerca de 24 milhões que ganham mal. O
resultado é o desestimulo às relações formais de emprego,
reduzindo a arrecadação decorrente da folha, e levando à
permanente necessidade de ampliação de alíquotas.
São doze milhões de segurados para apenas 24 milhões
de trabalhadores regularmente_ registrados. Esta relação de
dois trabalhadores para uni segurado é insustentável e invi~
biliza o sistema. Ela ocorre, em boa parte, porque a recessão
dos últimos anos no Brasil expu!.sou cerca de 14 milhões de
brasileiros para a chamada economia inforlmil.
-- -O modelo de Caixa aplicado no Brasil api'esenta, portanto,
uma série de inconvenientes que vão deSde _a _desproporcionalidade entre número de benefícios e fonte de custeio, passando pela necessidade freqUente de se reajustar os percentuais de recolhimento, e culminam com as mudanças na composição geográfica por forÇa dó próprio proce_sso de_ des_envolvimento económicO, que tende a registrar um número cada
vez menor de contribuintes ativos para m3nter sigDificativas
parcelas de trabalhadores inativos.
_ ·-~ ___ _
Sem gerar receitas adicionais pOr novas contribuições,
e tendo que administrar os persistentes rombos provocados
pelas fraudes e pela sonegação, é certo que as despesas de
custeio da máquina previdenciária acabarão por inviãbilizar
todo _o sistema num futuro bem próxinio. Não há outra saída
a não _ser uma combinação da redução de benefícios com
a ampliação da base de contribuintes.
Alguns pontos que não podemos omitir, ao analisarmos
o_ desempenho da Previdência quanto ao deg(:mpfego no Br~
sil, são a evasão de receitas e a transferêD.cia de recursos
para outras áreas. A análise dos dados evidencia que a majoração das alíquotas tem sido diretarnente proporcional à evasão da receita. Porém, apesar dos problemas _de caixa do
sistema previdenciário, interesses outros buscaram obter, através de artifícios jurídicos, os recursos disponíveis do Fundo
de Amparo ao Trabalhador- FAT, a título de "empréstimo",
para aplicação em outras áreas.
A simples comparação dos valores declarados pelas pró.EE_ias empresas_, na década de 80, através da Relação Anual
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de Informações Sociais- RAIS, com os valores efétivamente
pagos de cÕntribuições sociais, mostra que a Previdência Social
deixou de arrecadar ao menos 32% em 1985; 25,03% ein
86; 36,80% em 87; e 41,03% em !988. Vale lembrar que
esta evasão de receita não considera os efeitos da economia
informal, já que simplesmente toma como referéncia a arrecadação possível apenas sobre .os salários efetivamente pagos
naqueles anos, conforme a RAIS.
A comparaÇão com o PIB deixa evidente que não houve,
durante toda a década de 80, uma evolução real das receitas
da Previdênçia. em termos absolutos. As contribuições sociais
representavam, em 1983, 5,16% do PIB. Sete anos depois,
estão em 5,01% do PIB. E, neste meio tempo, só caíram.
Diante desses números, fica evidente que não há como bancar
o financiamento da seguridade social dentro do atual sistema,
que baseia metade de suas despesas na folha de salários, sendo
que 75% dos contribuintes recebem menos de .cinco salários
mínimos mensais.
A crise econômica, além de provocar queda na arrecadação das contribuições para o FAT, -aume-n"ta-0 cOilÜngenie
de trabalhadores demitidos, elevando o volume de benefícios.
A utilização, em outras áreas, de recursos do F AT -- um
fundo criado para pagar o seguro-desemprego -,--só é possível
em virtude da legislação vigente, que permite a aplicação
dos recursos excedentes no mercado, para que Seja mantido
o poder aquisitivo.
É benl verdade que a legislação determina a necessidade
de se manter uma reserva técnica de fundos, a firrí-de evitar
falta de recursos para o pagamento do seguro-deSempi"-ego,
quando cai a arrecadação do PIS-PASEP. Apesar de garantida
a reserva técnica legal, o prejuízo será inevitável, e a maior
vítima desse tipo de "aplicação financeira" deverá ser o programa de reciclagem e recolocação de_ trabalhadores desempregados,_ com início previsto para 1993. O in-vistimento na
reciclagem profissional está previsto na lei que regulamentou
o programa de seguro-desemprego, e seu objetivo iniciai é
reeducar cerca de 4 milhões de trabalhadores ao ano, para
que possam s~ reintegrar ao me-rcado de trabalho.
Sr. Presidente, Srs. Senadores. num pafs como o nosso,
onde as propostas de modernidade esqueceram de efetivar
um plano de seguro-desemprego adequado e eficaz, tem sido
comum encontrarmos multidões de jovens desempregados,
vítimas dessa recessão suicida. OS estragos da recessão na
mão-de-obra brasileira vão, no entanto, muito além das altas
taxas de desemprego. A população hoje ocupada enfrenta
forte deterioração nas condições de trabalho. A remuneração
é menor e a contratação informal, sem carteira de trabalho
assinada. Trava-se um triste embate entre o setor formal e
o setor informal de nossa economia.
Ao contrário do ano passado, o comércio e o setor de
serviços não estão absorvendo a mão-de-obra deso~pada pela
indústria. Com a recessãO prolongada, está-se esgotando a
capacidade de segmentos- como o varejo, a construção civil
e as ativid&des domésticas- de fornecerem ocupação formal
ou informal aos desempregados. Atuabnente, a maioria dos
trabalhadores da Grande São Paulo - 2,9 milhões - está
no setor de serviços, contra 1, 7 milhão na indústria e um
milhão no comércio. De dezemb~o de 1991 até julho de 92,
o n_úmero de trabalhadores na indústria caiu 9,1 %.
Para que a Previdência possa arcar cóm seus encargos,
a força de trabalho registrada no País tem que crescer anualN
mente. O sistema previdenciário náo é a prova de crise:"'
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Algumas áreas estão começando a mostrar recuperação
especialmente de uma crise que acumula recessão com desemem número de carteiras assinadas. São os setores de construprego e diminuição do sãlário real. Diante disso, causa perpleção civil, administração pública e agropecuária, que tiveram,
xidade o fato de uma instituição - criad3. ju'stã.mellte para
nos !1ltimos meseS, urna ligeira recuperação e/ou estabilização
proporcionar aos trabalhadores a segurallÇ3 e -o bem-estar
no número de vagas. Calculando-se a diferença entre admi- , ter pretendido durante tanto tempo a ampliação da receita
tidos e demitidos, o setor de construção teve um saldo positivo
exclusivamente com o aumento de alíquotas 1 quando as contribuições excessivas sobre as folhas de salários só fazem aumende 7,3 mil empregos formais. A administração pública, incluintar a precariedade do emprego, e promover a expansão do
do administrações estaduais e municipais, teve um resultado
positivo de 19,6 mil empregos formais. O _setor de agropemercado informal de trabalho.
cuária, depois de um resultado negativo de 18,6 mil vagas
Para que o Estado recolha mais, .é preciso que- b País
em 1990, e outro de 11 mil em 1991, teve este ano um saldo
produza mais, já que estamos hoje no limite da capacidade
positivo de 16,8 mil postos formais.
dos contribuintes. A verdade é que, sem crescimento econóSr. Presidente, Srs. Senadores, todos somos forçados a
mico, os salários não podem aumentar verdadeiramente. E
reconhecer a inutilidade de uma lei que procure substituir
não há política salarial capaz de evitar o empobrecimento
o mercado. Está provado que as leis salariais não passam
da classe trabalhadora com inflação de dois dígitos ao mês.
de veneno disfarçado de remédio, pois as empresas simplesO salário é o elo ft:a.co Qa corrente econôníiça em_ tempo
mente repassam os aumentos salariais para os preços. O mínide estagnação, e o problema é que nenhuma correi1te pode
mo que se pode exigir delas, portanto. é que transfiram para
ser mais forte do que seu elo mais fracO. Essa é a Vingança
os cofres públicos os impostos e os encargos já coletados de
do salário- quando o trabalhador perde salário e emprego,
consumidores e trabalhadores, sem sonegação, evasão ou proa empresa perde em mercado e produção.
telação.
A recomposição do salário real dos brasileiros é um fatorOs reajustes salariais têm sido uma oportunidade para
condicionado e, não, infelizmente. um fator condicionante.
que a empresa repasse aos preços finais o novo custo, realiEsse rasgo de justiça social depende da retomada do crescimentando a inflação. Nesse sentido, um sistema de melhoria
mento, da produção e do emprego. Afinal, a melhor política
da remuneração em função dos ganhos de produtividade resalarial do_ mundo capitalista é a expansão contínua do Pffi.
presentaria um avanço em termos de melhoria de padrão de
De preferência. com inflação de um dígito ao ano. Um pressuvida do operário, sem servir de pretexto para medidas que
posto para que tal objetivo seja cumprido é a estabilidade
afetam toda a população.
da economia, para a qual o saneamento das firiariças do Estado
Impõe-se reconhecer que a política salarial atual é dramáé muito importante.
tica, uma vez que, no quadro de uma inflação mensal de
O que pudemos comprovar, nos últimos tempos, foi que
25%, um reajuste a càda quatro meses representa uma queda
a intervenção oficial no mercado de trabalho está longe de
violenta do poder aquisitivo. Na realidade, não deveria existir
assegurar uma melhoria do nível de vida e de atendimento
uma lei salarial, mesmo porque a rigorosa aplicação da legislaaos trabalhadores. Em vez de concentrar a atenção em medição atual só pode levar a uma situação social insustentável.
das de apelo popular. imediato, mas sem efeito real expresA redução do poder de compra em uma região costuma
sivo, urge conceber políticas capazes de elevar de forma consisatingir, num primeiro momento, as vendas de consumo durátente e sustentada o padrão de vida dos assalariad9s_.
veis, como eletrodomésticos e móveis. Posteriormente, restíinge a aquisição de semidufáveis _:_:--tecidos, vestuários e
A falta de uma política salarial e de emprego no Governo
calçados. Quando chega às vendas de supermercados, sinali:
Collor representou u_m_ verd<!.deiro desastre para os trabalhazando corte na compra de alimentos. demonstra um achatadores, em todos os setores_ da economia. A indústria de transmento drástico do poder de compra. Em agosto deste anO;
formação foi a mais afetada desde a posse de Fernando Collõr,
as vendas dos supermercados em São Paulo estavam 21 ,38%
em 15 de março de 1990. Os se tores que ainda hoje Continuam
menores que no mesmo mês eiU 1991.
_
sendo os m_ais prejudicados em número de-_-vaj@s fo:r:mais são
Ao longo do tempo, os salários só acumularam perdas.
a indústria de transformação, a extrativa mineral, o coméfcio
Em 1980, o salário representava 35,2% do Produto Inte~..,
atacadista e varejista. e as institUíções de crédito. Em todas
Bruto. Oito a_nos depois, não chegava a 29% do PIB, e dadOSestas áreas, é crescente a "queima'' "de pOstos formais de
atllais indicam uma ·participação- de 26%. No ano passado,
trabalho.
49,7% da renda nacional estavam com 10% d_a população,
De 1989 para 1990, o rendimento médio real dos emprenum sinal da má distribuição de renda. A recessão, o desemgados com carteira assinada teve queda de 19,7%, e, no setor
prego e a queda do poder aquisitivo imperam, e a saída passa:
infói'-mal, de 12,9%. Um número impressionante diz respeito
pela recuperação salarial. A brutal perda salarial vai precisar
à divisão conforme a renda. Apenas 2,7% dos brasileiros de algum tempo para se recompor, e o que não sabemoS
cerca de 11 6 milhão - têm renda s~_perior a dez -salários.
é por quanto tempo mais a população pode esperar.
Ganhando um salário mínimo ou menos estão 24,7% dos
Nos últimos anos, a inflação corroeu violentamente o_
brasileiros, ou seja, 15 milhões de pessoas. Estes indicadores
poder aquisitivo dos salários, que tiveram perda de até 66,44%
mostram que o mercado consumidor brasileiro tem um potenno período de janeiro a julho deste ano. Desde 1985, seu
cial modesto. Uma demonstração inequívoca de instabilidade
poder aquisitivo real médio caiu em tomo de 50%.
é o fato de apenas 18% dos brasileiros permanecerem por
cinco anos ou mais no mesmo emprego.
Outro dado levantado pelo IBGE foi a--diSparidade de
Pesquisa feita em 68 empresas do Rio de Janeiro, de
rendimentos médios de trabalho entre homens e mulheres. · São Paulo, de Curitiba e de Belo Horizonte, envolvendo 13
ramos da economia- dos setores têxtil, alimentício, metalúrO rendimento da m!.dher representa 57,8% do reCebido pelo
gico, eletroeletrónico, químico, automotivo, de distribuição_
homem, na população com um único trabalho, e 55,2% na
população que tem mais de um emprego.
de petróleo, de mineração, da construção civil, de calçado~,

