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SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG- Insu- de origem. Apreciação sobrestada, em virtude do término
ficiente saneamento báSico como fator principal da propa~ do prazo regimental da sessão.
gação da cólera.
,,. ,,
Projeto de Decreto Legislativo n• 8, de 1984 (n' 44/84,
SENADOR MARCIO LACERDA- Protesto con- na Câtnàr!i dos Deputados), que aprçva o texto do Acordo
tra medidas adotadas pela Caixa Econô:ffiica Federal -com - de Cooperação-no· Campo dos Usos Pacíficos da Energia
a centralização da~ contas do FGTS e a fofniã. de gerência Nuclear entre o Governo da República Federativa do Brasil
pelo beneficiado.
- · -e o Governo da Espanha, celebrado em Brasília, a 12 de
SENADOR JOSÉ PAULO BISO L:.:,_ Considerações inaio de 1983. Apreciação sobrestada, em virtude do térmisobre assu~to objeto do discurso pro(eri5)0 pelo Sr. Mau- no do prazo regimental da sessão.
rício Corrêa, e~ ses~ão anterior, relativo ao julgamento,
Projeto de Decreto Legislativo n' 134, de 1991 (n'
pelo Supremo Tribunal Federal, sobre parecer da subpro- 69/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
curadoria do Tribunal de Contas da U.nião;_~m &ondônia, do Acordo de Cooperação para a: Redução da Demanda,
circunscrito nos limites da Constituição-de RondÔnia, não Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produção e ao
envolvendo o art. 130 da Constitlliçã·o- Federal, tendo. em Tráfico llicitos --de Entorpecentes e Substâncias PsicotróVista interpretação eqúivocada de .alguns Senadores e a picas, celebrado entre o Governo da República Federativa
propósito da tramitação do Projeto de Lei da Câmara n" do Brasil e o Governo da República do Equador, em Brasí73, de 1991.
lia, em 7 de novembro de 1990. Apredação sobresta~a,
-em virtude do término do prazo regimental da sessão.
1.2.6 - Offclos
..
Proj~to de Decreto Legislativo n' ·141, de 1991 (n'
- N9 53/92, da Liderança do PFL, solicitandO- Piovi~
46/91,
·na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
dências no sentido de substituir o senador Francisco Rollemberg pelo Senador Carlos Patrocínio, na_conl.posição do Acordo_ de Cooperação para a Redução da Demanda,
da Comissão Parlamentar- Mista de Inquérito destinada Prevenção do Uso Indevido e_ Combate à Produção t<~O
a investigar a incidência de esterelização em massa de mu- Tráfico IlícitoS de Entorpecentes e SUbstâncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo-da República Federativa
lheres no Brasil.
- N?'õ 522 e 523, -de 1992, do. Presidente da Câmara do Brasil e o Governo da República do Chile. Apreciação
dos Deputados, comu-nicando a substituição de membros sobrestada, em virtude do término do prazo regimental
da sessão.
em Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.
Proposta de Emenda à Constituição n' 23, de 1991
1.3- ORDEM DO DIA
(n945/91, na Câmara dos Deputados), que dá nova redação
Projeto de Lei da Câmara n' 73, de 1991 (n' 4.064/89, ao art. 16 da Constituição Federal. Apreciação sobrestada,
na Casa de origem), de iniciativa áo- TribUnal de Cont~s em virtude do término do prazo regimental da sessão.
da União, que dispõe sobre a Lei Orgânica- do Tribunal
Proposta de Emenda à Constituição n' 22, de 1!JiJi,
de Contã.s da União, e dá outras providências. Apreciação de autoria do Senador Coutinho Jorge e outros Senhores
~obrestada, em virtude do término do. prazo regimental_
Senadores, que altera a redação do art. 159, I, b, da Constida sessão.
tuição, e o art. 34, § 2~', III, do Ato das Disposições ConstiProjeto de Lei da Cãmara n' 125, de 1991 - Comple- tucionais TranSitórias~ APreciação sobreStada, -eln virtude
9
mentar (n 60/89, na Casa de origem), que disciplina os do ténnino do prazo regimental da sessão.
limités das despesas com o funcionalismo público, na .forma
1.3.1 - Comunicações da Presidência
do art. 169 da Constituição Federal. Apreciaçãosobrestada,
-cancelamento da sessão extraordinária, anteriorem virtude do término do prazo regimental da sessão.
-_
Projeto de Lei da Câmara n' 42, de 1991 (n' 1.371/88, mente convocada para as 18 horas e 30 minuteiS.
-Término do prazo para ·apresentação de e-mendas
na Casa de origem), que proíbe a comercialização Qe medicamentos cuja fabricação ou venda foi interditada no país ·ao Projeto de Lei da Câmara n'r31/91, e aos Projetes de
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Lei do Senado n9s 105 e 106, de 1991, sefldo qUe aosine.Smosnão foram apresentadas emendas.

1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

são.

lA -ENCERRAMENTO
2- ATO DO PRESIDENTE
N• ~2, de 1992 (reptibifcação)

3- PORTARIA DO 1' SECRETÁRIO
No 11, de 1992.
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4- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA Dos 'coNGRESSISTAS
- Balancetes Patrimoniais e DemonStrativOS das Receitas e DespeSâs, precedidos dos respectivos pareceres
pela aprovação dos meses de outubro e novembro de 1991
e Balanço Patrimonial e Demonstrativo das Receita e Despesa de 1991, com nota explicativa. _
__ __ __ ___ _
-Ata da 1~ Reunião Ordinária Cmijunta-dos CáDSe-.
lhos Deliberativo e Consultivo, realizada em 12 de dezembro de 199L

Ata da 38a Sessão, em 1° de

~b.i:'il

de 1992

2a Sessão Legislativa Ordinária, da .49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Dirceu Carneiro
ÀS 14 HORAS E 30 MiNVTos,
SENTES OS SRS: SENADORES:

ACHAM-SE-PRE-

Affonso Camargo - Alexandre Cósta - Almir Gabriel
- Amir Lando - Antonio Mariz - Beni Veras - Carlos De'
Carli- Carlos Patrocínio - Chagas Rodrigues;- Darcy Ribeiro- Dario Pereira - Dirceu carneiro- Elcio Alvares - Esperldião Amin - Epitácio Cafeteira - Francisco Róllemberg Garibaldi Alves Filho - Gerson Camata - Henrique Almeida - Hugo Napoleãn - Humberto Lucena - Irapuan Costa
Júnior- João Calmon- João França- Joao Rocha -lonas
Pinheiro - Josaphat Marinho -José Eduardo -'José Fogaça- José Paulo Biso!- José Richa- Júlio campos- Jutaby
Magalhães - Lavoisier Maia - Levy Dias - Lucfclio Portella
- Mansueto de Lavor- Marco Maciel - Mário Covas- Marluce Pinto - Maurício Corrêa - Mauro Benevides - Meira
Filbo - Moisés Abrão - Nabor Júnior - Nelson Carneiro Nelson Wedekin - Ney Maranhão - Odacir Soares - Oziel
Carneiro - Pedro Simon - Ronaldo Aragão - Ronan Tito Valmir campelO - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ A lista de
presença acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores_ Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 119, DE 1992
Senhor :Presidente,
Nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno,
solicito -a Vossa Excelência licença para tratar de interesses
particulares no exterior, no período de 10 a 30 de abril do
corrente ano.
COrdialmente,
Sala das Sessões, l~' de abril de 1992.- senador Onofre
Ouinan.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
o requerimento, fica concedida a licença solicitada, nos termos
do Regimento In~erno.
- --Sõbre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~'
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 120, DE 1992
Senhor Presidente,
Cumpro o dever de informar a V. Ex; que não compareci
às sessões ordinárias do Senado nas duas primeiras semanas
do corrente més. Não o fiz, excepcionalmente, porque tive
de exercer minhas funções de Senador pelo Estado do Rio
de Janeiro, em cirCUnstâncias muito esJ)edais, que- me impe- ·
diram.
Na primeira semana estive trabalhando com uma equipe
de educadores do Rio de Janeiro, na revisão do Anteprojeto
de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN-, que apresentarei no més próXimo a plenário, juntamente com outros Senadores e do qual junto uma cópia, para
seu conhecimento. (Doe. 1)
Na segunda semana atendi a uma solicitação do Gové~
nador do Estado do Rio úe Janeiro, para acompanhá-lo na
cerimônia de inauguração do CIAC- Tiradentes pelo Senhor
Presidente da República, a quem eu deVia expor oralmente
e mostrar em função o sistema pedagógico que ali fora implantado sob minha orientação. Também nesse caso estou man~
dando cópia do documento redigido a pedido do Senhor Presidente, que desejou ter por escrito minha explanação. Peço,
com respeito a esse texto a natural reserva. (Doe. 2)
Sendo essas as razões de minhas auséncias, espero receber
de V. Ex~ a consideração de que elas se efetivaram como
licença autorizada, na forma do Regimento.
Queira aceitar, Senhor Presidente, as saudações mais cordiais de - Senador Darcy Ribeiro.
o SR~ PRESIDÉNTE (Mauro Benevídes) - Aprovado
o requerimento, fica cOncedida a licença solicitada, nos termos
do Regimento I~terno.
-
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Sobre a mesa, comuniCação que Ser"alíd3 p-el<fSr. t 9 Secre-

tário.

·

~

-

~-

~-~

É lida a seguinte
Senhor Presidente,
Nos termos _do art. 39, alínea a do Regiinento Interno,
comuníco a Vossa Excelência que me ausentarei do País no
período de 10 a 30 de abril do corrente ano, para breve viagem

aos Estados Unidos da América.
Cordialmente,
Sala das Sessões, 1' de abril de 1992.- Senador Onofre
Quinan.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A comunicação lida vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - A Presidência comunica aos Srs~ Senadores que importantes matérias
estão incluídas na Ordem do Dia da sessão de hoje, cujo
início a Presidência deseja, cumprindo disposíção regimental,
que ocorra às- quínze horas e trinta miriutos:- É um apelo
para que a essa hora todo_s os Srs_. Senadores já estejam no_
plenário, já que se vai votar matériã que-eXige qUorum qualificado? no_ caso, lei complementar que, para sua aceitação,
há necessidade do voto de 41 Srs.. Senadores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy,
primeiro orador 1iiscríto.
-----
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Vale lembrar que todas essas informações são públicas.
Este banco de dados tem, inclusive, as informações-oiÇamen-tárias agrupadas por unidade da Federação, o que é-de extrema
utilidade para nós Senadores.
Sr. Presidente, solicito qtie V. E:xi' autorize o Prodãsen
a colocar esses dados disponíveis nós terminais dos Si's. Sena~ .
dores, permitindo assim a ampliação do serviço de informática·
da Casa. Se eu puder, ou qualquer outro Senador, ter acesso:
a estas informações pelos terminais, que ora estão instalados
nos gabinetes, não será rieceSSári.i a Utilização -de-tanto papel,·
sendo um avanço decorrente das próprias providências que
V. Ex~ e a Mesa, nesta gestão, estão procedendo.
Sintetizando, o Prodasen deverá encaminhar~me, para
completar a informação requerida, agora a informação não
apenas por Estado, no global, mas também em termos per
capita por Estado e por Município, o que requereria um outro
volume grande de papel. Contudo, dispenso receber referidas.
informações impressas. Se puder obter essas informações no
terminal, o que poderia ser facultado_ a todos os Senadores,
desde que V. i Ex~, Sr. Presidente, autorize o Prodasen a nos
permitir o acesso ao seu banco de dados via terminais disponíveis em nossos gabinetes.
Esta é a qu~tão de ordem que precede o teor do meu
próíninciamento, Sr. Presidente.