11164 Terça-feira 29

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

do comércio, de bancos e de seguradoras - revelou que nenhum desses setores concedeu antecipações salariais Supe-

riores ao Índice· de Preços ao Consumidor (IPC). Quase todas
as empresas ofereceram o meSriio percentual de reajuste para
as diferentes faixas salariais.
A pesquisa revelou, também, que praticamente todas as
categorias de trabalhadores acumulam prejuíZos desde as respectivas datas-bases. A maior' perda foi a dos bancários, e,
a menor, a dos funcionários do setor automotivo. Houve surpresas nos resultados dessa pesquisa. Uma delas refere-se
exatamente ao setor automotivo, que sempre adotou uma
política agressiva de salários, e que agora está dando antecipações abaixo da inflação; como conseqitência, os s·alários
dos trabalhadores do setor tiveram perda de 1,69%. No ramo
metalúrgico, os salários perdem para a inflação em 59,36%.Os setores metalúrgico e eletroeletrônico foram os que regis~
traram redução mais expressiva no número de funcionários,
ou seja, maior número de demissões, com, respectivamente,
19,56 e 19,50%.
De 1964 até hoje, houve vinte e nove mudanças na política
salarial do País. A política salarial de vida mais longa foi
a implantada pelo Plano de Ação Económica, do governo
militar. A partir de 1964, os funcionários públicos tiveram
direito a um reajuste anual, com base no cálculo da inflação
dos 24 meses anteriores. A metodologia foi estendida à rede
privada em 1975.
As greves iniciadas em 19781evaram o Governo ·a admitir
os reajustes semestrais. Os salários de até três mínimos tinham
10% mais que a inflação. De três a dez mínimos, era a:dotado
apenas o índice da inflação. Nas faixas superiores, o reajuste
correspondia a 80% da variação dos preços.
A partir de 1980, todos os trabalhadores passaram- a -ter
reajustes inferiores ao IPC. Entre 1983 e 1985, os reajustes
foram escalonados, com redução dos ganhos das faixas superiores e livre negociação. No final de 1984, entrou em vigor
a política salarial, qUe perdurou até o Plano Cruzado, instituído dois anos depois.
Os salários voltãri3m a ser congelados com o Plano Bresser, em julho de 1987, e várias mudanças ocorreram a partir
de então, cada vez com velocidade maior. Regulada por decretos-leis, livre negociação, congelamentos, gatilhos e índices,
nenhuma das mudanças da política salarial levou os assalariados a ter ganhos.
O Índice de Reajuste do Salário Mínimo -IRSM, acuque mais contrimulado neste ano, é de 732,06%. Os
buíram na composição do IRSM forain produtos farmacêuticos, habitação e alimentação fora do domicílio~ O trabalhador paulistano atingiu o fundo do poço em abril passado,
quando recebia um salário médio de Cr$ 752 mil e estava
55,1% mais pobre do que em 1986.
Nos sete primeiros meses deste ano, o total de salários
pagos na região metropolitana da Grande São Paulo caiu
8,9%. A queda, que dá con_tinuidade a uma tend~ncia regis~
trada a partir de 1990, resulta em uma massa salarial39,84%
inferior ã de julho de 1985. Na Grande São Paulo, onde ocorre
pertO de 40% da movimentaÇão comercial do Estado e quase
20% das vendas do País, existe, hoje) um número maior de
pessoas ocupadas do que há sete anos, porém ganhando m~ito
menos.
Dos 62,1 milhões de pessoa.s ocupadas no Brasil, apenas
1,67 milhão- 2,7% -tem renda igual ou superior a 20
salários mínimos, enquanto t5,3 ii:iilhões- 8,4% -de brasileiros não têm qualquer rendimento, ou sejà, trabalham com
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familiares, principalmente em atividades agrícolas ou em pequenos estabelecimentos comerciais ou industriais urbanos.
Por região, o Sul concentra o maior índice de pessoas sem
rendimentos- 15,2% - , seguido pelo Nordeste, com 13%,
e pelo Centro-Oeste, com 6,1%. No Norte, o percentual cai
para 4,4%, e, no Sudeste, para 3,7%. Dos que ganham até
um salário mínimo, 33,4% ficam no emprego menos de dois
anos.
o ano de 1992 entrará para a história conio _aquele em
que o salário ~(Q.imo teve a maior perda desde que foi criado,
em julho de 1940. A partir de maio de 1987, o valor real
do salário mínimo não parou de cair. A gestão Collor, no
entanto, deu-lhe um pontapé na direção do fundo do poço.
Eritre março de 1990 e agostO deste ano, a média do salário
mínímo real deixou o poder de compra muito aquém da média
anual registrada no último ano do governo Sarney.
Atribuindo-se um valor 100 para o salário mínimo quando
_ foi criado, em julho de 1_940, a média anual despencou para
Z9,09 no ano em que o Presidente Collor assumiu o Governo.
Em março de 1990, com o salário vigente, o trabalhador conseguia comprar 131~9 quilos de arroz, 73,2 de feijão, 19,7 de
carne e 198,2 litros de leite. Em agosto deste ano, com o
mínimo em vigor, a quantidade de arroz caiu para 94 quilos,
a de feijão para 70,4 quilos, e a de carne para 17,45 quilos.
O leite quase foi reduzido à metade - 104,5 litros. A cesta
básica do trabalhador, composta de 13 itens, ficou bem mais
leVe.
Para quem assumiu o Governo promete:p._do elevar para
US$400 o salário mínimo e resgatar o paraíso para a classe
média, o Presidente Fernando Collor acabou colhendo uma
coleção de insucessos~ O salário mínimo está. no patamar IDais
baixo de sua história, o que significa que 28,8 milhões de
brasileiros -os que recebem Cr$522.186,94 por mês -nunca
viveram tão mal. No entanto, a maior vítima das políticas
económica e Salarial daquele Governo foi realmente a classe
média.
Entre março de_ 1990 - quando_ a inflação estava em
84,32% -até o fim do primeiro semestre deste ano, o salário
real de pessoas que ocupam cargos típiCos de classe média
encolheu 24%. E a situação não é melhor para os funcionários
públicos federais, que tiveram seu rendimento reduzido à metade. Os salários de quem conseguiu preservar o emprego
bateram no fundo do poço. Nenhuma das políticas adotadas
foi capaz dC recompor as perdas passadas ou de estimular
o crescimento do emprego. O trabalhador se ilude e até torce
para que a inflaÇã<i suba e o seu salário suba junto. No mês
seguinte, a inflação é maior e ci salário está sempre valendo
menos, porque, sem investimentos, os empresários simples- _mente repassam os custos.
Diante da complexa realidade brasileira, portarias e decretos serão insuficientes para resolver o problema salarial.
Nada mais irrealista do que um mesmo salário básico para
um país de dimepsões continentais, e marcado por tremendos
de:Sri1Vds regionais como é o Brasil. Um salário de US$100,
facilmente pago por uma empresa de um Estado rico, toma-se
inalcançável para a maioria dos empregadores privados ou
públicos das regiões mais pobres. Dessa forma, a lei acaba
sendo burlada nas duas pontas: o mais pobre paga o que
pode, geralmente abaix;o do m{nimo, e o mais rico paga apenãs
o que a lei manda, e não o que deveria ou poderia pagar.
Pesquisas realizadas também detectaram a redução da
massa salarial. Mas a retração no total de vencimentos é mais
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uma decorrência dos coites de pessoal do que das perdas
salariais. De janeiro ·a junho deste ano, cerca de 350 mil
trabalhadores da indústria paulista foram demitidos. O nível
de emprego caiu 14,7% entre junho de 1989 e o inesmO niês
deste ano. A redução do emprego na indústria e no setor
formal foi compensada com atividades de menor remuneração
e onde o vínculo empregatício é precári6: Embora tenha crescido o número de ocupados na Grande São Paulo, o aumento
foi concentrado em trabalho autónomo e sem regiStro formal,
o -que deteriora o mercado e reduz a renda na região.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, no Bra_sil, a forma de
protesto ou revolta só não ganha proporções inflaniadá.S- por:.
que o País dispõe de uma espécie de amortecedor de crises
- a economia informal. Migrar pãr~Cã. ~onomia informal
tem sido a única saída para as pessoas que perderam ou estão
perdendo seus empregos. É essa economia que impede o Brasil
de explodir. É nela que milhões de jovens encontram seu
primeiro emprego e que o trabalhador desempregado canse~
gue assegurar o seu ganha-pão.
Parcelas crescentes da população estão recorrendO -à economia informal como meio de sobreviver à queda do nível
de atividade e de emprego na indústria. Do ponto de vista
social mais imediato, esse fenômeno é positiVo, na medida
em que atenua os efeitos perversos da recessão. Por isso,
a economia informal é freqüentéiherite exaltada. Alega-se que
esse segmento do setor produtivo tem sido uma válVtifa de
escape contra os abusos do Gqverno~ _contra a e-xcessiva tributação1 contra a gigantesca burocraciã. E que, graç3.s a- eh.=:;
o País gararite colocação para amplos segmentos da população,
para o trabalhador incapaz de obter colocação nos setores
formais.
Sr. Presidente, seria, portanto, justo festejar a economia
inforinaJ.? É evidente que não. Permitir o crescimento_ das
atividades ilegais é uma faca de dois gumes: se, por um lado,
evita uma crise social, por outro é extremamente danoso para
a sociedade em geral. Embora os argumentos a favor do emprego sem vínculos formais sejam candentes, é preciso apontar
as enormes distorções geradas pela expansão dessa economia
subterrânea.
Em primeiro lugar, a economía lnformalünplica concorrência desleal para com amplos segmentos produtivos que
cumprem suas obrigações legais. Em segundo, utiliza-se da
infra-estrutura pública e dos_ serviços goVernamentais sem contribuir com sua parte no custeio, transferindo um pesado ónus
para o restante da sociedade. Em terceiro, prejudica os assalariados, na medida em que não garante o cumprimento de
seus direitos trabalhistas. E, finalmente, abriga-se sob um
guarda-chuva que garante a sobrevivência de atividadi!s, com
níveis de eficiência mais baixos, neUtralizando os efeitOs benéficos a que uma concorrência-saudável poderia induzir.
A economia informal abriga, hoje, 22,4% da população
economicamente ativa (62,1 milhões), o que corresponde a
13,94 milhões de brasileiros, ou seja, Um número- superior
à população do Chile. Em outras palavras, pode-se dizer que
quase um quarto da população ocupada trabalha sem cobertura dos benefícios da Previdência Social, da mesma forma
que está isenta de pagar impostos. Tais dados sinalizam um
alto grau de informalidade no nosso mercado de trabalho,
e este fenômeno, que teve maior impulso nos últimos três
anos, tende a crescer com a recessão. Os trabalhadores regularmente registrados somam apenas 38% do total, ou seja,
nem a metade dos brasileiros que trabalham têm sua situação
funcional reau!arizada. Os números são realmente espantosos,
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e servem para que se entenda melhor, por exemplo, a crónica
falta de recursos da Pievidência.
Somos muito proVavelmente a m·aior economia informal
~o_ mundo, com um_a evasão fiscal calculada em US$31,5 bilhões todos os anos. Interessado em diminuir a eVasão de
impostos, o Ministério da EconOm-ia já encomendou ao IBGE
um quadro preciso dOs negócios que funcionam à margem
do fisco, feito a partir do dados do censo de 1991. Com essa
finalidade, planejou-se um teste-piloto no Rio _de Janeiro,
onde o setor de serviços responde por 75% da atividade do
Estado.
Atualmente, também a economia informal- está enfrentando as a$ruras da recessão prolongada, enquanto que muitas
empresas formais também estão deixando de pagar os impostos. Por outro lado, .o consumo da energia elétríca, considerada termómetro da economia informal, mostrou aumentos,
ainda que moderados, nos primeiros meses do ano, e deixou
claro que, embora enfrentando dificuldades de demanda, ela
ainda resiste. O consqmo nacional de energia, que apr~sentou
queda de 3,06% em 1990, voltou a crescer 3,09% no ano
passado, refletindo um aumento de produção dos chamados
''negócios de quintal_''_._
A economia informal tem m~a carga tributária mais baixa, que não chega a ser nula, pois arca com tributos indiretos
embutidos nos preços das mercadorias que <l9quire. Mesmo
assim, o diferencial tributário lhe permite concorrer com_®_
setores formaís, que são os balizadores do processo de formação de preços. Mas, como não se _ocupa com a qualidade,
acaba por realizar_lucros que inexistiriam em condições concorrenciais mais perfeitas. Ou seja, não pressiona a economia
fo_rmal a buscar m~ior comp~titividade e eficiência. Perde,
. portanto, a sociedade.
A expans~o do setor informal gera impactos profundamente deleténos também para o restante da economia. No
que se refere às contas públicas, reduz a arrecadação fiscal
e_ contribui para perpetuar os desequilíbrios orçamentários.
Longe de constituir uma solução para os desajustes econõmi~os, a atividade informal surge como mais uma distorção,
estimulada pela inoperância do Governo em efetivamente
equacio~ar os prohlemas estruturais do País. Logo, há que
se reduzu o peso· e a influência nociva do setbr informal e
absorver a capacidade de oferecer empregos, possibilitando
o_-desenvolvimento de novos negócios dentro di lei e da economia formal.
As pesquisas indicãnl que trabalhadores da economia informal da Grande São Paulo obtiveram, no ano passado, reajustes maiores do que aqueles com carteira assinada. Como
o riível dos salários no setor informal é mais baixo, parece
estar havendo uma concorrência entre empregados dos dois
setores, o que acaba por prejudicar os reajustes salariais dos
trabalhadores legalmente regularizados.
Uma pesquisa realizada pela Prefeitura de São Paulo jun·
to a 532 moradores de rua constatou que 87% tinham emprego
regular há um ano, -e 38% viv_em de trabalho temporário.
O caso dos vendedores ambulantes é o mais tfpico exe_mplo
de economia informal, e, atualmente, um grande Õ.úmero de
desempregados tem dividido espaço com os camelôs profissionais.Também foi detectado, na população paulista, um elevado número (369 mil) de trabalhadores subempregados, rais
como lavadores de carro, biscateiros, etc., que passaram a
representar 4,8% da população economicamente ativa. Em
1986, este índice era de 1,7%, e, em 1990, de 2,2%. Cerca
de 100 mil pessoas, inseridas na faixa dos desempregados