~O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Claro, Sena-~
dor Eduardo Suplicy, V. Ex' faz uma solicitaçãO à Mesa no
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT~- SP. Pronuncia o sentido que determine ao Prodasen a inclusão no seu banco
seguinte discurSo. Sein reVisão· do ·orador.)~ Sr. Presidente, de dados dessas informações que constam de um requerimento
Srs. Senadores, antes de iniciar o tema do pronuriClam(mto que V. E r' submeteu ao exame desta Casa e que, devidamente
que farei hoje, levanto uma questão de ordem relativa à res- aprovado, começa a ser cumprido com o envio da documen~
posta parcial que recebi a requerimento encaminhado à Mesa tação indispensável a seu exame e, naturalmente, para seu
no dia 24 de fevereiro de 1992, nos seguintes -termos:
e~tudo_e_a_valiação do que representou a elaboração orçamen"Considerando a importânciã cttnm-deriDOs'dispor tária, referente a 1992.
de elementos com vistas à melhor análise do Orçf!JI1eQt9. ___ Diria" a V. Ex~ e à Ca_sa que a nossa preocupação tem
da União para _o" ano de 199~; I!~ que concen:Ie aos sido constante, nesta linha modernizadora. em garantir o tuncritérioS de destinação de recursqs, por estados e muni- cionamento exemplar da nossa estrutura de informátiCa, abrinM
cípios, por número de habitantes e por sua locação do aos Senadores a perspectiva de _melhor atender ainda ao
nos diversos órgãos federais, Venho solicitat=-l.he~ seja d~s~mpenho das tarefas dos representantes do povo e das
o Prodasen autorizado a fornecer-me um demonstra- Estados brasileiros nesta Casa.
Vou me reunir com a Diretoria do Prodas_en para que
tivo, com base na redação final do orçamento para
este exercícío, no volume de recursos de cada órgão, viabilize, no menor espaço de tempo, o que pleiteia V. Ex~,
destinado a cada estado e município brasileiro, em-ter- permitindo, portanto, que através dos terminais instalados
mos globais e per capita, se possível já utiliZ-ando os- em todos os gabinetes dos Srs. Senadores, possa haver acesso
dados coletados no últiino censo efetuado pelo IBGE.-,- a essas informações, que no entender de V. Er- são preciosas
Sr._ Presidente, ess_e_ en_orme volume de papel que me para uma análise do quadro orçamentário do nosso País, no
foi entregue na última segunda-feira, representa 40% da res- _ que ·se relaciona à Lei de Meios-da União.
posta ao requerimento encaminhado a V. __ Ex\ solicitando
O SR. EDUARDO SUPLlCY- Muito obrigado.
informações sobre o Orçamento da União.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho à tribuna para coOutro volume de papel, pouco maior que este, ainda mentar dois aspectos da reforma ·ministerial e o procedímento
deverá s.er impresso pelo Proruisen, para apres-êntar a distri- dos Ministros que saem e que entram.
buição per capita do Orçamento, que também foi solicitado
Em priineiio lugar, quero comentar a parte da entrevista
no requerimenfo.
do Presidente Fernando Collor, quando Sua Excelência menO trabalho para produção e impressão deste volume de ciona a possibilidade de entendimento com todos os Partidos.
papel é claro, e gostaria de salientar, desnecessáríO, tendo
Em relação ao Partido dos Trabalhadores, para que fique
em vista que estas informações estão hoje disponíveis nõs bem clara a minha reflexão, vou ler as palavras do Presidente
bancos de dados do Prodasen, ou seja, elas poderiam ser na sua conversa com os jornalistas:
acessadas, dirctamentc, através dos terminaiS, instalados em
"Bom, eu não exCluiria nenhum dos Partidos.
nossos gabinetes, desde que o Sr. Presidente autorize o acesso
Acho que o GoVerno, o óossO Governo, é ci§irdaãetiô
às informações constantes no banc_o dC dados, que são:
Governo da transição. Acho que este, como tal, é um
-proposta orçamentária;
Governo que precisa está-r.Seirlpi-e niüitó aberto e muito
-as emendas aprovadas; e
disposto ao entendimento, ao diálogo, ao conse-nso.-as emendas apresentadas.
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E o consenso inclui todos, inclusive o próprio PT, por
mais que isto seja difícil.
Mas eu não! Este Governo não é excludente, nem
é seletivo no sentido ideológico. Não é seletivo. Ele
deseja é agregar, adensar o seu entorno no sentidO
de podermos, num trabalho solidário, recuperar o País.
Acho que essa é a função do Governo qUe, sinto, de
transição, como esta_mos liderando, e vejo também
muita expectatíva nesta nova reforriiula_çã_o__da política,
que estamos às vésperas dela."
Sua Excelência prossegue dizendo que temos aí a reforma
da ConstitUiÇão, a:-ãntecipaçãO da realização do plebiscito,
a definição do sistema de Governo e outras observações.
Quero salientar que o Presidente Fernando Collor tem
razões para considerar extremamente difícil a eventual participação do Partido dos Trabalhador_es_ em seu Governo. Por
que razão?
Nós, do Partido dos Trabalhadores, também consideramos extremamente difícil vislumbrar a possibilidade de integrara Governa Fernando Collor. Por que razão? Osobjetivos,
os procedimentos, os valores que têm caracterizado o Governo
nestes últimos dois anos, aliás, desde bem antes, desde a
campanha eleitoral, demonstram que Sua Excelência, como
homem público, dista léguas daquilo que avaliamos como o
correto para esta País.
-- - --Quero ressaltar, mais uma vez, que a reforma iniilisterial,
desvendando o fato de o interesse público e o interesse privado
estarem sendo_ negociados no ventre do Governo, decorreu,
em grande parte, da maneira como a imprensa ·firmemente
trouxe à luz procedimentos incorretos e condenáveis pela opinião pública, procedimentos inclusive que constituem crimeperante a lei. Decorreu, também, em grande parte, do esforço
do Congresso Nacional, por suas Comissões, pela atuação
dos inúmeros Parlamentares dedicados a sua função de fisCalizar o Executivo. Tais fatos nos levam à conclusão da necessidade de se apurar a-- fundo e com rigor os a tos de corrupção
e irregularidades que caracterizam o Governo Colloi:-até aqui.De maneira alguma podemos admitir que·- se possa: apagar,~
com a reforma ministerial, o que precisa ser desvendado.
Nós, do Partido dos Trabalhadores, também observamos
o novo Ministério. Ele é composto de forças tais como a
do PFL, as do PRN, forças nitidamente conservadoras, que
têm no apoio à política econômica 1 recessiva já por dois anos,
de combate à inflação, a forma de resolver o problema da
dívida externa brasileira, com a qual não estamos de acordo.
Não podemos cogitar de integrar um Governo que insiste
em combater a inflação através de um processo recessivo.
Também nos sentimos com a responsabilidade de estarR
mos, ao_ mesmo tempo. apontando soluções para o País, pois
temos apresentado muitas sugestões.
O Sr. Esperidião Amin- Senador Eduardo Suplicy, V.
Ex• me concederia um aparte quando achar oportuno?
O SR. EDUAROO SUPLICY- Com muita honra. P~eço
a V. Ex• tolerância, pois gostaria de completar pelo menos
a parte introdutória do meu pensamento. -.
O Partido dos Trabalhadores tem feito sugestões.
Assinalarei algumas: ao_Ministro_da Agricultura e ReforR
ma Agrária. O Professor José Gomes da Silva - -Miliistro_
do Governo paralelo de Luiz Ináció Lula da_Silv3. __:,entregou~·
em mãos ao Sr. Antônio Cabrerã, no primeiro ano do Governo
Collor proposições sobre a área da_ agricultura e reforma agráR

Quinta~feira

2

1639

ria. O _Professor CriStoVam Buarque, responSáVel pela área
edu~cwnal e de assuntos sociais do Governa paralelo do
Partido dos Trabalhadores, entregou ao Sr. Ministro António
Cabrera um plano de reforma agrária, inclusive do conheci~ento do Sr. Senador Esperidião Amin, que teve a oporturudade de examinar o documento. Ainda,. recentemente, o
Sr. Ministro José Goldemberg convidou a Secretária da EduR
~ção do Município de Porto Alegre, Sr• Ester Gross, para
d1~log~r? porqu~nto a Sr' Secretária formulara uma das-princiR
pa1s cnhcas aos CIAC, levantamento a questão com relação
à não existência de um projeto didáticO. Diante de tal fato,
~Ministro convidou-a a fazer o referido projeto.- A Sr' Ester
Gross já iniciou um procedimento de proposição do que seja
um processo didático paia o sistema educacional brasileiro.
Poderia citar inúmeras outras proposições. Os projetas
de lei de autoria do S_enador e _dos Deputados do Partido
dos Trabalhadores no Congresso Nacional são também proposições para o País, como programa de garantia de renda mfniR
ma, que introduz o Imposto de Renda negativo, como proje!-9
que, aprovado na_semana_passada no Senado, obriga as instituições_ financeiras oiícüliS a publicarem no Diário Oficial os
créditos subsidiados, suas condições e quais as empresas beneficiadas.
No âmbito da Câmara dos Deputados, na Comissão de
Ttablaho, de_ AdminiStração e Serv-iço Público, o Partido dOs
Trabalhadores está apresentando um projeto de política salaR
rial. O Partido dos Trabalhadores também tem colocado como
pOsitiva- a -míCialiva do -Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, ViCente Paula da Silva, .no sentido de fazer um entendimento visando
a baixa da margem de lucros, a baixa dos impostos, a baixa
de tudo aquilo que possa culminar com uma melhor Participação dos trabalhadores.
. --~ P~rtido dos Trabalhadores tem avaliado como positiva
a ~l1~_c1at1va_ ?e ente_~dimento que culminou com a garantia
do aumento de emprego, do aumento do nível dos salários,
redução da margem de lucro e redução de impostos.
-_ - Te-ntativas como essas; decorrentes da proposta da Câmara S_etorial que o Partido dos Trabalhadores propôs em fevere~ro de ~991, são exe~plos de proposições que -o partido
fez à Naçao e ao Congresso. Obviamente, que se o Governo
Collor avaliar como positivas nós consideramos isso como
a~equado e positivo. Mas não podemos-compartilhar de procedrrnentos tais como os que caracterizam o novo Ministério.
O Ministro Ricardo Fiúza ao confirni3r, novamerite, (j_ue
rec~beu 100 mil dólares para sua campanha eleito! ai de _ernpresános da Febraban- antes S. Ex~ dissera que_era da Febraban
e agora está informando que são de empresários~ _Caso tenha
sido _da Febraban, nitidamente S. Ex~ está descumprindo a
~egisl.ação ~leitoral e partidária que_ não admite que pessoa
]Uríd1ca possa fornecer recursos de doação a campanha eleitoR
raLA doação deve ser encaminhada ao partido.
O Sr. Esperidião Amin- Senador Eduardo Suplicy lembro a V. Ex• que continuo aguardando a oportunidade' para
o aparte.
~ O SR: EDUARDO SUPLICY __: Em breve o concederei
a V. Ex\ nobre Senador Esperidião Amin.
O Ministro Ricardo Fiúza faz uma afirmaÇão ..::_qUe nitidamente mostra o critério de relacic>namento entre este_ Go,
verno e à.s e"mpreiteiras, o que Uós, do· P'aitido dos_ T-rabalhadores, avaliamos como absolutamente condenável.
_ 00 Estado de Paulo-de hoje diz:

s:
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"O Ministro da Ação.Social, Ricardo Fiúza, fornew
ceu combustível para a primeira confusão_ nessa área
na nova fase de governo. Depois de ser confirmado
no cargo, Fiúza disse em entrevista que .considera "correton empreiteiras prestarem assessoria direta aos·pre;.
feitos interessados em captar recursos p_úblicos.
"Este País não é São Paulo e a lljllioria dos prefeitos do interior mal sabe ler", disse.. o ministro. ".Se
não tiver uma empresa _para fazer o projeto, como
é que vai ser?" Apesar de julgar legítimã a interferência
das empreiteiras na definição das obras municipais mecanismos que pode favorecer, por-exemplo, a ocorrência de superfaturamento - , Fiúza isentou seU ministério de qualquer responsabilidade: ~'Nós apenas elegemos os projetes".
O ministro manteve o tom polêmiCo e pragmático
de sua avaliações ao referir-se à CPI da Corrupção,
que investiga no Congresso a aplicAção- dos recursos
federais em obras públicas."
E vejam bem que o Ministro se refere a uma das tr~s
CPI instaladas no Congresso Nacional. Há duas do Senado;
uma, presidida pelo Senador Ruy Bacelar, que inv~tiga a_
corrupção em obras públicas, cujo Vice-President~ é o Senador Jutahy Magalhães e Relator o Senador Elcio Alvares.
Mas, vejam bem, Srs. Senadores, o que disse o Ministro
· .c ·
Ricardo Fiúi:a:
1 •

"Essa CPI é um império de liViarid~des, porque
só levanta suspeitas e não prova nada. O parlamentar
que faz isso é imbecil, analfabeto e cretino", exaltou-se.
Tal declaração é um desrespeito ao Congresso Nacional!
O Parlamentar tem obrigação, sim, de averiguar se houve
sobrefaturamento. Eu próprio não aceito eSSas observ3çóes
do Ministro Ricardo Fiúza; exijo, Sr. Presic!ente, que haja
a retratação por parte daquele que é membro ~o Congresso
Nacional e hoje integra O Ministério Fernando Collor de Mello.
A CPl presidida pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho
está examinando um possível caso de sobrefaturamento, e
deve ir a fundo. É uma obrigaç_ão nossa averiguarmos ..Não
se pode admitir que um MiniStro de Estado faça tais declarações, porque Deputados e Senadores estão aqui a cumprir
suas responsabilidades.
_
Concedo o aparte ao Senador Esperidião Amin.
O Sr. Esperidião Amin- Vou procurar fazer com __ que
meu aparte ainda seja -oportuno, Senador EdUardo Suplicy.
V. Ex• suplantou o Senador Marco Maciel, que, outro dia,
deixou V._ Ex~ esperando 15 minutos por um aparte. Gostaria
de aludir a dois aspectos do pronunciamento de V. Ex~, como
sempre um pronunciamento oportuno e - há a~ ser___: denso.
O primeiro aspect()diZ respeito â aflição de V. Ex~ Percebi,
no início do seu pronunciamento, que V. Ex~ se manifestava
um pouco aflito com a perspectiva que o Presidente Collor
- leio eu - no sentido de ser abrangente, no sentido de
não ser excludente quando se ~a.nifestt?u_e~ r~l~ção ao PT.
Iniagine, V. Ex•, se ~ Pi-esidente diss~ss~ _que tod~~- poderiaJit
participar do Governo, exceto o PT. Dir-se-ia que se tratava
de um sectário, de um faccioso, de alguém que não consegue
observar que é o Presidente de todo_s os b!~~ileiros, inclusive
dos brasileiros simpatizarites ou filiadOs ao PT. Quanto à participação, penso que o PT está particip-ando~ através da_ fiscali?3Çáo que V. Ex• e seus nobres Pares exercem. Os exemplos
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bons e, às vezes, tamoem os maus exemplos que a administração do PT produz nos municípios pel? País af~~a, também
constituem uma contribuição para o País. São formas de participar. Gostaria, sem querer fazet a -iiiterPretação autêntica
de ulna eritrevista, da qual não participei, mas li, de dizer
que V. Ex~ não deve manifestar a aflição dos convidados quando o_ Presid_ente diz que gostaria de ter a participação de
todo~, até do_PT, e até do PT não é nein depreciativo. É
até o_ reconhecimento de que é da OpoSição mais certa com :-.
a qual o Presidente pode contar. Se alguém falhar, eu penso,
o PT não vai falhai"" na tarefa de exercer a fiscalização.. e a
vigilância_ do _Gov~rno, procedimentos necessários à democracia brasileirà. No curso do seu pronunciamento, V. Ex•,
inclusive citando o meu nome, honrosamente para mim, lembro_u ·que_ eu sou_ um leitor, na medida em que caia na minha
mão, do programa alternativo do PT, e mencionou a contri-_
buição do Sr. José Gomes da Silva. Se não me falha a memória,
presta escrevendo, ele, parece-me, já contribuiu ao País, de
forma discutível, quando Ministro do Governo do Senhor
José Sarney. E a considero tão _discutível, Senador Eduª-rdo_
Suplicy, que vou _lhe reTaiar, brev~mente, o que aconteceu
comigo. No dia de N. S•-do Caravaggio, em maio" de 1985,
houve a ocupação Simultânea, por mais de 5 mil pessoas,
de nove propriedades em Santa Catarina, nove propriedades
no mesmo dia. Atribuía-se, até, a um homónimo do Sr. José
Gomes da Silva, ao Bispo de Chapecó, Dom José _Gomes,
a articulação desse movimento que chamo de ocupação, não
de invasão. Como Governador de Estado, tive o pro-cedimento
hurp.ano d~ dar assistência__médica e comprar, com o dinheiro
do- Estado, e alugar - porque não queriani vender - terras
para abrigar essas famfiias, enquanto ó Incra, administrado
pelo Sr.Jo_sé_ Gomes, não fazia as desapropriações. Pois saiba
V. E_X~ que ele saiu do Ministério sem desaproprfar ~ada-
nada - e ainda por cima fiquei junto ao SNI - que então
existia - com a fama de eu, do PDS, ter promovido as invasões, imagine. A revista Veja chegou a publicar isso na época.
No Ministério da Reforma Agrária, do Sr. Nelson Ribeiro
Leite, ~e a memória não me falha, que_ era o Presidente do
Incra, ou-v-i essa ·alusão: a de que o Gov~rnador do PDS tinha
sido o causador das invasões, porque tinha tratado com humanidade as mais de 5 mil pessoas que ocuparam aquelas terras,
tendo providenciado, inclusive, sem que a Constituiçáo à época permitisse, ou a compra - eu não podia desapropriar
- ou o aluguel de terras, para evitar confrontos a bala, que
o Ministério da Reforma Agrária, gerido por este Senhor
ao qual V. Ex~ se referiu, ilão conseguiu solucionar. É uma
ironia que tais contribuições ainda sejam ditas como perfeitas._
Mas eu repito, o PT tem, através de V. Ex~ e de outros
integrantes valorosos, contribuído e haverá de partidp3r, sim,
para que o Brasil melhore, como creio, com a nova concepção
do seu Ministério.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço o aparte, Senador Esperidião Amin.
Certamente o episódio a que V. Ex• se referiu traz à
luz uma atitude positiva de V. Ex~ enquanto Governador.
Acr~dito que teria proced_iment~ .semelhan~~- _se_ e~tives~e_ à .
frente do Governode Santa Catanna. Portanto, el_ogto a atitU-de que _teve na oportunidade.
Não posso aqurexplicar toda a situação vivida pelo Sr.
José.Gomes da Silva,_ na medida em que, talvez, tivesse havido
oUti-ós-OOntihgê.IidfúD-eDtO~ que tivessendniJ>edidó_ a des<,'lpropriação à época. Mas espero poder levantar a informação
relativamente a este assunto.
-
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Quero, Sr. Presidente, dizer que procurarei_o Sr. _Ministro
Ricardo Fiúza, reiterando o quanto considero importante que
S. EJCO devolva o seu jet-skl.

Avalio que deveria o Presidente da República ordenar
de pronto esse procedimento. Só espero que os jets-skis do
Presidente da República não tenham sido também doação
de natureza semelhante, porque, aí, o próprio deveria devol-
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DOCUMENTOS A QlJE SE REFERE O SR.
EDUARDDSUPL!CY EM SEU DISCURSO:
OFÍCIO N• 60/92- ' '

Brasília, 26 de março de 1992
Prezado Senador, ' ·
Atendendo' áó- pedido do Presidente da Central Única
vê-lo_
_
__
___
dos Trabalhadores- CUT, Jair Meneghelli, que reitera enCom respeito aôs 100 mil dólares que a Febraban ?estinou contrar-se à disposição de Vossa Excelência para quaisquer
ao Ministro, enquanto candidato a Deputado, aq_tn cabe a esclarecimentos que se façam necessários, e.iiCániinho, emaneação da Justiça Eleitoral e ~be, também, __p_r_!::_ventlvamente, xo, documentaçãO 'através da_ qual é demonstra.da a provea ação dos responsáveis pela Justiça Eleitoral e também pelo niência e destinação de todos os recursos financetros daquela
Idinistro Célia Boijã; ã queril ontem o Pr_esidente__d_a__Repú- entidade.
_
blica disse ter atribuído _funções de examinar o aperfeiçoaAo ensejo;-·reitero a Vossa Excelência os proteStos de
mento da legislação eleitoral e partidária.
consideração e apreço.
Lembro-me, Sr. Presidente, no início do Governo José
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy
Sarney, que o então Ministro da justiça, também men:br?
COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL DA CENTRAL
desta Casa, Paulo Brossard, afirmou que uma de suas pn~ci
.
c
-ÚNICA DOS TRABALHADORES
pais finalidades seria a de coibir o abuso do poder económtco
no processo _eleitoral. Entretanto, não conseguímos ver medi- 1. CooperaçB,o Internacional e os Sindicatos Brasileiros.
das efetivas nessa direção, e à luz do episódio que foi colocado
A cooperaÇão internacional com os sindicatos antecede
em aberto pelo Ministro Ricardo Fiúza, não há dúvida de à própria existência da CUT (fundada em 1988), e também
que se requer um procedimento de coibição desse_s abusos.
existe para muitos setores da sociedade. Partidos políticos
Procurarei o Ministro Ricardo Fiúza para informá-lo mais de direita ou de esquerda, entidades_ beneficentes, igrejaS,
de perto sobre o raio-X q~e ?Starrios faz~ndo,_ relativame_nt_e, projetas agrícolas e até mesmo o Estado mantêm projetas
à maneira como empreiteiras estavam agmdo JUnto ao Mmis- de cOoperação com entidades governamentais, não goyematério da Ação Socíal, da CaiXa Económica Federal, às Prefei- mentais sindicais e rriUitilaterais (Unicef, FAO, PNUD, OIT).
turas e aos GOvernOs Estaduais.
No campo sindical, essa cooperação ficou bastante restrita
Agora, se o Ministro Riçardo Fiúza consídera ~ox:mai após o golpe militar de 1964. Nesse período a única entidade
tudo isso, se considera normal os presentes das empreitetras, que manteve relações de cooperação com entidades_ sindicais
jet-ski, ou outros tipos de presentes. Não há com? o Co~gresso brasileiras foi a AFL-CIO, que financiou nesse período os
Nacional aceitar esse tipo de procedimento. Se analisarmos Institutos Culturais do Trabalho - CTI e Institutos Ameriexatamente o que está na legislação quanto ao comportamento cano para Desenvolvímento de Sindicalismo Livre - IADE~
de homens públicos, dos que são servidores da Nação, jamais SIL. Essas relações se desenvolveram principalmente em parpoderiam estar recebendo presentes daqueles que têni inte- ceria com a CNTI e caril sindicatos, como foi o caso do Sindiresses nas decisões sobre recursos públicos.
____ _ - - cato_ dos Eletricitários de São Paulo, na época presidido pelo
Para concluir, Sr. Presidente, registro_ o ofício que enca- Sr. António Rogério Magri. Nesse sindicato funcionava um
minhei ao Senador Marco Maciel, Líder do Partido da Frente dos ICT.
'Liberal, atendendo ao pedido do Presidente da Central Unica
Com a anistia- áos persegUidos políticos no País, muitos
dos Trabalhadores, Jair Meneguelli, que reitera encontrar-se exilados trouxeram na bagagem a experiência de contatos
à disposição de V. Ex~ para quaisquer esclarecimentos que com organizações não-governamentais (ONG) da Europa e
se façam necessários.
_
_
outros países do Primeiro Mundo. Essas entidades dedicam-se
Encaminho em anexo documentação, através da qual é à cooperação com países subdesenvolvidos e com causas hudemonstrada a prov_eníê~cia e destinação de todos os recursos manitárias. Muitas delas deram apoio aos exilados e persefinanceiros da Central Unica dos Trabalhadore_s e o docu- guidos políticos, que fugirãm ·pafa a Európa após a onda de
mento encaminhado por Jair Meneguelli, decorrente do prC?- golpes militares iniciada em 1964 na América Latina.
nunciamento à imprensa do Secretário de Governo da Pres.~
Com a "abertura política" tanto os sindicatos iniciaram
dência da República, o Sr. Jorge Bornhausen, quando diz contatos com essas ONG e com as Centrais Mundiais e Nacioque encaminhará ao Senado~ Marco Maciel, Líder do f~L, nais de países desenvolvidos, como estas também passaram
solicitação de CPI para exammar os fundos da Central Umca a visitar o Brasil e apoiar projetos humanitários e projetos
dos Trabalhadores.
---·- ..
_ . ~, ___ ;
de apoio à organização social.
O Presidente da CUT, pessoalmente junto_ ao Ljder MarPara a CUT _a cooperação foi vital na fase da. criação
co Maciel, explicou que todas as informações estão à inteira da central. Atualmente essa cooperação concentra cerca de
disposição do PFL e do Senado_Federal, não precisand? 20% dos recursos que recebe a central.
embora não haja objeção-, que se crie uma CPI para 1sto,
Essas cooperação ocC'rre de diversas formas e através
mas toda a informação que o PFL ou qualquer Senador deseje das diversas instâncias e estiuturas da CUT.
sobre os fundos da Central Única dos Trabalhadores, de quanto recebeu do exterior e o.·total de receita dos .c.onvê:nios 2. A Cooperação com CUT-Nacional
-- -Muit~s das. i~tâncias da cuT recebem apoio e coopedas estruturas da CUT- Em 1991, foi 844 mil dólares, sendo
.
que a Central Única dos Trabalhadores registra no total de ração.
No caso específico da CUT Nacional, essa cooperação
seus-filiados 17 milhões 559 mil958 trabalhadoresJ'_e_ço que
seja anexado este documento, Sr. Presidente. Muito obrigado_. _ destina-se em geral a atividades pioneiras ou melhor aquelas
que surgem de necessidades e novas frentes de luta.
(Muito bem!)
•