11166

Terça-feira 29

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

desalentados, desapareceram das estatísticas, pois desistiram
de procurar emprego.
_ -· ,
Os empreendimentos de pequeno porte, classificados pelo IBGE como aqueles que funcionam conl, no máximo, dez
trabalhadores, concentram cerca de três quartos (71,5%) da
força de trabalho informal, e estão_ ~ssim representados:
27,7% no setor primáriO da economia, ou seja, em fazendas;
uma parcela de 27,3% realiza suas atividades em _lojas do
comércio; 1,5% em veículos, seja como chofer de táxi ou
transportador de mercadorias; 6,6% trabalham no próprio
domicHio, como mãhicui'a, costureira, dentre outros; 33,4~
trabalham em outros domicnios; e 1,5% na rua, como "flaneltnhas", engraxates _ou biscateiros. Um pe1centual de 2% foi
inserido em outras atividades, não definidas pelo IBGE.
Por região, o maior índice de trabalhadores. na_ t_!Conomia
inforiti"al foi encontrado no Centro-Oeste, coni 30%, e no
Nordeste, com 29,1%, seguido pela região Norte, com 2.4,7%.
Os menores índices encontrados foram os da região Sudeste,
com 19,9%, e da região Sul, com apenas 15%. A auSência
de vínculo empregatício é maior entre a população empregada,
onde o percentual dos informais alcança a participação- de
34,7%. No Nordeste, eles participam com 53,3% da mão-deobra. Entre os empregados, as mulheres têm maior presença
no mercado informal, e esta força de trabalho feminina se
concentra em grande parte (mais de 80%) no trabalho em
domicílio' de terceiros, como· domésticas. - -Uma das características do emprego informal, no Brasil,
é o baixo rendimento. Na média naciOnal, sua remuneração
alcança 1,7% do salário mínimO. No Nordeste, a média é
de 1 salário mínimo. Regionalmente, os rendimentos maís
elevados dos informais estão na região NOite-, de 2,3 míniritos,
e na região Sudeste, de 2 mínimos. No Sul e _no Centro-Oeste,
são de 1,9 do mínimo, respectiVamente. A -média salarial dos
homens, nessa categoria, é superior â ·das mulheres, ating!fldo
1,9% do mínimo, ante 1,2 para á mãõ--de.:obra feminina. No
Nordeste, porém, a trabalhadora sem vínculo empregatício
ganha apenas 0,7% de um salário mínimoL _
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a recessão em que o País
esta mergulhado fez com que as empresas aptendessem a
operar num mercado contraído, recorrendo principalmente
a cortes de custos, enxugamento de pessoal e redução de
estruturas administratíVas. O resultado disso foi a retomada
da economia informal, agora atingindo tambérii a classe média, onde trabalhadores com qualificação específica, uma vez·
desempregados, buscam novos caminhos como profissionais
autónomos.
-Os autónomos tanto podem ser ambulantes quanto arquitetos, desde que prestem serviços sem vínculo empregatício.
Tradicionalmente, o número de autónomos aumenta nos momentos de crise recessiva, mas esse crescimento tem limites,
e a existência de micros e pequenas empresas operando na
informalidade representa um dos dados mais difíCeis -de se
mensurar. Nem mesmo os governos dos Estados têm dados
precisos, já que em term()S de arrecadaçãc;) a formação de
microempresas inforinais não cauSam perdas, pois são isentas
doiCMS.
A terceirização industrial começa a ser incrementada,
principalmente porque- as demissões já atingiram funcionários
qualificados, que são incentivados a criar pequenas empresas
de prestação de serviços. A providência fOi adotada para cortar
custos e enfrentar o agravamento da recessão. Como as demissões chegaram aos gerentes e executivos, as e~presas prefe~ram incentivar esses funcionários a formar seus próprios
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negó.cios, acentuando o processo de terceirização, ê, ãssim a economia informal.
_A inform~li9_aA~__ tanto pode mascarar a miséria quantO
encobrir sonegadores de impostos. Há quem recorra a _ela
por absoluta falta de emprego, como há quem nela busque
somente abrigo contra o fisco. A subversão total dos valores
do trabalho nos levou a isso. Reportagens de jofnãis têm
mostrado que um D_lanobrista de carro pode ganhar mais do
que um trabalhador especializado. Profissionais liberais estão
abrindo pequenos elllpreendimentos em busca de uma renda
maior. O levantamento feito pelo IBGE nada mais é do que
um retrato perfeito desta total subversão do valor do trabalho
no País.
Não vai ser por decreto que o Brasil vai mudar esta situação. Antes de mais nada, é preciso retomar o proces59 de
crescimento; porém, o essencial é que se promova o desenvolvimento em bases socialmente mais justas. Uma possível solução para a economij! informal seria estender os direitos_ previdenciários aOs ti:abalhadores desse .setor, uma vez que_as ~çóes
repressivas contra a sonegação de impostos não têm surtido
efeito ao longo dos anos. Se esses trabalhadores atualmente
não contribuem com a Previdência Social, isso não se dá pelos
custos da contribuição, mas, sim, por estarem marginalizados
do sistema.
Quanto à política salarial, a única saída Para se eiev3r
de forma duradoura o salário real é aumentar o nível de qualific3çá0-e-de produtividade do trabalhador brasileiro. Tal meta
exigiria deslocar a atenção, de fórmulas oficiais de reajustes,
para programas sérios de incentivos _ao_ treinamento- de _!não~_
de-obra e investimentos_ prioritárioS riã área educaciona]. Cabe_rja, por exemplo, examinarprojetos de assistência a farriflias
_de baixa renda, diretamente vinculados e condicionadõS à
manutenção das crianças na escola.
O Brasil está entrando decididamente na era da automação, e as mudanças nas empresas têm que acontecer para
que possamos nos inserir nas econOmiás globalizantes. Porém,
ao mesmo tempo, precisamos refonnar, para valer, o_s~s!ema
tributário, a previdência social, o- seguro-saúde, o seguro-desemprego e o sistenia educacionaL O Brasil preciSa pensar
seriamente nisso. Caso contrário, corre o risco de vir a ter
uma economia moderna com milhões de desempregados marginalizados à custa dessa modernização. Pois :hão há, sr. Presidente, Srs. Senadores, registro de país algum que tenha superado os níveis de pobreza e iniqüidade do Brasil sem investir
maciça e sistematicamente em capital humano.
Muito ·obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Úe'Carli) - Concedo a
_
palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIM (PDT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.)- -Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores,
o Estado' de Santa Catarina, um dos mais ricos da Federação,
com um Produto Interno Bru_to per capita na faixa de Us$
2.532, correspondendo a quase 30% acima da média nacional,
tem cerca de 200 mil crianças, na faixa etária de 7 a 14 anos,
fora da escola. O conjunto da infra-estrutura-social do Estado
não foge à regra do subdesenvolvimento~do Pa~s e apresenta-se
com sérias deficiências estruturais.
O sistema de saúde continua precário e o déf1cit habitaciop.a1 acompanha os mesmos passos da realidade brasileira,
que contabiliza um déficit de; 12 milhões de unidades.
O Est~do de Santa _Catarina, como o restante do Brasil,
sempre apresentou sérios desequilíbrios em suas cbntas cor-