1

'

•
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Atualmente as atividades que recebem recursos de cooperantes externos são as seguintes:
o-, • -. ·2.1. Formação Sindical.
2.2. Atividades Organizativas das Ins(ân..cias da CUT em
Estados e Regióes mais p<>bres do País (clJ'tJi;;taduais; CUT
Regionais).
· +.r'~-- - -- :-:- -- -

2.3. Doações Humanitárias para- Msb-~ ~d~ emergência
e que envolvem a sobreviyênCia ou risco de vida de dirigentes
sindicais e de trabalhadores.
-,, ---- ~- ·
_
2.4. Publieaçóes sobre Temas EspeCffico,S (Mulher Trabalhadora, Contrato Coletivo, FGTS; etc.). --2.5. Atividades da ComiSsão_ Nacional de Meio Ambiente da CUT.
Total de recurSos de cooperação da-_ÇW_nacional_ em
1991: US$ 483.875,00

Cooperação com as CUT Estaduais
ESsa cooperação visa basicamente -ãpoi~f-3tividades de
Formação e de Organização das CUT Estaduais. Para os Estados mais desenvolvidos ela ocorreu até recentemente. Atualmente essa cooperação se concentra nos Estados mais pobres.
Possuíam em 1991 conVê!JÍO~ d~ cooperação aos seguintes
CUT Estadu3.íS dos seguintes Estados: PA,_ ES, GO, PE,
BA,MGePB.
Total da Receita das CUT Estad.uais em 1991:
US$303.800,00
3. Cooperação com as Escolfts SiÍidicais e Estf.utÕ.ras da CUT

A CUT mantém hoje 5 Escolas de Formação Sindical
no País:
Instituto Cajamar- São Paulo;
Escola Sindical 7 de Outubro- Minas Geraís;
Escola Sindical Quilombo de Palmares- Pernambuco;
Escola Sindical Sul- Santa Catarina.
Escola Sindical Norte -Pará.
Com exceção da Escola Sul e da Quilombo, as demais
escolas estão com Infra-Estruturas construídas. E_l~s possuem
direção própria, composta de dirigentes da CUT e uma estrutura financeira independente.
Além das Escolas a CUT dispõe também de um Instituto
de Saúde, o INST, que recebe apoio para os prõgtarn:as -desenvolvidos sobre diversos assuntos voltados para a saúde do
trabalhador.
·
.
Os convênios destinam-se a apoiar as seguintes atividades
e gastos:
3.1 Construção de Infra-Estrutura;
3.2 CursoS de Formação;
3.3-- Equipes de Formadores e Assessores;
_
_
- 3.4 Equipamento~;
3~5 Pesquisas e Estudos sobre Saúde do Trabalhador.
Total da receita dos convênios das estruturas da CUT
em 1991: US$844.176,00
4. Revisão de Recursos para 1992
A CUT tem trabalhado muito para estruturar-se financeiramente. Atualmente a CUT é completamente auto-sustentável e poderia continuar crescend~ somerite com os recursos
da contribuição estatutária dos sindicatos~ No entanto, os recursos de convênios de cááP:eiaçãO continuarão ser buscados, para estimular as experiências pioneiras e oS novos campos de luta em que a CUT passa a atuar.
.
Para o triênio 1992-94 nosso objetivo é crescer tanto a
receita dos sindicatos, como aumentar o número de CQnvê.nios
irÍternacionais.
-

-a
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Objetivo de receita anual para o triénio 1992-94 da CUT
Nacional e CUT Estaduais: US$2,000,000.00.
Além da CUT Nacional e das CUT Estaduais, a Comissão
de Acompanhamento de Projetas- CÀP/CUT. buscará também incentivar os convéniOs dos Departamentos Nacionais
por Ramos de Produção com as Federações Profissionais de
países desenvolvidos._ A CUT só maténi Corivênios com internacionais e Federações por Ramo da Produção de Centrais
Sindicais organizações que tenham afinidade com o prOjeto
sindical da CUT.
Esse incentivo se estenderá também para os convênios
entre os Departamentos e ONG desses países.- Para esses
objetivos ainda não temos uma meta fiilanceira préfixada,
uma vez que muitos departamentos foram fundados rece~te
mente e outros serão ainda fundados durante o triênio 1992-94.
5. Entidades Internacionais que mantêm convênio com a
CUT, suas Instâncias e Estruturas
_
. ._
5.UCCO - Organização Inter-Eclesial de Cooperação
ao Desenvolvimento -Sede:. Amsterdam-Holanda (fundação
confessional protestante).
5.2 NOVIB - Organização Holandesa de Cooperação
ao Desenvolvimento- Sede: Haia-Holanda- fundação não
confessional.
5.3 CEBEMO - Organização Católica Holandesa de
Cooperação ao Desenvolvimento. - Sede: Oegstgeest-Holanda.
5.4 Progetto Sviluppi -instituto da Confederação Geral
Italiana do Trabalho (CGIL) para cooperação ao desenvolvimento.
5.5, Confederação Francesa Democrátíca dos Trabalhadores.
_
_
5. 6 IS COS - Instituto da Confederação Italiana Social
Laboral (CISL) para cooperação ao desenvolvimento;
5.7.CSN-Confederação de SindicatoS Nacionais- Québec/Canadá.
5.8.CLC-Congresso Canadense do Trabalho- Otawa/
Canadá.
. 5.9.CCOO-Comissóes Obreiras- Madrid/Espanha.
5.10 Evangelishes Missionswerk- Alemanha- fundação protestante.
5-11 Serviço Além-Mar- Alemanha- fundação protestante.
5.12 FNV-Federação Nacional do Trabalho -Sede:
Amsierdam-Holã.nda -central sindical.
5.13 MLAL-Movimento Leigo Latino-Americano- I-.:ália.
5.14 FITPAS-Federação Internacional dos Trabalhadores
na Agricultura e Similares -Sede: Genebra-Suíça.
5.15 DGB-Federação Alemã de Sindicatos -Alemanha.
5.16 LO.TCO-Central Sindical da Suécia.
5.17 CIOSL-Confederação Internacional de Organizações Sindicais Livres____; Sede: Bruxelas-Bélgica.
5.18 IC-Chemie-Federação dos Químicos da Alemanha
(ligada à DGB).
5.19 Misereor-fundação católica alemã Sede: Aasnen-AIemanha.
. 5.20 ILDES - Instituto Latino-Americano de Cooperação ao Desenvolvimento - Sede: Sã<;> Paulo-SP - filial
da Fundação Friedrich Ebert da Social Democracia da Alemanha.
São Paulo, 14 de março de 1992. -Comissão de Acompanhamento de Projetas - CUT Nacional.
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A vida da CUT
A Central Única dos Trabalhadores, fundada em 28 de
agosto de 1983, em· São Bernardo do Campo, SP, iniciou
sua vida sindical e política no País, contando com 912 entidades
sindicais. Em menos de dez anos, os princípios e objetivos
que nortearam as atividades da central em todos os momentos
das lutas dos trabalhadores,_ permitiram que outras tantas entidades sindicais procurassem a organização e a união de forças,
para construir a maior central sindical do País que se tem
notícias. Hoje, são 1.761 entidades filiadas, representando
17.559.958 trabalhadores, dos quais 4.036.626 são sócios.
A frieza 'dos números, apesar do seu Significado, talvez
não retratem o panorama sindical do Pa(s_. Os sindicatos cutis~
tas representam apenas 19% de todas as entidades rçgistradas.
A sindicalização n:o Brasil ainda é babPssima. No entanto,
com o surgimento da CUT, o movimen_tO si_ndical brasileiro
ganhou novo impulso. Não é à toa que69% dos trabalhadores,
segundo pesquisa publicada no livro "Ouvindo o Brasil", organizado por Lamunier, acredita que os sindicatos são as únicas
instituições que merecem confiança, para defender e lutar
por melhores con-dições de vida.
E a CUT está nessa. Partindo do pressuposto qüe a eSii:ü:
tura sindical do País não atendia aos priricípios da liberdade
e autonomia sindical, direito de greve, contratação e negociação coletiva (estabelecidos pelas Conyenções da Organi-

Quinta-feira 2

zação Internaciqnal do Trabalho, t>hj paocela significativa
·do movimento sindical rompeu, em-1983, com o sllidicalismo
oficial atrelado ao Estado. E imp-osto, portanto, de cima parâ
baixo. Conceito que, in(elizmente, vigora, até hoje, eiD par. cela do movimento sindical brasileirO.
Não por imposição, mas por legitimidade, a CUT foi·
se .consolidando. Tanto aqui, quanto aos Olhos ·da classe tràbalhadora internacionaL Hoje, está implantada em todo País,
com 26 estaduais e 50 regionais (vale lembrar que as CUT
Estaduais do Distrito Federal e de Rondônia, atuam em sedes
própriás). Além de 11 Departamentos Nacionais, cinco escolas
. de formação sindical e dois órgãos assessores (InstitUto Nacio. nal de Saúde dos Trabalhadores ~Departamento de Estudos
Sócios-Económicos e Políticos). Possui cerca de2.000 dirigentes ·na estrutura vertical e horizontal (excluindo evidentemente
os sindicatos. Emprega 381 funcionáriOs, na-s instãn_cjas_estaduais, regionais, departamentos e de assessoria. Se"u orçamento anual está avaliado em 18 milhões. de _dólares, cuja
sustentação financeira Vem majoritariamente dos próprios trabalhadores brasileiros.
Este-relatório contém a expreSsão rríáxima da vida organizada da CUT. Receitas, despesas, o que faz e o que não
faz. O que gasta, não gasta e para··que gasta. E a tentativa
de inaugurar uma atitude em de_suso ·em nosso País, a transpa·
· · - -·· ··
rência.
'São Paulo,~ de março de 1992.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo_.
a palavra ao nobre Senador-Cid Sabóia de Carvalho.
0 SR. CID SABÓIA CARVALI!O (l'MDR- CE. Pro·.
nuncia 0 seguinte discurso .. Sem_reyJsâo_do orador ..)_ Sr.
Presidente, Srs. Senadores, vou falar com muita brevidade,
como é do meu costume, ainda mais que ternos a ComisSão
Parlamentar de Inquérito que investiga toda aquela problemática referente ao Ministério do Trabalho e da Previdência
Social, uma reunião que logo mais há de se efeiivar, paraaprofundarmos aquilo que estávamos averiguan do, e que nao
sofrerá solução de continuidade, apesar da mudança minis-

'
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à baila o tema com que eu pretendia aparteá-lo: um homem
de estatura moral_ e da grandeza política do MinistrO Jarbas
Passarinho ser envolvido numa demissão coletiva, quando,
para a grande opinião pública, os que estão sendo afastados
o estãO por desonestidade; isso_ é macular um homem que
dignifica a atiVidade do_processo político brasileiro. O Presidente da República fez mais uma encenaÇão teatral. Anunciou
pomposamente ao Brasil que todo o Ministério ia ser modificada. Na verdade, Ministro mesmo, até agora, só o Senador
Jarbas Passarinho. Os demais estão em nível de secretariado.
E, o que é mais grave, alguns desses, que exerciam fti.ri"ÇáO
de secretários estão saindo, de acordo com a imprensa, sob
teria~r. Presidente, preocupa-nos e'ssa chamada reform"ã mi- denúncias as mais escabrosas; denúncias que permitiram uma
nisterial, ou a renúncia coletiva m_inisterial, pelo método e piada de mau gosto, mas com muito sentimento de verdade, é somente sobre isso que falo hoje pelo método adotado na de um deputado federal do PT.
Presidência da República.
O SR. CID SABÓIA DE CAR'VALHO - E ele iguala
TodososministrOsrerltmCiarn,S~CretátjósCtc,oprimeiro
o~ senador Jarbas Passaiinho a_ esse povo. E por iSsO queescalão, e, depois, no univerSo dessas renúncias, o Presidente estou na tribuna.
·
.o Sr. Divaldo Suruagy - Daí a ffiinha solidarie(fadc a
diz quais as que não podem ser aceitas. E é aí que vai Um grande errO, porque renúncia· não v. Ex~ nesse pronunciamento, porque o deputado nivelou
pode deixar de ser aceita. R~múnPa é ato teleológico, finalís- por baixo. Hoje, li na Folha de s. Paulo. frase de um o._eputado
tico e sem condiçã'6. - - --- ---do PT, que, com muita ironia, dizia: "Os Ministros do PresiJuridicamente, não há renúniqa que poSsa -ser recusada. dente Fernando Collor saíram do Governo e entraram na
Renunciou, está c-onsumado o ato.
. ---· -·
história policial do País". Ora, no momento em-que um hoÉassim o Direito, é assim a lei, é assim a prática jurídica, roem da grandeza, da estatura moral% do Ministro Jarbas
é assim a jurisprudência.
Passarinho é rotulado como um dos que _reconhecidamente
O Presidente da República inova: que todos renunciem abusaram do exercício da função pública, isso eStá a exigir
e Sua Excelência diz quais as reiiúncias que não aceitará.
de nós, que conhecemos de perto o Senador Jarbas Passarinho,
Mas há um aspecto moral mais grave ainda, alé~ do que tivemos o privilégio e a honra de _conviver com ele nesta
aspecto jurídico: é que o Pre~içle:nte, ao fazer isSo, oferece Casa, defendê~lo, embora ele não precise de defesa, mas é
à Nação-dois conce-itos: no seu ministériO __ havia gente boa conveniente que se exalte isso. quando ele assumiu_ o Minise gente má; gente competente-e gente incompetente; gente tério, eu estava participando de urri encontro parlamentar
honestaegentedesOil.esta. OS_CjüêVáo.ficàí-fe-cebem_qctiploma em Madri e tomei a liberdade de passar-lhe um telegrama,
de honestidade. Os qUe vão s_ai_r sãg tid.os ind.ire:tamente.como_ . que não tornei público, porque pertencia a S. Ex~. Mas, neste
desonestos.··
momento, quando está sendo exposto a todo tipo de maledi0 Sr. Divaldo Suruagy- Senador Cid Sabóia de Carva- cências, torno público, através da tribuna desta Casa, o tele-gi""arita que passei para _o Ministro Jarbas Passarinho,-de Madri,
lho, V. Er permite urri- aparte?
dizendo mais ou menos.o seguinte: "Parabenizo o Brasil pela
O SR. CID SAI!ÓIA I)~ .C:ARVALI!O- Logo que eu presença do eminente homem público no Ministério da Justi·
conclua esse raciocíóio, ouvirei a opinião de V· Ex• com todo ça. Lamento o estimado ~migo ter em-prestado o seu nome
o prazer,.Senã.dor DiValdo Sur_uagy.
.
a este Governo. Está aí o resultado. O Ministro-Jarbas Passª--:_
Veja bem, Senador, há os bons e OS maus; os bons ficam rinho, ao emprestar o seu nome, num momento de crise que
e os maus saem. Será isso verdade? Porque entre os_ que o Governo estava atravessando, levou dignidade ao Governo.
ficam já há imputaç6es, como disse o Senador Eduardo Suplicy E a:gorã está sendo exposto a todo tipo de maledicência. -Quanem discurso que antecedeu o meu, um discurso-contundente, to ao Governo, vou usar apenas uma frase do irmão do
marcante, analisando Q aspecto mais grave, de que o novo Presidente da República, Dr. Pedro Collor de MeHo não soMiriistério já começa com as máculas do Ministério ante~~r • mos nós, que fazemos oposição a Sua Excelência, que afirmaporque o novo Ministério é, eln grande percentual, o Mmts- mos isso em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, reprodutério anterior.
-· -- · --~ ·
·
zídos algUns tópicos nà ievista Veja, que diz mais- ou menos
Mas, Senador Divaldo Suruagy, conheceniQs o_ ex-Mi-. o seguinte: que dispunha de uma fita grayada, com quatro
nistro Jarbas Passarinho e sabemos- como é injusto, no mo- cóp-ias, distribuídas em quatro cofres diferentes; que, se essa
mento em que não é reconduzido, somar-se -ªgtieles que 'po- fita fosse levada ao conhecimento_da opinião pública, o Presidem receber determinadas pechas de desonestidade e de in- dente cairia em 72 horas". Isso foi dito pelo irmão do Presicompetência. Vimos, na televisão, o então Ministro Jarbas dente. Não foi dito pelo Senador_ Cid Sabóia de Carvalho,
Passarinho absolutamente indignado, e com muita razão, por~ ou pelo Senador Divaldo Suruagy, ou pelo Senador Epitácio
que o método utilizado é absolutamente coyarde, para com Cafeteira, ou pelo Senador Eduardo Suplicy, nem pelo Senaas pessoas de bem que estavam no Ministério e não vão conti- dor Mário Covas, nós que fazemos oposição a ele. Foi o
nuar.
irmão do Presidente da República que fez essa afirmação
Ouço V. EX', Senador Divaldo_Suruagy, com muito pra- pública na Folha de S. Paulo, que é o jornal mais lido do
zer.
Brasil, e na Revista Veja, que é a revista de maior circulação
o Sr. Divaldo Suruagy --Senador Cid Sabóia de Carva- .da América LAa~i~a; e até hoje nã~ vi ê:!inda nenh,u~a resposta
lho, V. Ex•, ao concluir o raciocínio que esposava, trouxe_. __ ?e Sua Excelenc1a o Senhor Pr~stdente da Repubhca. Quero.
o
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saber, não da saída desses que estão sendo rotulados de corruptos, sim, da apuração da corrupção de que participara'ni~
se é- verdade ou mentira. OS procesSOs· tê-m que COntinuar:·
As-comissões parlamentares-de_ inquérito têm que continuar.
Não devem parar porque-eles deixara-m de ser miniStros, ou ·
deiX3.rarri de exercei secretaria A oU B. Compete a eSta Casa,
atr~vés das CPI instaladas, a cobrança e a continuidade dos
eSéândalos. Os escândalos não podein ser abafados através
de' dutros escândalos. Os escândalos não podem ser abafados
atr'aVés de demissões. E o Presidente fica livre da pecha que
têm os seus auxiliares,-sírliplesmiúlte porque os afastou? Não~
Tem-se que ·provar a -CUlpabilidade ou não desses niinisttos
e auxiliares. Aí então, -ele poderá dizer se tem culpa, se está
envolvido ou não. Na verdade, o meu aparte é para ressaltar
a honorabilidade desse grande homem público que se chama
Jarbas Passarinho, e pãra dizer a V. Ex~ e a esta- Casa que
acusações maiores coiltiinlam. pairaiido- sobre o GOverno,
di"tas por familiares do Presidente. Não estão sendo ditas por
nós, que fazemos oposição· a Sua excelência nesta CaSa.- Congratulo-me com V. Ex~ pór niais este ge'sto de cavalheirismo_,
que é uma caracteríStica -d-a ·sua vida pública, quando hipoteca
solidariedade a um dos grandes homens qesta Casa.

e

é possível continuarmos a ter um Goverrio serri o- suportt'"