Dezembro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

rentes. Aliás, ·receitãS-iristávels-e despesas crescentes sempre
foram um mal não s6 catarinense, mas·sobretudo brasileiro.
Só o .comprometimento das ieCeitas líqUidas do Tesouro estadual com a folha de pagamento do funciOnalismo atingiu,
em dezembro de 1991, um índice de 95% do total dos recursos
disponíveis. Naquele ano, o contingente de funcionários chegava à casa de 112 mil servidores nas administrações direta
e indireta, dos quaiS 15.697 eram inativ:os ou-:,~.p<>sentados.
Como se pode constatar, sempre existiu, por causa dos
erros do passado, cometidos por muitas administrações de
cunho paternalista, uma enorme falta de recursos para investir
em programas sociais válidos e para dotar o Estado de uma
infra-estrutura mais eficiente. Como se-pode ver, o dinheiro
ou foi gasto de maneira incorreta ou foi destinado para cobrir
os rombos provocados pelo empreguismo de cunho "polfticoclientelista", que se acumulou ao longo de, muitos anos de
· 'administrações pouco criteriosas.
Em 1990, para fazer f3.ce ao seu déficit de caixa, a Secretaria da Fazenda foi obrigada a contrair um empréstimo de
Cr$15 bilhões junto 'às instituições privadas e ao Banco do
Brasil, porque não dispunha de superávit para pagar os salários
dos servidores.

Segundo dados que nos chegaram às mãos, até o fiÍlal
da década de 1970 os gastos com o funcionallsmo comprometiam cerca de 65% das reCeitas líquidas. Em contrapartida,
na década de 1980, a situação se agravou e o percentual aumentou de maneira impressionante, comprometendo, como vimos, em 1991, cerca de 95% da receita, ou seja, 30% a mais
em relação ao final da década de 70. Dessa maneira, no prazo
de 12 anos, os sucessivos governos estaduais praticaniente
liquidaram com as-disponibilidades ideais para investimentos
··
prioritários.
A grande ciranda de contratações de servidores começou
realmente no governo do Sr. Carlos Konder Re_is, do PDS,
entre 1974 e 1978. No Governo Konder Reis foram admitidos
11.381 funcionários. Em seguida, na gestão do Sr. Jorge. Bornhausen, 1978-1982, entraram 19.699 servido~s. e no período
Esperidião Amin in_giessarám n·o Es~ado mais 12.227 funcionários, totalizando 43.307 novas contratações. Além disso,
quase 8 mil novos funcionárioS _forani admitidos pelo último
GoVernador, Sr. Casildo Maldaner, que assumiu o Governo
do Estado em março de l987. Portanto; concluímos que, entre
1978 e 1991, no período de 12 anos, cerca de 52 mil novos
servidores passaram a fazer parte da folha de pagamentos
do GoveJ.11o do Estado.
~r Presidente, Sras Senadoras, Srs Senadores, além das
enormes dificuldades que enfrentam com o comprometimento
de suas receitas destinadas ao pagamento do funcionalismo,
os cofres do Estado são duramente;: abalados pela _s<;Jnegação
vergonhosa de impostos e pela brutal queda de arrecadação
provocada pela recessão económica que assola o País_. _Assjm,
desde 1990, as receitas oriUndas do ICMS vêm -decaindo"progressivamente.
Nessa ciranda de dificuldades., apontamos o setor industrial que tem sido duramente atingido com os_ golpes _impostos
pela crise de nossa economia. Para se ter uma idéia da gravidade da situação económica que atinge o meu Estado, em
1989 a indústria contribuiu com 57% da arrecadação geral.
Em 1990, essa participação foi reduzida para 47%. Em 1991,
o índice foi ainda mais baixo e para este ano a previsão é
ainda mais desanimadora.
O Estado de Santa Catarina, embora seja o quinto ntaior
produtor de alimentos do País, conta com apenas 12 mil das
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suas 235 mil propriedades rurais atendidas Por sistemas adequados de irrigã.ção. COm o Plano Estadual de Irrigação, criado em 1987, foram aplicados, até o ano de 1991, cerca de
Cr$1 ,6 bilhão em valores da época na implantação e melhoria
dos sistemas em _41,1_mil !Jectares de áreas agrícolas.
A bem da verd;1de, é uma quantia realmente irrisória
para cobrir as enormes necessidades, o que penaliza profundamente o desenvolvimento agrícola regional, a produtividade
do setor, a qualidade da produção e a capacidade de geração
de empregos, a médio e longo prazos.
- Sr Presidente, Sras Senadoras, Sfs Senadores, praticamente inexistem sistemas de iJ0igação na região Oeste de
meu Estado. Os aumentos de produtividade se verificam àpenas em bolsões de regiões privilegiadas, já detentoras de razoável sistema de infra-estrutura. É o caso, por exemplo, do
vale do Rio Itajaí e do Sul do Estado. Ness~.regiões, apesar
das d~ficuldades que apontei, os ganhos de produtividade têm
sido bastante sigriificativos.
Na região do alho, em CuritibarioS, c-ultura em qUe Santa
Ottatina se des~aca como maior produtor nacional, deveria
ser feito t,~m esforço na tentativa de se obter maiores ganhos
de produção e de eficiência econô:qrica. A infra-estrutura existente já começa a exigir um avançO maior e técnicas de produção mais_sofisticadas.
O mesmo acontece com a região da cebola, da qual somos
o segundo produtor do País. OS Plantadores necessitam de
recursos para expandir suas culturas e se deparam com as
enormes dificuldades do crédito agrícola e do custeio.
Vale ressaltar que nas regiões do feijão e do milho, onde
o Estado tem uma gntl!de reserva de potencialidade, a produtividade apresenta-se ainda bastante insignifiCante; Não se conseguiu 3.inda atiilgir' a meta de 60% na melhoria da produtividade, ou: seja, de 100 para 160 sacós de 60 kg por hectare,
no caso do milho, e nem de 25 para 50 Sacos, no caso do
.
feijão.
Sr Presidente, S~ Senadoras, Srs Senadores, boje, as
palavras de ordem do dia-a-dia têm sido preservação do_ meio
ambiente, qualidade da vida e desenvolvimento harmónico.
Brasília, nesse instante, é a capital do meio ambiente. Cerca
de 300 parlamentãres de todo o mundo estão reunidos _até
sexta-feira, no Centro de ConvenÇões, para a Conferência
Interparlamentar do Meio Ambiente e Desenvolvimento, que
irá discutir o papel dos parlamentos na implementação ~das
medidas acordadas na_Conferência do Rio.
Quase 50 pilises cOiifirmaram stfa participação, ~ como
já disse, proporão soluções para os problemas ambientais da
terra, destacando as responsabilidades do Legislativo na condução do processo de desenvolvimento sustentável. É importante .salientar, Sr Presidente, S~ Senadoras, Srs Senadores,
que a delegação brasileira é presidida pelo nobre Senador
Ruy Bacelar, do PMDB da Bahía, e dela participam o Senador
Marco Maciel e o_s deputados federais Sidney. de Miguel, do
PV do Rio de Jal1eiro, Fábio Feldmann, do PSDB de São
Paulo, Nande de Souza, do Maranhão, e Rita Camata, do
PMDB do Espírito Santo.
No momento em que se realiza tão importante encontro,
não poderia perder a oportunidade ,de alertar o povo curitibano para os enormes danos que estão sendo causados pela
poluição provocada pelas minas de carvão da região de CriciUma.
~
· ~ ·
-- A região de Criciúma responde por 53% da produção
de carvão mineral do País. E também é responsável pelas
mais altas taxas de poluição ~o Estado. As trinta nPner3.doras
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que operam na região produzem 250 mil tone.laáas de carvão
pré-lavado por mês, e, por isso, dois terços dos recursos hídricos estão comprometidos, segundo depoimentos da Fundação
de Amparo â Tecnologia e Meio Ambiente (FATMA).
Os efeitos proVocados_ pela ação das mineradoras são

observados também no solo da região. A próprtã- secretaria
do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (SEDUMA)
constatou um decréscimo de 40% na prodúção agrícola do
sul nos últimos 15 anos.
A Secretaria coõstatou ainda uma queda na atividade
pesqueira na maioria dos municípios da região, nas águas
dos rios Tubarão, Araranguá e Urussanga, que apresentam
elevados níveis de contaminação por metais.
O meio ambiente da região - que desde 1980, através
de decreto do próprio Governo Federal, foi incluída entre
as áreas consideradas com níveis mais críticos de poluição
do País:- necessita imediatamente de socorro e 'de recursos
internos e internacionais para não ser enVenenado pelos deje- tos da exploração do carvão.