da opinião pública. Faço votos para que o Presidente Collor
não tenha _mais nenhum problema e para que medite bastante
no confirmação do seu-_ novo Ministéfió, para não ocorrer
em casos como-esses e Sü'a-Excelência não diga que se sentiu
traíao e que sofreu muito. Quando houve a denúncia coõtra
o Ministro Alceni Guerra, ele disse: -"Este homem continua
a merecer a minha confiança". A mesma coisa ele disse do
Secretário Pedro Paulo Leoni, mas o importante é que mereça
a confiança do povo.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Exatamente.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Para o bem deste País, de~ejo
que não aconteça mais o que eStamos assistindo.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - AgradeÇO a
V. Ex~ o aparte.
Sei que o Senador Mário Covas Vai usar da palavra e~:gora
e não quero prejudicar o tempo de S. Ex', que se inscreveu
para falar como Líder.
Quero só dizer que Ocorre uma reforma ministerial sem.
mudança de idéia, sem mudMt~8: de plano de Governo_ ou,
mais pre.cisamente, seill siugim~nto de um plano de Governo.
Mudam-se pessoas. Não são mudadas as práticas, ilã<? são
mudadas as idéiaS, não são- mudado~ os princípios filosóficos
que têm desnorteado o Governo da República neste período.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. CIDSABÓIA DE CARVALHO- Note V. EX'
que a essa altura já começa a desenhar-se a suspeita de que
método utilizado para essa reforma ministerial é uma operação
contra o então Ministro da Justiça Jarbas_ Passarinho, já que
o Presidente talvez não tivesse como pedir-lhe a devolução
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo .
do cargo; então, encontrou essa saída. Como está dizendo -a palavra, como Líder do PSDB, ao nobre Senador Mário
V~ Ex•, Jarbas Passarinho_ deixa o Governo cefcado de_ corrupCovas.
tos __ou de acusados de a tos de corrupção. Isso me parece
O SR. MÁRIO COVAS (PSDB - SP.. Como tíder, pro·
__
da maior gravidade..
nUrlêiã
·o· SegUin'fê 'disc"i.J.isO: sein r~visão= do orador.) -Sr.
O povo, no entanto, desesperado COO!<?_ está, recebe~
a renúncia coletiva como.u_m grande aContecime~to, haja vista Presidente, Srs. Senadores, gostaria, Sr. Presidente, de dizer
que o Ministério não. estava: acertando e a problemática nacio- que acabei de usar de um artifício regimeÍltãl. Falo· em noine
nal vem esmagando o povo no íntimo do lar da família b~asi da Liderança, embora não traduza, neste instante, necessariamente, que seria melhor, _a palavra do meu Líder. Ainda
leira.
é ele quem fala pela Bancada e, portanto, por mim. Acontece
O Sr. Epitácio Cafeteira- Permite-me V. Ex~ um aParte?
que ele está no exterior, e, .ass'im, jUlg~ef que seria_ çlci ~nj.eu
O SR. CID SÃ!fÓIA PE CARVALHO~.:_Ouço V. Êi·c· dever trazer uma opinião, mesmo pessoal, a respeito dos fa_tos
O Sr. Epitácio Careteira - Nobre Senador Cid. Sabóia mais recentes-, ·das_ suas _conseqüências, das perspectivas_que
de Carvalho, creio que a saída do Ministro Jarbas Passãrinho podem advir para este ~_aís e, por que_ não, .de todos os seus
--- . ~
,
foi até um g~l:9 de g):'andeza de-S. EX", :quando organizou antecedentes.
É nesta· condição -que trago hoje rim 'modesta contribuiuma renúncia coletiva; que permitia ao Presidente tentar passar uma borracha sobre todo o passado ministerial. O povo ção. Ela espelha, realmente, o meu ponto de vista-. Eti não
entenderia que o Presidente havia mudado.de posicionamento tenho nem a procuração nem a capacidade necessária para
e que, ao invés_ de dirigir" o País com a.tnigos, homens de falar por representação a respeito do sentimento, seja do meu
sua confiança, iria dirígir· o País com homens da confiança Partido como um todo, seja dos meus companheiros de Sedo povo._ Afinal d~ contas, este País precisa ser dirigido por nado.
Confesso a V- Ex~ que ·tenho constrru)gim'entos. Eie"'s P~Or
pessoas em que--o· povo confie de fato._. A partir do novo
Ministério que Sua Excelência está estrutui:'andó, não deverá rern naturalmente._ Sou humano, Sr. Presidente! Uma vez
pronunciei um discurso neste Senado, a respeito de um editohaver mais nenhum escândalo.
rial que o jornal do meu Estado, a Folha de S. Paulo, havia
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Mas já se dese· feito com considerações ao Presidente, e recebi, do talento
nha. V. Ex~ ouviu o que disse o Senadoi-_:$.duardo Suplicy e da inteligência do Senador Odacir Soares, um aviso; a seguinhá poucos instantes.
te mensagem:
O Sr. Epitácio Cafe\eira- A coloc~ç,ão que faço é que
"Afinal, o senhor perdeu a eleição e 1 portanto 1
o povo aceitará pãs~ar uma borracha -e~_,9pta _de tu~9_o que
certamente, é de pressupor que haja uma certa -dose
ficou para trás, mas não vai mais aceitar nqvos escândalos ...
de ressentimento em _cada uma das suas apreciações
a respeito do GOverno."
o SR. CID SABÓIA DE CARVÃLHO ...:: CÓncordo comV. EX'
Examino muito a minha consciência para ver se em cadaO Sr. Epitácio careteira- ... porqu~~-esses escândalos pronunciamento, em cada manifestação que faço e que etivolestão, na realidade, denegrindo as imagem' do Governo. NãO va o Governo, a mitlha opiniãO cOnténl a dose de isenção
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necessária como candidato que, tendo concorrido, obteve nas
wnas o que era possível num processo eleitoral: _ser o mais
votad_o_ou_ não o ser, Não tenho nenhum constra1_1gimentQ
pelo fato de o Senhor Fernando Collor de. Mello ter sido
eleito Presidente da República. Lembro-me, e quero lembrar,
de que no dia da sua posse, pela vez primeira- seguramente
pela única - eu estive no Palácio para apresentar ao_ P.r.esídente os meus sinceros -reitero e rea{írmo - os me:usJ;ipceros desejos de que o Governo pudesse dar curso na solução
dos grandes problemas nacionais. E, ao fazê-lo, eu não fazia
nenhum teatro. Era exatamente o que eu sentia como_ era,
naquele dia - reitero e manifC::stó - ó ·mesmo objetivo e
a mesma visão ain-da hoje. Mas _não posso, arriscando-me
a falir ein relação ao _compromisso que me trouxe para cá,
deixar mesmo tendo em vista essa_s condicionantes, a cada
irisfarite,--ou pelo m:enõs nas ·ocaSiões que me ·parecem indis~
pensáveis, o meu ponto de _Vís_ta sobxe os .acontecimentos.
St. Presidente, às vezes gostamos de esquecer o passado,
sobretudo um passado recente, quando certas coisas acçmteceram; parece que aquele que retoma o assunto_ tem a pretensão de machucar, de aprofundar certas coisa_s. Isso indica:
estariam. ultrapassadas por certas providências. ·
·
É como falar da dit(!dura, das cassações, das mortes,
das viOlências cometidas em relações às quais cadã um de
nós temos um certo pudor de retomar, como se, retomando,
estivéSsemos recolocando no quadro alguma coisa que a sociedade brasileira foi capaz de, Com Sua força, ·com--seu-vigor
e com a sua competência, superar e apagar. Algo parecido
ocorre com esse _Govemo. Eu O vj énqtianto candidato,_ e
a minha visão deste Governo nasce das expressões, ou se
baseou, se sedimentou, se consolidoll a partir do que ocorreu,
inclusive·, na campanha eleitoral. Convivi oonca candidatura,
à medida que con-corria também. Vi um- ~ndidat_o e~~~-~~
mente competente na tarefa de sentir e de inte:rpretar_a_indignação nacional que então existia. CreiO que, em cada oportunidade eleitoral, o quadro encontrado é diferente. Partiçipei,
sucessivamente, de três eleições: a de Senador, num instante
de profundo otimiSinO da vólltade naciona~? no iJ!stant~ do
Plano Cruzado e dos seus resultados imediatos, e vi uma sociedade que desejava _mensagens oÜmis~~. ti-ém~Õ.damente eXpectante, com esperanças fundadas num futuro imediato e
que? portanto, exigia mensagens construtivas, afirmativas;
participei de uma eleição para Presidente, e nessa eleição
o·qu3.dro era diferente. Havia uma profunda indignação nado.;.
nal, que tinha sua origem lá atráS e que se vem desenvolvendo
durante dois anos. Foi capaz de vencê-la quem foi capaz de
se travestir do portador dessa_ indignação. Vi uma eleição
de GOvernador, p-osteriormente-, em que o processo não era
de indignação coletiva, era de desalento coletivo. Pe_t;;tl ma~
neira que até figuraS supostamente ultrapassadas na vlda polítiCa nacional foram resgatadas _e reconduzidas. à direção dos
executivOs.
Devo proclamar, reafirmando o que já fiz antes: o Senhor
Fernando Collor de Mello foi o melhor retrato para a moldura
encontrada naquele instante. O seu discurso teve o tom de
indignação· que tinha a opinião pública e Sua Excelência foi
capaz de transmitir a ela a sua capacidade, ainda que pessoal,
de resolver, superar toda a problemática nacionãl e pasSar
por cima dela como um trator. Eu o yi_ªç~n,tuar, permanentemente, que o seu Gove_rno, em três me~es, red~üia a inflação a 10%; que a stia grande luta seria contra o câncer que
corroía o Estado e a Nação, até_ culturalmente, que era essa
expressãO chamada corrupção.
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Eu o vi salientar esse aspecto. E, com fundadas razões,
seja eu, seja a sociedade inteira, supúnhamos que o Governo,
a.o.asstimir, poderia_ até falhar nos seus .objetivos administrativos, poderia até falhar nos seus compromissos de natureza
ideológica, mas certamente não falharia no que se refere à
compostura dos seus_agentes, dos seus acólitos, dos seus represenhlntes.
Rc~.almente, no primeiro período de Governo, este foi
um assunto razoavelmente estranho. O sentimento- de expec- ·
tativa em relação a um futuro que se queria construir era_
de tal maneira e de tal ordem profundo, que até mesmo os·
desVios "acabavam se_escondendo_por baixo ou por trás desse
sentimento. Se formos buscar na origem, vamos encontrar
que o primei!O Presidente da Petrobrás, ao se demitír, anun.::
ciã.Va que o fazia por pressão nascida do Palácio, tendo em
vista o fornecimento de certos financiamentos a urila _empresa
aérea, recentemente vendida pelo Estado de São Paulo a um
grupo particular: a VASP. E vai além: assegura que a sua
saída tem razão também no fatc;> çl~ que recebeu -pressões,
no sentido de adiantar o royalt devido ao Estado de Alagoas,
onde predominava o esquema presidencial. Mas foram maiS
ou nienos notícias espaçadas, notíci~s vagas, diante da euforia
do Plano Collor 1, do Plano· Collor2, da sucessão de medidas,
do anúncio de que os funcionários- públicos estariam em casa,
do anúncio da demissão coletiva, das medidas programadas
e -da transpiração -da expectativa que se criara com a Constituição ·do novo Governo.
-Lembro-me ainda Sr. Presidente, do anúncio da primeira
modificação, feita no Ministério da Infra-Estrutura,_ nascida
a partir do chamado SOS-rõO:oV:ias, onde alguém fói acusado
de um tremendo processo de favorecimento. O GoVerii6-trailsitou por um ano e meio, com altos e baixos, com instantes
de prestígio popular, com instantes de queda desse prestígio,
com ihstantes de credibilidade acentuada, com instantes de
decréscimo da crença popular. Mas após seis meses, Sr. Presi~
deilte, as notícias sobre desagregação e corrupção acentuaram-se de tal maneira que a situação tomou~se insusteritável
para o País. Tentou-se simular com a cunhagem de uma palavra_chamad~ "ingovernabilidade"_. Foi possível encontrar. eni
cada um dacJ.ueleS qUe eram acusadOs de tal ou qual atõ decorrupção a desculpa de que a acusação era um plano preconcebido que, visando atingir o Governo, atiiaVa por inteimédio
de um dos auxiliares. Os fatos foram eXplodindo. Quem tiverlido os jornais, visto a televisão, ouvído as rádios terá percebido que, nos últimos três mese;s, com intensidade cada vez
maior, a opinião pública acabou tendo a sua atenção voltada
para o profundo processo de desagrega~o pelo qual este País,
através da instituição-chamada Executivo, viriha passando.
0$ fatos ganharam um cunho até mesmo constrangedor.
Passaram pela LBA, presidida pela esposa do Presidente,
passaram pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério da
Saúde, passaram pelos auxiliares mais diretos, nascidos, gesta"
dos na intimidade do Presidente da: República desde a origem
do Governo. Um_ clamor de natureza popular começou a se
intensificar.
Um parê-ntese: encontro, às vezes, o absurdo das pesSoas
dizerem que era melhor quando não havia democracia, porque
tais fatos não e~s't1am. Ninguém me convence de que nos
regimes militares, na ditadura, não havia ministros corruptos.
Havia, sim! Apenas, naquele tempo, não chegavam ao conhecimento da opinião- pública. O mérito da democracia está
e;xatamente em, ao oferecer a transparência, permitir que
a sociedade atue c~~o contr~J:~SO~ e, como uma avalanch~,
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ela obriga não apenas ;:r prOvidências, mas a conseqüências,
às vezes até de natureza po ticial.
Foi dentro desse quadro que alguns a~xiliares do Presidente - ou porque foram demitidos, ou depoiS de terem
sido demitidos -acabaram por se tornar foco de inquéritos,
de processos e- de denúncias profundament-e- Sérias a respeito
da sua conduta pessoal.
Às vezes, tinha-se a idéia de que, a partir de um determinado instante, ou o Presidente se divorciava integralmente
daquilo que era o "primeiro Cõtisulado", ou realmente _seria
contaminado de_ forma Iife"VersíVef pOr um processo_ de profunda desconfiança, cujas conseqUênciaS seriam iiDpoSsíVeis
de prever. Havia queri:t temesse, com fundadas razões,. que
isso tivesse repercussões- eventuais 8.té- inesnio na colldõ.ção
normal do processo democrático~- ----- -E foi 8.Ssim que chegamos ao corolário desse episódio.
Lembro-me que, ao contrário do Senador José Paul~? Bisol,
não_ passei o carnaval relatando um projeto; mas, _dura_nte
o carnaval, Ii jornã.ls diariamente, talvez até com atenção
maiotdo que nas outras datas, e um fato me chamo~ a atenção:
não havia muito a ler nos jornais, de tal maneira era repetitivo
o conteúdo das denúncias direciõn3.âas para três, quatro, cinco
'?u dez figuras ligadãs ao EXe_c-utiVo. - O que sentia, quem quer que tenha feito política uma
vez na vida, quem quer que fosse um cidadão engajado, quem
quer que operasse na área de comunicação é que, necessariamente, alguma coisa haveria de acontecer. Era preciso· que
esse processo. desaguasse, de alguma maneira, em conseqüências. Por isso, não me causou muito espanto-quando, na última
segunda-feira, nós todos recebemos a notícia de que o Presidente da República recebera naquela manhã um pedido de
demissão coletiva dos seus auxiliares~ Surpresã, proptiamente,
quanto ao acontecido, não me ocorreu. Tinha convicção de
que algo, nec~ssariamente, i:d3 ac-ontecer,_ Não sabia de que
dimensão, em que direção, mas alguma coisa havia de acontecer. E, na minha visão, na minha consideração, acabei extraindo daquilo uma lição adicional a respeito desse governo.
Há um homem cuja honorabilida"de ninguém discute: o
nosso Companheiro de Senado, Jarbas Passa'rinho. Não vai
nisso nenhum esprit de corps .. Sou algu~m que foi cassado
pela pena do Ministro Jarbas Passarinho. O meu ato de cassação foi assinado por S. EX'" Durante a fase da Constituinte,
em determinado dia, alguém lhe fez um discurso agressivo,
invocando as suas relações com os goven:tos militares. E S.
Ex• perguntou-me: "Você também pensa assim?" "De jeito
nenhum. Não tenho porque julgá-lo. Assim- como Você não
tem por que me julgar. Nós somos homens públicos; e -ê
ao·povo, à opiriião pUblica, que cabe Nigar-noS. Naquele_
instante, você·fazi!l _o_que achava que era o seu dever; e
eu fazia o qUe achava que era o meu deVer.- De forma que
nada tenho a opor quanto a isso. A história nos julgará. Não
tenho nenhuma razão de vindita de naturC:~~_p_essoal". Tenho,
portanto, com S. Ex' antecedentes desse tipo. E não sintO
nenhum constrangimento em afirmar que tenho pela sua inteligência e pelo seu caráter apreço muito grande. Posso até
não concordar com certas posições políticas de S. Ex', maS
não tenho dúvida em salientar que a ~í"r'lha opinião é que
S. Ex' não é homem de prevaricar, não e·homem de pecai,
moralmente.
Mas senti que, naquele processo, o Presidente desejava
tomar uma medida da qual decorresse a -saída do Ministro
Passarinho.
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Ao ler as intimidades do processo, tomo conhecimento
de que ele foi iniciado, na prática, na tal reunião das 9h
~manhã, qu~ndo o Presidente reclamou que precisava tomar
providências de maior profundidade e o Ministro J arbas Passarinho se propós a articular um pedido de demissão coletiva
de todos os Ministros e todos os Secretári_os. Mas, _onde leio
essa notícia, contam-me também que, na véspera, o Presidente
já dissera ao seu cunhado e Chefe da Casa Civil que tomasse
as providências para uma <;!emissão coletiva,
Ouvi o Ministro Passarinhp dizer, na .televisão, que ti_nha
sido de S. Ex• a iniciativa. Não !mporta ~uito de __ quep:t é
a ihiciãtiva, níáS, a rigor~--o-·que Vi? Uma demissão coletiva
que, numericamente; não tem o direito de se ·chamar coletiva;
vi o Presi~~nte da República imediatamente ;reconvOcar quatro Ministros milit3rés; yi o-_P_feSi_(le_iit~_-4<! República._recon:vocar o Minístro da Saúde, o Ministro da Educação e o Ministro da Economia; vi o Presidente da República, um pouco
mais adiante, por anúncio e· para ã satisfação do no'ssO Companheiro Marco Maciel, reconvocar o Ministro Fiúza e o Ministro
Reinhold Stephanes; vi o Governo heSitar- não sei se essa
palavra vai bem na minha boca - entre manter ou n.ão o
!-.únistro das Relações E~t:ior~ •. recrut~çio de u:m .órgão de
composição vitalícia o Mmistro Resek.
·-- · Portanto, sobre quem recai essa expectatiVa de demissão?
Sobre apenas três MinistiOs. Recai" sobre o Ministro Passarinho, sobre o MiniStro CabreZ.a e sobre o Ministro JOão Santana. O que há de comum em relação a essas t~s pessoas?
Se separanilos o Ministro Jarbas PasSarinho, o que há de
comum é que os dois são os remanescentes da instalcição iriicial
do Governo.
E aí ouço ãnunci8.r qtie algUns dos Secretários já eStaVã:in
escolhidos como aqueles que realmente nâo voltariam ã.o Governo, entre eles Egberto Batista, Pedro Paulo Leoni RamOs,
o· secretário particular do Presidente e o General Agenor.
O que há de comum em relação a essas pessoas? É que sobre
elas algum tip_o de acusação de natureza moral aconteceu;
m~s, mais do que isso, todas elas são figuras do primeiro
instante.
É co_mq se o Presidente, -de repente, quisesse passar a
borracha em cima, volto a insistir, do "Primeiro consulado".
É comO se, de repente, vida nova.~A pã_rtir daqui 1 retomámos
um novo camínho, onde: o mar de 13ma- vai ser coiltido e
a ·conduta do Governo Sei-~ 3.bsoh.ltameDte irrepreensível.
Não sei se falo com pretensão, mas me pareceu até razoá_vel que se começasse a especülar se o PSD B ia para o Governo.
Afinal, nessa nçva fase, o anúncio é de que o Governo agirá
com absoluta iritransigência coin relação à corrupçãO. De forma que até me pareceu natural essa especulação. Não sei
onde ela nasce~. O q~e _vi, a partir daí, foi uma República
que::, em alguns aspectos, causava cuidado; em alguns aspectos,
a cOisa tinha descambado para um certo deboche.
Vi, outro dia, no- jornal uma notícia que dur3rlte ~três
di!!:.S permaneceu como _yerdade. Dizia-se que uma st::nhora,
portadora de uma criança em seu_ventre, havía sido seqüestrada como objetivo de induzir em hospital o nascimentO da
criança, para que ela pudesse ser vendida para o exterior.
O que dá credibilidade à notícia é que ela era c~!Dpletada
com um arfigo qUe dizia que a Polícia Federal informara que,
no_ano passado, três mil crianças foram ven4_idas para o exte·
iior. -Apesar da-hediondez contida nessa informação, ela passou como verdadeira durante três dias, até que alguém chegou
à co-nclusão de que a pobre mulher, em conseqüénda do acontecido e do aborrecimento do marido pela perda do filho,