O resultado de tudo isto é mais uma vez a prátic~a do
capitalismo selvagem protegido pela impunidade. As empresas poluem porque :não cumprem com os programas de combate à poluição, porque acham que não serão condenadas
por danos contra a natureza e porque não existe um.- programa
sério para corrigir a degradação do solo.
Segundo alguns especialistas na matéria, para se reduzir
em cerca de 70% os níVeis de poluição da região sul de Santa
Catarina, onde Vivem cerca de 630 mil habitantes, seriam
necessários investimentos da ordem de Us$300 milhões.
SegUildo_denúncias feitas pelo SindiCato ·dos_ Mineiros
de Criciúma:, mais de 15% dos cerca de 7,5 mil trabalhadores
que das minas carboníferas estão atacados pela "pneumoniose", doença pulmonar provocada pela inalação da poeira
do carvão.
Sr Presidente, S~ Senadoras, Srs Senadores, percebo
que a crise económica está inviabilizando não só o desenvolvimento dos Estados, mas, também, comprometendo seriamente a construção do processo democrático.
Ela tem produzido um rápido desgaste das forças políticas
e dos dirigentes políticos, e o País está se tornando cada vez_
mais difícil de governar. As condições i'npostas intemacionalmente, sem dúvida alguma, prognosticam grandes dificuldades económicas, políticas e sociais.
_ __
Sei que muita gente também está pensando dessa maneira
e está preocupada com o futuro do País. São pessOas de todas
as categorias sociais e das mais diversas ideologias.

Dezembro
de 1992
- -

O SR. PRESIDENTE (Carlos De Carli) - Nada mais
havendO'"a tratar, a ~residêncja declara encerrados o~ trabalhos.
(Levanta-se a sessão às 17 horas.)

ATOS DO PRESIDENTE
ATO DO PRESIDENTE N• 483 DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, e de conformidade com
a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora -n,. 2, de 1973, e tendo em vista o que
consta no processo n' 017.861/92-6, resolve
Designar MARIA DAS GRAÇAS COSTA COELHO.
Analista Legislativa, Área de Contabilidade, Classe_ ''P", Padrão I. do Quadro Permanente do Senado Federal, para responder pelo expediente da Auditoria no período de 2 a 31
de janeiro de 1993, durante as férias do titular.
Senado Federal, 23 de dezembro de 1992. - Senador
Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE N• 484, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso qa sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgad.a pelo Ato
da Comissão Diretora n<> 2, de 1973, e tendo em vista o que
_
consta d~ processo n" 017.73_2/92-1, tesol_ve
Exonerar. a pedido, PAULO ROBERTO MENDONÇA
SILVÉRIO, Assessor Legislativo, DAS-3, efetivo. do Quadro
Permanente do Senado Federal, Parte Especial, do exercício
do cargo, em comissão, de Diretor-Adjunto da Assessoria,
código SF-DAS~102.3, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, a partir de 15 de dezembro de 1992.
Senado Federal, 23 de dezembro de 1992. - Senador
Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE N• 485, DE 1992

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua_ compe- tência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da ComisSão Diretora o'! 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do processo n'! 005.052/92.0, resolve
Alterar o Ato desta Presidência n" 653, de 1991, publicado
no DCN, Seçã6 II, de 28-8-91, para manter aposentado o
servidor JOÁO GERALDO BUGARIN. Assessor LegislaExiste uma consciência quase unânime de que não podetivo, DAS-3, -do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos
mos sacrificar mais o nosso desenvolvimento e os investimentermos do art. 40, inciso III, alínea a, da Constituição da
tos que precisamos fazer em nossos Estados, na área social,
República Federativa do Brasil, combinado com os arts. 67
e 186, inciso III, alínea a, da Lei 8.112, de 1990, no cargo
para transferir recursos líquidos para o exterior. Além disso,
é preciso reagir contra as i-elaçóes económicas injustas é"intoleem comissão, sfmbolo- SF-DAS-102.3; com a opçãO -pela retri- buição do cargo efetivo de que trata o arts. 29 , § 2'!, da Lei
ráveis que nos são impostas pelos países ricos:
De uma forma ou de outra, tudo isso tem qu~ mudar.
6.323/76, artigo 3", § 29, do Decreto-Lei n"s 1.445/76, alterado
pelos Decretos-Lei n"S 2.270/85 e 2.365,_ aplicados no S~nado
Como já deixei bem claro, nenhum dos problemas dos nossos
Estados será resolvido por obra de um milagre nem através
Federal pelas Resoluções SF n' 7, de 1987 e 198, de 1988
de proclamações de idéias vazias ou de discursos populistas
e art. 11, da Resolução SF n" 87, de 1989, bem assim com
de campanhas eleitorais.
as vantagens da Resolução SR n9 21,_de 1980, com proventos
NãO podemos entrar no século XXí arr3Stando- miséria
integrais, a partir de 24 de abril de 1992, observado o disposto
no art. 37, incisO XI, da Coristitufção FederaL
e atraso. Chegou a hora de nos prepararmos, para não passarSenado Federal, 23 de dezembro de 1992. - Senador
mos mais um século chorando mágoas e desencantos.
d
M~uro Benevides, Pr~sidente do Senado Fe eral.
Muito obrigado.

, Dezembro de 1992
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ATO DO PRESIDENTE N• 486, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2,_ de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo no 015.687/92.9. resolve
Alterar o Ato desta Presidência rio069, de 1990, publicado
no DCN, Seção II, de 12-5-90, para manter aposentado, o
servidor NEREU SILVA ROLIM, Analista Legislativo, Cla<se Especial, Padrão V, do Quadro de pessoal do Senado Fede-
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ral, no cargo em comissão de Auditor, Código SF-DAS-101.3,
nos termos do artigo 40, incíso III. alínea a, da Constituição
da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos
67, 186, inciso III, alínea a, e193, da Lei 8.112, de 1990,
bem assim com o. artigo 11 da Resolução SF n!' 87, de 1989,
com proventos integrais, a partir de 12 de novembro de 1992,
observado o disposto no artigo 37. inciso XI, da Constituição
Federal.
Senado Federal, 23 de dezembro de 1992. --:- Senador
Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XLVII- N•223

QUINTA-FEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 1992

BRASÍLIA- DF

CONGRESSO NACIONAL
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional
Levo ao conhecimento de Vos~a .Excelência que, neSta data, e por este instrumento, renunciO
ao mandato de Presidente da República, para o qual fui eleito nos pleitos de 15 de novembro e 17 de
dezembro de 1989.
Brasília, 29 de dezembro de 1992. - F. Collor.

SENADO FEDERAL
COMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO
Processo de Impeachment contra o Presidente da República
(Art. 52, inciso I, da Constituição)
SENTENÇA
1. O Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Doutor Fernando Affonso Collor de Mello,
com autorização de mais de dois terços dos membros da Cãmara dos Deputados, foi denunciado pelos
Exm~ Srs. Alexandre José Barbosa Lima Sobrinho, Presidente da Associação Brasileira de Imprensa, .
e Marcello Lavenêre Machado, Presidente do _Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
como incurso nas sançQes dos arts. 85, IV e V, da Constituição Federal, 89 , item 7, e 9'?, item 7, da
Lei n' 1.079, de 10 de abril de 1950, em razão dos fatos relatados na denúncia constante de fls. 3 a
.. ·
...
21, tomo I.
2. Com observância.das normas constitucionais, legais e regimentais referidas rio roteiro· e nas
notas constantes de fls. 995·a 999, tomo III, a denúncia foi recebida e processada, sendo julgada procedente
a acusação pelo Plenário do Senado (por 67 votos a 3). (Fls. 2.554, tomo VII.)
3. Respeitadas ainda as normas referidas, foram apresentados o libelo-crime acusatório e a contrariedade.
4. Indeferido, pela Presidência do processo, o adiamento da presente sessão, para inquirição
da testemunha Thales Bezerra de Albuquerque Ramalho, iniciava a tomada do depoimento da segunda
testemunha, Francisco Antônio Roberto Gros, quando o advogado José Moura Rocha pediu a palavra
para ler a carta, que lhe fora entregue pelo acusado, renunciando ao mandato de Presiderite da República.
5. Suspensa a sessão do Senado, neste processo de impeacbment, para que o Congresso Nacional
recebesse a renúncia e declarasse formalmente a vacância do cargo de Presidente da República, foram
observadas essas formalidades.
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MANOEl VILEl.A DE MAGALHÃES
Diretor.Oera.l do Senado Federa!

Impresso sob rcsponu.bilidade da Mesa do Senado Peclenl

. AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Eacutivo

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA

ASSINATURAS

Diretor Adminiatntivo
Semestral ······-····-··.......... ~.~----·----·---·-·-·-·--+ Cr$30.000,00

LUIZ CARLOS BASfOS
Diretor Industrial
PLORIAN AUGUSI'O COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

Tiragem 1.200 eXemplares

6. Reunindo-se o Senado para exame de questões relacionadas com a competência para eventual
extinção do processo ou seu prosseguimento, entendeu o presidente que só o Plenário poderia deliberar
a respeito, e este - o Plenário - , que o processo haveria de prosseguir para eventual aplicação de
sanção de inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, prevista no parágrafo úriieo
do art. 52 da ConstituiÇão Federal.
7. Procedeu-se, então, ã inquirição das quatro testemunhas arroladas pela defesa, e que puderam
comparecer, aos debates orais, entre ·as partes, à dis-cussão, entre os Senadores, e à votação.

8. Tendo ficado extinto, pela renúncia, o mandato presidencial do acusado, encerrou-se, no
Senado, o processo de impeachment, por ter ficado prejudicado, quanto ã sanção que poderia impor a
mesma extinção (art. 52, parágrafo único, da Constituição Fe-deral). 9. No mais, atingido que foi o quorum de dois terços, pela condenação do acusado, declaro
que o Senado o condenou ã inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, nos termos
do mesmo dispositivo conStitucional.