Abril de 1992

DIÁRIO DO. CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

que ocorrera no quinto mês de gravidez, havia criado essa .
história. Mas ela passou como verdadeira. E passou c_omo
verdadeira, porque chegamos a um estágio em que ·os valOres
de tal maneira foraril_viotentados, que, a rigor; iSto pareciapossível de acontecer.
De repente, abro o jornal e vejo na capa da frenl~- Uma
menina de treze anos de idade, com uma fac<:! Qenteada JJ3S
costas. Acima disto, a indignação nacional se manifesta. Mas,
a rigor, já Ii, ou alguém me disse que_ fora Pl:lblicáda uma
notícia, e aquela fotografia era o reSUltado de uma brinCflde~ra
inexiSteiJ.te. Ocorre qüê'fião-há neste País_quem tenha dúvida,
quando viu a fotografia, da veracidade da.mesma. Por, quê?
Porque chegamos a·l)m ponto em que até isso pOde ser admi~
tido. Confesso, repitO o fato com certo cOnsüangi_niento. Não
posso entender que o nosso companheiro de Congresso afirrile
ter recebido uma importância· em dinheiro, um presente do
qual está desculpado. porque o fez no inStante em que era
Relator do Orçamento e não havia.assumido.o.. Mini.$tériQ,_
Mas porque essas coisas se tornam possíveis? Elas se tornam
possíveis porque o graU ·de desagregamento_ atingiu uma. raia
insUstentável. Isso significa que tudo está perdido? De jeito
nenhum. Temos um Presidente da República eieito legitima~
mente pelo povo. Não ajo de outra forma senão reafiri:nando
o que disse meu partidO na sua primeira nlãnlfeStaÇão pã.rti~
dária, após·a eleição· do segundo turno, ocorrida num domin~
go; na quarta~feira, fei.midO·aqui, rileu partido, exarou uma
nota em que diZia o Segufute: reconhecemos a legitimidade
da eleição do Presidente da República e não precisamos de
nenhum favor.
.
.
..
Estávamos siniplesmente reafirmando o nosso..compro~
mísSo com o processo democrático. Isso confer~ ao Presidente
da República a obrigação de sug~rir as mudanças em relação
aos problemas que o País enfrenta;
.
E, por outro lado, o PSDB se coloca em oposição a
este GoVerno. Foi."talvez o pririlei!"ô paftldo qüe~ Orgapica~
mente. se manifestOu em relação ao novo· GoyeriJ.o. Mas o
que é importante não é o posicionamento relãtfVo, .o que
é importante é a afirfnação iniCial, que é· até· m·aís Pesada
do que isto, de compromisso democrático e de reconhecimento
da lisura e da validade da eleição. Coritinüam.o.~ a. t~r. urii ··
Preside~~e eleit~ p_e_Jo pov~.
. . ~ . ..
··- .·
. QUero dechnar, n~ m~nha. Vlsao :pessoal, que considerQ
ótiD::fo que o Presidente da República nos diga que, daqui
para a frente, não teremos-qUalqUer ato de deq.:.epitude moral.
Aplaudo as escolhas de H~Iio Jaguaribe, de Celio Borja, de
Eliezer Batista. nos quais acredito, menos aind3.- do que na
competência de cada um, naquilo que deles sei, pelo passado
de cada um. São homens em relaç_ão.aps quais o f1:1turo, prova~
velmente, resguardará sua passagem pelo Executivo, através
de uma obra decente .. Não t~pho a. menor. Qúyidc:t de que,
nesse a~pecto, certamente agirão. cQrretaritenté.
Creio qUe o processo esteve longe de ser o indicado,
depois dessa mecânic;a pelo qual se afastou o MinistrO Jarbas
Passarinho num mesmo balaio ero que figuras moralmente
menos expressivas que S. Ex~· estavam. E é. razoável, e .é
esperança de todos nós, e é. exigência de cada um de nós
que pelo menos o ângulo moral seja preservado em cada .
·
escolha.
Não creio que uma demOCracia se faça mú~erite" co~
moralismo, mas a decência e a dignidade são condições indis~
pensáveis, necessárias, embora não suficientes. Não é por
um governo ser sério que as organizações políticas se definem
a respeito do governo. Ser sério é sua obrigação e o compro~.
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rnis.so çleste Governo é a reiteração de um. compromisso feito
no i.p.icio e, até onde leio nos jornais. não cumprida até então.
Mas nem nissó,- Se é uma nova fase_ que se es_tá inici~do,
parece~me que agiti, pelo menos dentro de parâmetros éticos
razoáveis.
De repente, se inuncia um noine e s~ toma co:nhecimento
da admjssão de U!Jla_figu!"~-:- falo com.absoluto conhecin_:tep.to
de causa-, que Hélio Jaguaribe foi coil.Vidádo para o" Minis-tétio e aceitoU. O que era de se esperar, quando um Governo
traz.urn,ã prOposíção de conduta nova_? Era que esse Gove.rno,
tendo em vista o fato de que ele é membro da Executfva
Nacional de um Partido, no mínimo, promovesse a gentileza
de natureza política de telefonar ao Presidente do partido
e __dizer: ~'Vou formular _um convite, para ocupar um_cargo
de confiança, dentro do meu Governo, a,algllém que pertence
à direção nacional do seu partido".
Que terá querido dizer o Presidente da República quando
não agiu dessa 01ai1~,i.ra? Segu_rame·nte não estava convidando
alguém do PSDB~ pOis se o fizeSse, o farül para o partido
e não para a pessoa, ao cidadão, como fez, cuja envergadura
de natureza moral e política é abSolutamente indiscutível.
E é nessa coh-dição que o Sr. Hélio Jaguaribe está no Governo.
Ali, seguramente, ele não representa o PSDB, embora não
precisemOs, nem· façamos nenhum favor em reconhecer~lhe
as qualificações, a sua dimensão, seja de natureza moral, polítka ou profissional.
Mas, seguramente, o Sr. Hélio·Jaguaribe é, hoje, algué~
que serviu ao seu partido na dimensão do convite que receOeu.
Foi convidado como cidadão, acedeu como cidadão e é n~ssas
condições que ocupa esse cargo. _ Quero crer _que, se todos os nome~ forem dessa qualificação, não teremos problemas morais no futuro. Isso torn·ará
o jogo poJítico convencional muito mais fádl de ser realizado.
Sempre me manifesto em relação a esse Governo com
uma figura que conviveu conõscO neSlá Casa: o Senador Jorge
Bornhausen, que quase é, sem ter sido, e quase foi demitido,
sem ter assumido. Mas eu sempre digo que eu sou um homem
profundamente diferente dele politicamente: ele é um homem
de visão conservadora; eu não sou. Tenho a pretensão de
me dizer um progreSsista, não sei se as ·pessoas me consideram
assim, mas tenho ·eSta· pretensão. Sou capaz de me senta(
com 9 Senador Jorge Bonlhausen. e confiar que s·: EXa nãO
me dará .uma facada nas costas. Tenho certeza que S. E~-·
pensa a mesma coisa a meu respeito. Assim a política se
torna fácil, porque ela se faz dentro" do terreno das idéias,
das convicções·, dos- destinos que se perseguem para O País.
São iguais para todos, embora os caminhos sejam dife"rentes~
Acabo de receber uma consulta pela emíssora de rádio,
estando, do outro lado um jornalista chamado Edevaldo Dias,
meu amigo particular, jornalista de escol, do jornal do Brasil,
que me perguntava, afinal, o que o PSDB espera de tudo
isso~ E ainda:
"O Presidente da República não monta o seu Ministério,·
porque está esperandO o PSDB. Por que o PSDB iJ.ão assumiu
o GOverno ainda?" Em pritheiro·Iugar, não tenho conheci~
merito de cjue o PSDB sequer tenha sido procurado. Há dois
dias, falava eu com o Presidente do meu Partido sobre essa
nOtíCia, que vi na televisão, e ele me confirmava iJ.ue..Sf:qti~r
tiitha sido procurado. O nosso Partido, o PSDB, não tem_
nenhum constrangimento em conversar com o Presiçl.e11te da
República. Temos uma viSãõ. da__ democracia~ e cremos que
virtude, qualidade ou defeito não são conta_giosos, pelo fato
de conversarmos. Não nos constr.ange conversar com nin~
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guém, porque nem temos a veleidade de, c;Jepois de conversar, O Pacto de Moncloa foi o compromtsso comum de garanür
obrigar alguém a perfilhar as nossas idéias. Não somos obriga- a democracia exatamente para com ela haver o pluranismo,
dos a aceitar que, conversando com alguém, obrigatoriamente para que cada um pudesse defender a sua visão do mundo
teremos que aderir às suas idéias. Isso é realmente, convicção dentre? de um processo político negOcia-do.
democrática. O Senador Jorge Bornhausen telefonou-níe há
Estamos nessa situação no Brasil? Não! Já vencemos,
pouco, e disse-lhe que contaria o fato desta tribuna; não vou a ditadura, pelo menos teoricamente. O Presidente é o resulcomentar todo o teor da conversa que tivemos qUanto à no- - tãdo de unia eleição, diria até, bastante livre. Ela foi influenmeação do Dr. Hélio Jaguaribe. Eu disse que procuraria o ciâda por fatofes externos à figura dos candidatos? Sem dúvida
presidente do meu Partido hoje, o que considero perfeita- alguma! Mas teve um gr;1~_ de lih.erdade bastante razoável,
mente legítimo. A última vez que ó Partido conversou com aceitáVel para uma incipie-nte democracia. Portanto, não se
o Presídente da República- e o fez com gala, com ã presença trata disso. Trata-se de quê? De resgatar o País de problemas
do Presidente, dos dois líderes na Câmara e dos dois coorde- profundamente diferentes?
nadores na Câmara e no Senado - foi sobre o· problema
O que é ''governo de coalizão"?
do parlamentarismo. E lá esteve apresentando a proposta
Abro o jornal e a manchete diz, depois de uma entrevista
que aqui tramitava, tendo como autor o Senado!- José Richa, dos editores dos; jornais coin o Presíq~nte d~ Rep(lblig: "COe o beneplácito de uma maioria que permitiu
tramitação. LLOR DESEJA GOVERNAR COM A OPOSIÇÃO." . .
- _Timbém aqui fico tentado_ a c_:xaminar o conteúdo das_
O Presidente manifeStou suã absoluta Conc6i-dâil.cia com
o processo, depois do primeíro turno. ~ tiitha SUa ExcelênCia pa!<:!!~~s. Collo~-_quer gove~nar Com oposição? 0':1_ ÇolJ9! quer·
--.- _
mesmo um otimismo em relação ao fato que, afinal, não preva- governar com a Oposição? · ··
Porque oposição existiu ·até agora. Oposição é necessileceu, porque durante a votação o seu Ministro da Justiça
- e é difícil pensar que o Ministro Jarbas Passarinho faça dade intrínseca do exercfciiTdÕ regirp.e democrátiC9. O Regime
algo à revelia do Presidente -esteve nesta Casa, ou _teleforioti, democrático, Srs. Senadores, não se furida nas unanimidades.
agindo em sentido contrário. Mas isso âe_correu de umà con- Pelo contrário, ele se funda nas dissensões~ É a única forma
versa que tivemos junto ao Presidente da RepúbliCa e, em pelã. qual se-Pode negOciar politiCamente a ~esultante de difenenhum instante, este Partido teve qualquer demonstração rentes opiniões. E, ao invés de se fazer isso-pela luta armada,
de que ali estivesse o interesse público. Esse interesse público se_ faz via Congresso, Via instituiçõeS ·sociais, ·víi.com:Ponentes
não nos encontra a posto_s. Poucas pessoas, neste plenário, de classe etc. Nunca o interesse do trabalhador vai ser semedefenderam tanto a negociação feita com os bancos privados lhante ao fnteresSe do erripresáiO-.- A sua lógica e- os seus
·lá fora do que os representantes do PSDB, às vezes correndo objetivos são diferentes.
Estava eu numa reuniclo do ffieu ~artido,_ ~m_ S~o_ Luis.___
o risco de sermos mal interpretados; há quem nos qualifique
de oposição Ugbt porque, afinal, em cada caso, exigimos de da qual participav-a o -PreSidente -da Associação Com~r~iªl~
o~sião em que ouvi um líder -Siridical chamá-lo- de ~c?IJIPa
nós pr6prios o exame da necessidade do interesse público.
nheiro.
Companheiro, como o Senado sabe,_etimologicamepte
Mas leio nos· jornais que o Gove_mQ~ daqrii para- frel-tte,
quer dizer aquele que divide o pão. Portanto, aquele trabaa partir desta reformulação, baseado no .~ntusi_aspto_ que se
crióu tia opinião pública - e eu não negg· que- criou, não lhador necessariamente estava encontrado um terreno comum, onde seu interesse, diferenciado do empresário, atingia
nego que a opinião pública recebeu o anúncio da seriedade
uma etapa comum. O que ocorrera? Fora executada uma
do Governo, com muito interesse e com enorme expectativa.
concortt':ncia sobre a qual pesavam dúvidas e o empresário,
Leio nos jornais qile o Governo pretende a coalizão.
enquanto Presidente da Associação Comercial, colocou a boca
Imediatamente, outra notíc.ia com aquela maneira simpática,
no mundo. Imediatamenle, encontrou a solidariedade de um
às vezes até silente, o Senador Marco Maciel a corrigir: "Não,
líder sindical em cinla· do fato de que a dignidade, o car.-áter,
o Presidente não falou em coalização, o Presidente falou em
a seriedade são pontos comuns onde há coincidências de ponir buscar gente da melhor qualificação deritio de cada partido.
A base do Congresso-é muito importante, sobretudo na medi- tos de vista. Mudaram os interesses do trabalhado? Mudou
o interesse do empresário? Não. Apenas, no problema especída em que ela seja individualizada. Base estruturada já existe.
fico
houve um terreno comum, dentro do qual as conveniêna do PFL e a do PRN." Essas são as declarações do _Senador
·
cias se somaram.
Macos Maciel, às quais podemos entender como legítima defe~
o
qUe é go':e-rnar cori_i- a:o_pOsiÇão~_-É: tran_rófffi'!r ·-QpÓsi~_
sa da sua parcela de poder.
ção em governo. o--que sigriífica, süpõndo qu-e-a afirnla,tiva
Mas o que é um Governo de coalizão? Eu não conheço,
não seja "quero gov~rnar com oposição," seja, quero goven_tar
na realidade. Fui buscar nos alfarrábios e não encontrei exemcom-a Oposição? Significa~ qüúo que a Oposição venha para
plo de um governo de coalizão, como não encontro exemplo
dentro do Governo-; Mas a oposição dentro do Governq já
disso em regime democrático. Li, hoje, um editorial no jornal
não é oposição, é _Goveino. ·
O Estado de S. Paulo em que pouco mais ou menos se considera
Será razoável a nossa democracia se basear em uma única
a convocação de pessoas, parlamentares, e sobretudo não
parlamentares, para cómpôr essa nova-Jã~e-,--(fride fala em vontade. Mas isto é expressão das ditaduras, onde a vontade
governo de coalizão e _governo de salvação nacional. O que não é a~ únlca, mas ·aquela voritade se imPõe. A democracia
é governo de salvação naCional? Será aquele-ocorrido na Ingla- é exat~mente o inverso. É a tentativa da negociação política
terra, que deu exemplo ao mundo, sob s~cessivos__a_taques buscando resul_tantes para componentes divergentes.
aéreosy mantendo suas instituições funcionândo? O que é go~
Aí me atenho a um fato. É extraordinário o que acontece
verno de coalizão?
--com o meu partido. Para o _l!leu_ partido (!S notícias sempre
Imediatamente me jogam na cara o_ famosíssimo Pacto caminharam-na frente dos fatos. Antes mesmo de o Presidente
de Moncloa. Mas o Pacto de Moncloa não se direcionou para assumir, se dizia: o PSDB vai para o Governo. E uma vez
nenhum governo de coalizão. O Pacto de·Moncloa montou feita a notícia, o fatO tem que Ocorrer. Se ele não ocorre,
uma estrutura onde se permitia que as -dissensões ocorressem::--- ocorre pelo menos a seguinte notícia: "Os tucanos estão loucos
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para ir para o Governo." ·Não importa se eles foram convidados vinte ou trinta: vezes, e -não foram~ o que ímporta é
que eles estão loucos para ir para o Goverq.o.