10. Esta sentença, lavrada nos autos do processo, constará de resolução do Senado, será assinada
por mim e pelos Senadores que funcionaram como juízes, transcrita na Ata da sessão e, dentro desta,
. ..
publicada no Diário Oficial da União e no Diário do Congresso Nacional (art. 35 da Lei n' 1.079/50).
11. Façam-se as comunicações aos Exm"' Srs. Presidentes da República, da Câmarà dos Deputados,
do Senado Federal e ao Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 30 de dezembro de 1992. -Ministro Sydney Sanches, Presidente do Supremo Tribunal
Federal e do Processo de Impeachment.- Mauro Benevides, Magno Bacelar, Dario Pereira, Almir Gabriel,
Amir Laudo, Cid Sabóia de Carvalho, João Calmou, Pedro Simon, Amazonino.Mendes, Alfredo Campos,
Luiz Alberto, Nelson Wedekin, José Sarney, Marco Maciel, Carlos Patrocínio, Jutahy Magalhães, Mário
Covas, Dirceu Carneiro,' Garibàldi Alves Fflho, Wilsoll Martins, Louríval Baptista, Albano Franco, Jarbas.
Passarinho, Irapuan Costa Júnior, José Richa, AIJtônio Mariz, José Paulo Biso!, Chagas Rodrigues, Iram
Saraiva, Ronaldo Aragão, Mansueto de Lavor, Alvaro Pacheco, Josaphat Marinho (nos termos·e limites
do voto proferido), Marluce Pinto·, Bello Parga, Francisco Rollemberg, César Dias, Eduárdo Suplicy,
Meira Filho, João Rocha, Moisés Abrão, José Fogaça, Élcio· Álvares, Eva Blay, João França, Pedro Teixeira,
Affonso Camargo, Júlio Campos, Onofre Quinan; Raimundo Lira, Beni Veras, Hydeckel Freitas, Áureo
Mello, Lavoisier Maia, Humberto Lucena, Juvêncio Dias, Jonas Pinheiro, Rui Bacelar, Aluízio Bezerra,
Nabor Júnior, Flaviano Melo, Divaldo Suruagy, Teotónio Vilela Filho, Rachid Saldanha Derzi, Levy Dias,
Nelson Carneiro, Júnia Marise, Valmir Campelo, Louremberg Nunes Rocha, Epitáci<;> Cafeteira, Henrique

Almeida, Esperidião Ainin, Ronan Tito, Mareio LaCerda, Darei Ribeiro,- Gerson Cálfüita, ~ey Maranhão

(contra), Odacir Soares (contra). ·
--~

--

·

·

·

-Dezembro de 1992
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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• 100, DE Í992
Autoriza o Departamento Nacional de Obras contra as Secas - DNOCS, a contratar
operação de crédito externo, com garantia da União, junto à AGROINVEST - Empresa
de Comércio Exterior e de Empreendimentos para a Exportação, estabelecida em Budapeste,
República da Hungria, no valor de até US$2,130,840.00 (dois milhões, cento e trinta mil,
oitocentos e quarenta dólares norte-americanos).
O Senado Federal resolve:
.
.
.
.
.
Art. 1• É autorizado, nos termos da Resolução n• 96, de 1989, reestabelecida pela Resolução
n• 17, de 1992, do Senado Federal, a contratação de operação de crédito externo, com garantia da União,
entre o Departamento Nacional de Obras contra as Secas - DNOCS, e a AGROINVEST - Empresa
de Comércio Exterior e de Empreendimentos para a Exportação, estabelecida em Budapeste, República
da Hungria, no valor de até US$2,130,840.00 (dois milhões, cento e trinta mil, oitocentos e quarenta
dólares norte-americanos).
· .
.
.
. .. . .
Parágrafo olnico. Os recursos advindes da operação referida neste artigo destinam-se a financiar
a aquisição de bens e serviços, no âmbito do Protocolo de Cooperação Técoica e Financeira, celebrado
entre a União e a Agroinvest, em 'to de abril de 1992, para a implementação do Programa de Transferência
de Tecnologia para Perímetros Irrigados.
Art. 2• .As características e condições básicas do financiamento são. as seguintes:
Contratante: Departamento Nacional de Obras contra as Secas- DNOCS;.
Contratado: AGROINVEST - Empresa de Comércio Exterior e de Empreendimentos para a
Exportação;

Garantidor: República Federativa do Brasil;
Natureza da operação: FinanciamentO externo;

Natureza Jurídica do Contratante: Pessoa jurídica de direito público interno (autarquia);

Moeda: Dólar norte~americano;-

ricanos);

- --

-

-

-

-

Valor: US$ 2,130,840.00 (dois milhões, cento e trinta mil, oitocentos e quarenta dólares norte-ame. .,·

. .

Prazo: oito anos;

Finalidade: Financiar a aquisição de bens e serviços, no âmbito do Protocolo de Co.bperação
Técnica e Financeira, celebrado entre a União e a Agroinvest, em 10 de ~bril de 1992, para implementação
do Programa de Transferência- de Tecnologia para Períriletros Irrigados. -· ·
·

Condições financeiras do contrato:
..
.
a) EqUipamentos e Materiais;
Valor: US$ 197,440.00 (cento e noventa. e .s~te ll)i.l, quatrocentos e quarenta dólares norte-ameriCanos);

Amortização:
- dez por cento do valor do contrato, como sinal, no prazo de quarenta e cinco dias, contado

da publicação de seu extra to no Diário OJ'ici~JI da União, ou após a emissão das guias de irilp~õrtação
referentes à compra de máquinas, equipaine!l!os e acessórios;
-dez por cento do valor do contrato, no prazo de quarenta e cinco dias, contado da data de
- emissão do conhecimento de embarque ·ou da data de armazenagem e emissão da fatura comercial (Doeu-

. mentos Básicos);
-oitenta por cento do valor do contrato? em doze parcelas semestrais, iguais e Sucessivas, vencendo

a primeira dezoito meses após a data. do conhecimento de embarque ou de armazenagem e da fatura
comercial (Documentos Básicos);
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Juros: sete e meio por cento ao ano sobre o saldo devedor, exigíveis semestralmente, e calculados
.a partir da data de emissão dos Documentos Básicos acima referidos;
·
b) Prestação de Serviços e Assistência Técnica:
Valor: US$1,933,400.00 (um milhão, novecentos e trinta e três mil e quatrocentos dólares norte-americanos);
Amortização:
- dez por cento do valor do contrato, como sinal, no prazo de quarenta e cinco dias, contado
da publicação_de seu extraio no Diário Oficial da União;
-dez por cento do valor do contrato, no prazo de quarenta e cinco dias, contado da lavratura
da Ata de efetiVo iníció-da prestação de serviços e assistência téCnica;
-oitenta por cento do valor do contrato, em s~is parcelas semestrais, iguais e sucessivas, vencendo
a primeira dezoito meses após a lavratura da Ata acima referida;
Juros: sete e meio por cento ao ano sobre o saldo devedor, exigíveis semestralmente. e-calculados
a partir da data da lavratura da Ata antes referida.
·
Art. 3' A autorização~de que trata esta resolução deverá ser exercida no prazo 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, 29 de dezembro de Í992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
Façó saber que o Senado Federal julgou, nos termos do art. 86, in fine, da Constituição, e eií,
Mauro Benevides, Presidente, promu1go a seguinte
RESOLUÇÃO N• 101, DE 1992
Dispõe sobre sanções no Processo de "lmpeacbment" contra o Presidente da República,
Fernando Affonso Collor de Mello, e dá outras providências.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 É considerado prejudicado o pedido d~ aplicação da sanção de perda do cargo de-Presidente da República, em virtude da renúncia ao mandato apresentada pelo Senbor Fernando Affonso Collor
de Mello e formalizada perante o Congresso Nacional, ficando o processo extinto nessa parte.
·
Art. 29 É julgada: procedente a denúncia por crimes de responsabilidade, previstos nos arts.
85, incisos IV e V, da Constituição Federal, e arts. 8', item 7, e 9', item 7, da Lei n' L07~, de 10 de
-abril de 1950.
Art. 3• Em conseqüência do disposto no artigo anterior, é imposta ao Senbor Fernando Affonso
Collor de Mello, nos termos do artigo 52, parágrafo único, da Constituição Federal, a sanção de inabilitação,
por oito anos, para o exercíciO de função pública, sem prejlJ,fzo das demais sanções judiciais cabíveis.
Art. 4 9 Esta resolução entra em vigor na-data de sua publicação.
Senado Federal, 30 de dezembro de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.

SUMÁRIO
1- ATA DA 2• SESSÃO, EM 30 DE DEZEMBRO
DE 1992

1.1 -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE 1.2.1- Aviso
N• 405/92, do Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, encaminhando informações sobre
quesitos constantes do Re(j_Uerirnento n~ 292/92, de autoria
do Sr. Cid Sabóia de Carvalho.

1.2.2- Comunicações
-Do Sr .. Epitácio Cafeteira. comunicando que vOlta
a integrar a Bailcada do Partido Democrata Cristão (PDC),
no Senado Federal.
-Dos Srs. Albano Franco, Eva Blay e Esperldião
Amin, que se ausentarão do País.
1.2.3- Requerimento
- N~ 1.004/92, de autoria do Sr. Juvêncio Dias, de licença
para representar o Senado Federal, à solenidade de posse
_do Prefeito da cidade de Belém-PA.
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3- PORTARIAS DO SR. I' SECRETÁRIO

Encerramento da 6·• SesSão Legislativa Extraordinária
da 4~ Legislatura.

- N"' 70 e 71/92

1.3- ENCERRAMENTO

4- MESA DIRETORA

2- ATOS DO PRESIDENTE

5- LÍDERES E V_lCE-LÍDERES DE PARTIDOS

- N•' 487192, 400 c 453/92 (republicação); c 123/92,
108, 537 e 749/9! (apostilas).
- N•' 488 a 497/92
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6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Sessão, em 30 de dezembro de 1992

Sessão Legislativa Extraordinária, da 499 Legislatura
Presidência-do Sr. Mauro Benevides

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
_
Chagas Rodrigues - Dai-io Pereira - Élcio Álvares Epitácío Cafeteira- Henrique Almeida- Hydek~IFr~itas
- Irapuan Costa Jt,'inior- João Rocha- Jonas-Pinheiro
- Lavoisier Maia - Lourival Baptista - _M~gno Bacelar
- Marco Maciel --Mauro Benevides - Nabor Júnior Pedro Simon- Rachid Saldanha Dcrzl.
·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa _o- comparecimento de 17 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

AVISO
DO MINISTRO CHEFE DA CASA CIVIL
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLiCA
N"' 405/92, de 28 do corrent~, encaminhando informações
sobre_QS quesitos constantes do Requerimento n..--292,de 1992,
de autoria do Senador Cid Sabóia de Carvalho.

Aproveito a oportunidade para reiterar meus protestos
de elevada estima e consideração.
Atenciosamen-te. ~_-Senador Epitácio Cafeteira.
Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex", nos termos dO art. 39, alínea a_,
do Regiinento Interno do Senado Federal, que me ausentarei
do País para breve viagem ao exterior (Itália, França e Inglaterra), em caráter oficial, no período de 30 de dezembro de
1992 a 10 de janeiro de 1993, onde manterei encontros oficiais
- junto à Confederação da Indústria Britânica (CBI) e no Conselho do Patronato Francês (CNPF).
Sala das SesSóes, 29 de dezembro de 1992. - Senador
Albano Franco.
--- --- -

Brasilia, 29 de dezembro de 1992
Senhor Presidente~
Para fins do disposto no art. 39, alínea a, e pafágrafo
único do Regimento Interno desta Casá. COmunico ~V. Ex~
que me ausentarei do país no períódo compret;ndido entre
dias 31 de de~t;;mbro.de 1992 a 11 de janeir?_de_l~93.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex~ meus
de estima e consideração.- Senadora Eva Blay.

~rótestos

Brasília, 29 de dezembro de 1992
EX.Cderitíssimo Senhor
Senador Mauro Benevides
- DD. ~Pfesiêierite cio Sen-ado Federal
Foram encaminhadas cópias ao requerente.
Senado Federal
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe' ·
_Sen.hor Presidente~
.
diente lido vai à publicação.
De acordo com ORegimento Interno do Senado Federal.
Sobre a mesa, comunicações que sedio lidas pelo Sr.
art. 39. alínea a, comunico a essa Presidência _que durante
19 Secretário.
o ·período de 2 a 14 de janeiro de 1993, estarei ause-n"te- dO
País, por motivo de viagem particular.
· -·
São lidas as seguintes
Cordialmente. -Senador Esperidião Amin.
Brasfiia, 29 de dezembro de 1992
Senhor Presidente:
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O expedienComunico a V. Ex~ que, a partir desta data, volto a intete lido vai à publicação.
grar a Bancada do Partjdp Democrata Cristão (PDC) no SenaSobre a mesa, requerimento que-será lido pelo Sr. ln
do Federal.
Secretário.
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É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• !.004, DE 1992
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 67 do Regimento Interno
da Casa, licença para representar o Senado, por indicação
da Presidência, junto à solenidade de posse do senhor Prefeito
eleito da cidade de Belém, Estado do Pará, doutor Hélio
da Motta Gueiros, a ser realizada dia 1" de janeirO de 1993.
Sala das Sessões, 30 de dezembro de 1992. - Senador
Juvêncio Dias.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O expedien·
te lido vai à publicação,-apóS o qUe designarei o nobre Senador
Juvêncio Dias parã rePresentar esta Casa na posse do Prefeito
da Cidade de Belém, o ex-Senador c ex-GOvernador liélio
Gueiros.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Srs. Senado·
res, realiza o Senado Federal e, por extensão, _o Congresso
Nacional, neste instante, a sua última sesSão desta convocação
extraordinária, quando foi cun:tprida,_c9m extrema dedicação
e espírito cívico, a pauta estabel~cida para_ esses dias de trabalho, que se iniciaram a 25 de dezembro, em ·pleno dia de
Natal, e que até às 5 horas da manhã de hoje tiveram o
seu prolongamento, obrigando-nos a permanecer em Brasília
trabalhando infatigavelmente neste plenário e em outras dependências do Congresso Nacional.
Diria aoS- Sfs. Senadores presentes que durante a tarde
de ontem, mesmo· em meio à inusitada movimentação neste
plenário, recebi coinunicaçóes cie lídCres políticos de todos
os Estados brasileiros; Governadores,lideranças políticas, empresariais e comunitárias, todos expressando co_nfianÇa _em
que o Congresso continuasse a -cumprir, ~xemplarmente, a
sua missão constitucional e que, por sua vez, o Presidente
da República ontem empossado tivesse condições de, anunciando suas metas administrativas, cumpri-las com apoio dos
representantes do povo brasileiro nesta Casa, sobretudo, em
todas essas mensagens recebidas por telefone, fax, telex e
todas as formas de comunicação.
Houve sempre a pre·ocupação de solicitar ao- PfCsJden_te
que promovesse a retomada dO desenvolviin_eilto, com a redução gradual dos índices de inflação, a fiiri. de que surgissem
novas perspectivas de emprego capazes de absorver a mão-deobra trabalhadora do País. Na condição 'de Presidente do
Senado Federal e do Congresso Nacional, fui convidado para
participar de uma reunião no Palácio do Planalto, él realizar-se
hoje às 11 horas, quando o Senhor Presiqen~e: Itamar Franco
fará um pronunciamento à ~.fação, declinando todas aquelas
diretrizes governamentais que pretende executar ºurante sua
gestão como primeiro mandatáriO do País. Ali estareí para
levar exatamente a mensagem dos Congressistas_ brasileiros;
mensagem que outra não poderia ser __senã_d _g,;: _informar <:'
Sua Excelência que- o COngresso, sem-·abtir -mão das suas
prerrogativas de fiscalização e contro~e do Poder E~ecutivo,
haverá de ajudar Sua Excelência a conduzir o País, ne_sse
momento ainda delicado da conjuntura económico-social.
Penso que, se assiin o fizer, estarei respaldado no indispensável apoio de todos os eminentes colegãS do Congresso
Nacional, que tiveram este ano uma atividade fora do comum,
marcada, sobretudo, pelo espírito público daqueles que compõem o Senado Federal e a Câmara dos DepUtados.
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O Presidente em exúcício da Câmara, Deputado Genésio
Bernardino, far-se-á também presente à reunião-das 11 horas
de hoje. Estou absolutamente certo de que ambos - ele,
representando os 503 Srs. Deputados, e eu, os 80 Srs. Senadores- ofereceremos não apenas ao Presidente ltaQlar Franco, mas, sobretudo à Nação brasileira, uma demonstração
de que os esforços dos dois Poderes da República se conjugam
para que tenhamos condições de promover a governabilidade
do Pals, com a colaboração das forças políticas, das lideranças
empresariais, daqueles segmentos majs representativos da sociedade civil, a fim de que arregimentemos todas as formas
de trabalho infatigável para que o País chegue a 1993 numa
fase bem mais auspiciosa, bem mais promissora, caminhando,
todos nós e o País, ao encontro das mais juStas aspirações
da nossa comunidade.
Esta a mensagem, no encerramento da presente sessão
legislativa, que desejo transmitir aos Srs. Serladores nesta
fala inicial, agradecendo a colaboração de todos, sem esquecer
o concurso inestimável e valiOso da imprensa brasileira, que
durante todos os momentos divulgou, com absoluta precisão,
os fatos registrados neste Plenário, nas Comissões, enfim,
em todas as modalidades da atividade político-parlam entar.
Desejo agradecer também ao corpo de servidores da Casa. que ontem deu uma demonstração exuberante de apego
ao cumprimento do dever, permanecendo até a manhã de
hoje nas dependências do Senado e oferecendo a nós, Senadores, aquela ajuda verdadeiramente substancial, para qu~ o
Senado cumprisse de fato a sua missão constitucional, deliberando sobre um processo_ rumoroso, que alcançqu extraordinãria repercussão no País e fora dele.
Como Presidente do Senado, falando em nome da Mesa,
desejo cumprimentar todos os Srs. Senadores, os jornalistas,
os servidores da Casa, enfim, todos quantos possibilitaram
ao Congresso brasileiro cumprir, de forma verdadeiramente
admirável, os seus encargos previstos na Carta Magna, Carta
que permaneceu íntegra, sem -que admitíssemos qualquer des-.
respeito as suas sapientíssimas normas e dispositivos.
Saúdo, portanto, os Srs. Senadores, neste instante em
que chegamos praticamente ao término desta convocação_ extraordiná~ia, que ~e in~talou no dia 25 _de_ dezembro no Plenário -dÕ Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Cumprido,
portanto, o objetivo desta sessão, que era sinalizar o término
da convocação extraordinária, agradeço mais uma vez a presença' de todos os Srs. Senadores, jornalistas, funcionários
da Casa, a quem auguro, em nome da Mesa, um ano de
1993 marcado pelas realizações pessoaiS e sobretudo pela esperanÇa, qUe é realmente de toda a Nação, de que ultrapassemos
as dificuldades conjunturais agora enfrentadas e possamos
permitir ao País a retomada do desenvolvimento, que·é-desejo"
ardente de todos os brasileiros.
·
O .SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais
a tratar, está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 10 horas e 25 minutos.)

ATOS DO PRESIDENTE
ATO DO PRESIDENTE N" 487, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua corr.petência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, de acordo com o disposto
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no artigo 243, § z~. da Lei n~ 8.112, de 1990, no Ato da
Comissão Diretora n? 1, de 1991, e tendo em vista o que
consta do Processo n• 017.671192-2, resolve
.
Exonerar NELY PRADO MASUKQ, do cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, Código AS-1, do Quadro
de Pessoal do Senado Federal, do Gabinete do Senador Henrique Almeida, a partir de 1 de janeiro de 1993.
·· • ·
Senado Fedetal, 29 de dezembro de 1992. - ·se·nador
Mauro Beoevides, Presidente.
(*) ATO DO PRESIDENTE N• 400, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentã.r-~- de coriformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n"' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do ProcesSo n9 103.574/92~2, resolve:
Aposentar, voluntariamente, MIRIAM MIRANDA
CRUZ PEREIRA,_ Analista Legislativo, Área de Processo Legislativo, Classe "Especial", Padrão V, do Quadro de Pessoal
do Senado Federal; nos termos do art:40, inciso III,_ alínea
c, da Constituição da República Federativa do BrafU.; combínado coro os arts. 186, inciso III, alínea c, e 67, da Lei n 9
8.112, de 1990, bem assim com o art. 11 da Resolução (SF)
n' 87, de 1989, com as vantagens da Resolução.(SF) n• 21,
de 1980, com proventos-proporcionais, observado o disposto
no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 20 de outubro de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
("') Republicado por haver saído c~~ inCorreçãO ~o i>cN, (sCÇ_ão fi).~·de
22--10-92 e 21-11-92.

(*) ATO DO PRESIDENTE N• 453, ))E 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretóra n' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Proce$50 n' 015.365j92-1, resolve
Aposentar, por invalidez, MIGUEL HONORATO pos
SANTOS, Técnico Legislativo, Área de Artesanato, Classe
"Especial", Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso I, da Constituição· da República Federativa do Brasil, combinado çom os arts. 186, inciso
I,§ 1", e 67, da Lei n9 8.112, de 1990, bem assim com o
art. 11 da Resolução (SF) n• 37, de 1989, cori:t proventos
integrais, observado o disposto no art. 37, inciso Xl, dã. Constituição Federal.
Senado Federal, 13 de novembro de 1992. - Senáâor
Mauro Benevides, Presidente.
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Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposenM
tadoria, a que se refere o piesente Ato. para excluir a alínea
c, dos incisos III, dos arts. 40 da ConstituiçãO da República
Federativa do Brasil e 186 da Lei n' 8.112, de 1990 e incluir
a alínea ados mesmos artigos e o art. 250. da Lei ri9 8.112;
de 1990.
Senado Federal, 28 de dezembro de 1992. - Senador
~u_ro Benevides, PreSidente.
ATO DO PRESIDENTE N• lOS DE 1991
Que aposentou FRANCISCO JOSÉ NOLETO NE·
TO, Analista Legislativo.
APOSTILA
Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposentacJ.oria, a que se refere o presente Ato, para excluir os arts.
490 e 492, do Regulamento _Administra_Uy_o do $ç:na9o Federal.
Senado Federal, 28 de dezembro de 1992, - Senador
Mauro Benevides, -Piesidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 537 DE 1991
Que aposentou ANA MARIA RIBEIRO DE CASTRO, Técnico Legislativo.
APOSTILA
__ -c_Fica ãlterado_ o fundamento legal d3 concessãO_ da aposentadoria, a que se refere o presente Ato, parã excluir os arts.
490 e 492 do Regulamento Adminisfartivo do Senado Federal
e bem como o art. 1• da Lei n' 1.050150 e incluir o art. 67
da Lei n' 8.112!90.
.
Senado Federal, 28 de dezembro de 1992. -.Senador
Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 749 DE 1991
Que aposentou ANTONIO DA SILVA ARAÚJO,
Assessor Legislativo.
AP<DSTILA
13-ça alterado o fundamento "íeg_al da concessão da aposen~
tadoria. a que se refere o presente. Ato, para excluir os arts.
490 e 492, do Regulamento. Administrativo do Senado Ee. dera!.
Senado Federal, 28 de dezembro de 1992. - Senador
Mauro Benevides~ Presidente.
ATO DO PRESIDEN'I,J: N• 488, DE 1992

("') Republicado por haver saÍd~ ~o-~ i~correÇãO: Do DéN, "(SeÇãO II), "de
14-11-92.
-

ATO DO PRESIDENTE N•l23 DE 1992
Que aposentou Uhirajara Leão da Silva, Assessor
Legislativo.
APOSTILA
Fica alterada a proporcionalidade dos proventos de 33/5
(trinta e três trinta e cinço avos) constant~ deste Ato, para
proventos integrais, em virtude de averbação posterior de
tempo de serviço em atividade privada.

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, em conformídade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Dil:etora o<? 2, de 1973, e de acordo com o que
consta do prooesso n' 016.444192-2, resolve
Tornar sem efeito a nomeação de WELUNGTON AN·
TONIO DA SILVA; para o cargo de Técnico Legislativo
__,.. Área de Auxiliar de Enfermagem, Classe 3', Padrão I,
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, constante do Ato
do Presidente n9 418, de 1992, em virtude cte" manifestação
expressa da desistência da classificação no concurso público
homologado pelo Ato do Presidente n• 406192, publicado no
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Diário do Congresso Nacional, Seção II, de 22 de outubro

de 1992, e no Diário Oficial da União, Seção I, de 22 de
outubro de 1992.
·Senado Federal, 31 de dezembro de 1992. -Senador
Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE N• 489, DE 1992
O Presidente do_ Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora ri"' 2~-0iT9"73, e de acordo com o que
consta do processo n<:> 016.444/92-2, resolve
Nomear MARIA ANTÓNIA BARBOSA para o cargo
de Técnico Legislativo- Área de Auxiliar de Enfermagem,
Oasse 3~, Padrão I, do Quadro de Pessoal do Senado Federai,
em virtude de aprovação em concurso público, homologado
pelo Ato do Presidente n<:> 406, de 1992, publicado no Diário
do Congresso Nacional, Seção II, de 22 de outubro de 1992
e no Diário Oficial da União, Seção I, de 22 de outubro de
1992.
Senado Federal, 31 de dezembro de 1992. - Senador
Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE N• 490, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no usO de suas atribuições regimentais e reg-ulamentares, em conformiá3de com a
delegação de competência que lhe foi oUtorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, e de acordo com o que
consta dos processos n•' 016.887/92-1 e 016.973/92'5, resolve
Tornar sem efeito as nomeações de JOSÉ RIBEIRO DA
SILVA NETO e VERA LUCIA BARCELOS DE PAIVA,
para o cargo de Técnico Legislativo -Área de Datilogra:fia,
Classe 3•, Padrão I, do Quadro de Pessoal do Senado Federal,
constante do Ato do Presidente n9 389, de 1992, em virtude
de manifestação expressa da desistência da classific3ção no
concurso público homologado pelo Ato do Presidente n9 357,
de 1992, publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção
II, de 22 de setembro de 1992 e no Diário Oficial da União,
Seção I, de 22 de setembro de 1992.

Senado Federal, 31 de dezembro de 1992. · - Senador
Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE N• 491, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, erri conformidade com adelegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comiss~o Diretora n~' 2, de 1973, e ~e acordo com o que
consta dos processos n~ 016.887/92-1 e 016.973/92-5, resolve
Nomear JOÃO FRANCIS_CO COSTA MEIRELLES e
ANA MARIA YIEIRA DE SOUZA para o cargo de Técnico
Legislativo- Area de Dati!ografia, Classe 3•, Padrão I, do
Quadro de Pessoal do Senado Federal, em virtude de aprovação em concurso público, homologado pelo Ato do Presidente n• 35_7, de 1992, publicado no Diário do Congresso Nacional, Seção II, de 22 de setembro de 1992, e no Diário Oficlal
da União, Seção I, de 22 de setembro de 1992.
Senado Federal, 31 de dezembro de 1992. -Senador
Ma_uro Benevides, Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE N• 492, DE 1992
Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa fixada no Orçamento do Senado Federal, para o exercício
de 19920 Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições
que lhe confere o Regimento Interno, e tendO em vista o
disposto no art. 49, § 3•, da Lei n• 8.211, de 22 de julho
de 1991, r~lve:
Art. 19 Fica aprovado o Quadro de Detalhamento da
Despesa fixada no orçamento da unidade 2.101 --Senado
Federal, que com este baixa.
Art. 2"' Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos a esta data.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 31 de dezembro de 1992. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.
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ATO DO PRESIDENTE
N• 493, DE 1992
O Presidente do Senado Ft:deral, no uso da sua competência regimental e regulamentar, c de conformidade com
a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Dirctora n" 2, de_ 1973, e tendo em vista o que
consta no Processo n\' 018.644/92-9, resolve
Designar RAIMUNDO CARREIRO SIL:VA~ Analista
Legislativo Área de Orçamento Público, Çla~~e ''Especial",
Padrão_ V, do Quadro Permanente do Senado Federal, no
exercício do cargo, em comissão, de Assessor da Secretaria
Geral da Mesa, para responder pelo expediente da Secretaria
Geral da Mesa, no período de l" a 15 de janeiro de 1993,
durante o afastamento do ti_tular em gozo de férias.
Senado Federal, 31 de dezembro de 1992. - Senador
Mauro Benevides, Presidente_~
·
ATO DO PRESIDENTE
N• 494, DE 1992

O Presidente do Senado Federal~ no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares e_ de conformiQ_ade com_
a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Dírctora nn 2, de 1973, de acordo com o disposto
no art. 243, § 2• da Lei n" 8.112, de 1990, no Ato da Comissão
Diretora n9 1, de 1991, e tendo em vista o que consta -do
Processo n• 018.248/92-6, resolve
Nomear JOSÉ RODRIGUES CARNEIRO CAMPELLO NETO para exercer o ciirgo, em Comissão, de Assessor
Técnico, Código AS-3, do Quadro de Pessoal do Senado Federal~ com lotação e exercíci<nJQ Gabinete da Terceira Secre-.
taria.
Senado Federal, 31 de dezembro de. 1992. -.Senador
Mauro Benevides, Presidente,
ATO DO PRESIDENTE
N• 495, DE 1992

O Presidente do Senado Federal, no !JSO da su_a competência regimental e regulamentar, _e de conformidade _çom
a delegação de competê_ncia que Ibê. fói outOi:gada pe)()Ato
da Comissão Diretora n" Z, de 1973~ resolve
____ ___
- -, Designar CELSO DE SOUZA, Analista Legislativo,
Area de Processo Legislativo, Classe ''Especial", Padrão IV,
do Quadro Permanente do Senado Federal, para responder
pelo expediente da Subsecretaria de Administraçã_o de Pessoal, no período de 2 a 21 de janeiro de 1993, durante_ o
afastamento do titular em gozo de férias.
Senado Federal, 31 de dezembro de 1992. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 496, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares e de c_onformidade com
a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora o~ 2, de 1973, e de acordo c_om o disposto
na Resolução SF n9 130, de 1980, no art. 4çdo Ato da Comissão
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Diretora n~' 1, de 1991, e tendo em vista o que consta do
Processo n" 018.255/92R2, resolve
Autorizar CELSO BRAZ DE OLIVEIRA SANTOS,
ocUpante do cargo, em comissão, de Assessor Técnico, código
AS-3, do Gabinete da Terceira Secretaria, a ter lotaÇão e
exercício no Gabinete do Senador Rachid Saldanha Derzi,
--a partir de 1" de dezembro de 1992. ,
_
__
Senado Federal, 31 de dezembro de 1992. -Senador
Mauro Bene'\o'ides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 497, DE 1992

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competéncia regiinental e regulamentar, e de conformidade com
a delegação de competência que lht;! foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, e tendo em vista_o que
consta no Processo n~ 018.212/92-1, resolve
Designar MANOEL MENDES ROCHA, Analista Legislativo, Área de Processo Legislativo, Classe "_Especial",
Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, para
substituir o Diretor da Subsecretaria de Ata, durante os eventuais impedimentos do titular:
Senado Federal, 31 de dezembro de 1992. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.
PORTARIA N• 70, DE 1992
O Primeiro-Secretário do Senado Federal. no desempenho de suas atribuições regimentais e regulamentares, à vista
da situação descrita no Of. Circular n9 13/92, da_ Primeira
Secre~ria, e considen!ndp as observações constantes do Pro·
cesso_n• 017073/92-8, resolve
Designar os servidores ALAQR BARBOSA DOS .S.ANTOS, Assessor Legislativo, PAULA CUNHA CANTO DE
MIRANDA, Analista Legislativo, e MARTHA LYRA NASCIMENTO, Analista Legislativo, para, sob a presidência do
primeiro, integrarem Comissão de Sindicância incumbida de
verificar os procedimentos administrativos adotados no SenaR
do com vistas à aplicação do disposto no art. 12 da Lei n 9
8.460, de 17 de setimbfo de 1992_. bem como para o pagamento
de valores atrasados a título da gratificação regulada pelo
Ato do PrimeiroRSecretário D 10, de 1991.
.
Senado Federal, 23 de dezembro de 1992.. - Senado:~;
Dirceu Carneiro, Primeiro-Secretário.
~
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PORTARIA N• 71, DE 1992
O Primeiro-Secretário do Senado Federal, no desempenho de sua competência regulamentar, resolve
Designar os servidores JOSÉ AUGUSTO ARCOVERDE DE MELO, Assessor Legislativo, JOSÉ DE R!BAMAR
DUARTE MOURÁO, Assessor Legislativo, e PAULA CUNHA CANTO DE MIRANDA, Analista Legislativo, para,
sob a presidência do primeiro, integ·rar'em Comissão de Inqué-:_
rito incumbida de apurar os fatos constantes do ProceSSo n"'
016352192-0.
.-Senado Federal, 23 de dezembro de 1992. - Senador
Dirceu Carneiro, Primeiro-S~cye.tário.