--- Estou aqui com a justa pretensão - e durmo à noite,
quando encosto a cabeç~ no trayes_se:iro- de __que, da minh~,
parte estou tentando servir a este País.
, .. _,

Ouçó falar que o- meu Líder, :Ferilando Henrique Cardoso, vai ser Ministro das Relações Exteriores".- Por que não

Volto a insistir que o meu partido é uma instituiçãO-demO-ctática, que se funda em vontades majoritárias. Mas, tenho_
para mim presente que, a rigor~·o- espaço que· se abre p-ara
profundas conversas, é o debate dos_ rumos que este País
vai tomar.
Recentemente, encontrei duas extraoi'dinárias maili.fes:. ·
tações, coincidente~ent~_, de dois fr~n7_e~s.
·,

terá sido? Ouço falar_ que outros Companheiros nossos foram
convidados a _ocupar ministérios. Sempre me excluíram, acho
que seja por incompetência, seja porque fui có·ncoirénte ~

muito natural que isto ocorra.......;. ma,s há vário_s_COmpanheiros
nossos que têm sido- citados e até não lhes fazem nenhum
favor. Em uma fase- de anúnCio· de ".seriedade, a expectativa
do PSDB estar presente é afé razoáVel, ~e parece.

Uma delas de um especialista em questões estratégicas,
.SL Pierre Lellouche, e a outra de um pensador, Sr. Alain
Touraine, que analisa as circunstâncias da América Latina,
Seria um críme" participarmo:; -oeste Govern.o?_ NãO, não e aponta na d!reção dos _desvios que acabamos de sofrer na
diria nisso. Crime não. Se o partido entendesse, e ninguém nossa avaliação.
vai nos ditar o que faZer, a não ser os que pertenceni à ele,
O Brasil não se deu conta, ainda, que tem a seu favor,
que para o País, menos que para nós; isto fosse "importante, no curto prazo, pelo menos dois fatores profundamente favonão tenho dúvida alguma de que part:ciparíamos. Se fosse . ráveis._ Um deles foi aqui exposto, com a maestria de sempre,
o resultado de uma afeição democ-rát~ca;-- interna----:- e caso pelo nobre Senador Almir Gabriel. Acabamos de conhe.c:er
o seja - , não tenho dúvida de qu~ participafíainos.--Não um censo, cujos resultados nos estarreceram. Contrari;;lram
é um- pori.tO de vista-que defenda......:.. e não posso deixar de
todas as nossas expectativas de crescimento demoqático .. D.efazer tal colocação-; porque, Sr. Presidente, comecei dizen- _ monstraram que, provavelmente no começo do .século, teredo que aqui trazia·a niinha opiniãO péSsóal. Creio que- rião mos um perfil populacional extremamente favorável, sem terdevemos partiCipai do Goverrto Por Vârifls razões. A primeüa mos passado por nenhum processo coercitivo de controle de
delas é pelo nosso real compromisso com a democracia. E natalidade; mas, sim, porque a sociedade caminhou nessa
reafirmo o que disse há dois anos ào Presidente da República: direção.
. ..
"Desejo-lhe o maior sucesso.'_' Quero~ que Sua Excelência
Por outro lado, este é, realmente, um país profundamente
seja capaz de construir um esquema que, por sua vez, seja favorecido pela possibilidade de vinda de capitais; por quê?
capaz de resolver os grandes problemas nacionais. Quero que Pela simples razão de que esses capitais virão muito mais
Sua Excelência seja càpaz de montar ü:iii Govei."nO, sobre O_ para a América Latina do que para _o Leste Europeu; ao
qual não·pairem dúvidas, em relação ao qual--volto a in$istiY contrário do que se pensa. Eles virão -para a América Latina
- a nossa conduta passará a ser a de combate leal e efetivo e se direcionarão preferencialmente para o Brasil. Sabem por
sobre quem pensa diféreilte-merité. GP.re$idente da Repúbfica quê? Porque, hoje, o ativo financeiro, Deste País, é comprado
conta, na entrevista que concedeu, onteni, áos Editores políti- "a preço de banana"l É o país da América Latina onde é
cos, que pensava há muito tempo no assunto. Preparou âté mais fá<:.il comprar uma empresa, aplicar na Bolsa ou ingressar
o espírito desta Nação, publicando uma série de artigos, dentro capital estrangeiro! Mas, mesmo para a visão liberal, para
dos quais montava um esboço do ·que é a ideologia e a prOgra- o neo-liberalismo, estamos come_ten_do um er_ro de avaliação
maçãO presentes em e seu GõVerno. E o qUe é essa ideologia? brutal! No Brasil, confundiu-se neo-liberalismo - ou liberaTalvez, ela possa se sintetizar com algumas palavras: é o que lismo~ com a destruição do Estado, o que é algo iriaceitável,
o próprio Presidente chama da liber.al-democracia. Bem; mas impensável; um erro.-de formulação brutál! O Brasil foi Estado__
nós não_somos liberais-democratas; somos §oqais-demociatas! antes de ser sociedade - essa é uma çonstatação do Alain
Há eSpaÇo ria nossa-dei.noCracia~para qtie duas posições afitãg6Touraine -e os fàtos mostram! Nós, em nome do liberalismo,
niCa:s~· diversas, diferentes, possam, de forma competente e
da competição inteinacional, começamos por arrebentar o
democraticamente construídas, se confrontar normalmente, Estado! E hoje terhós um Estado_ ':frouxo", um Estado que
ou_ é mais fácil que cada um de nós abra a sua posição, se perdeu seus funcionários para que ficiSsem em casa; um Estaincorpore num único corpo e transfira para lá o debate? Por- do que, hoje, não presta serviço em qualquer área, um EStado
que nenhum de nós vai abrir rii.ão do qUe é, pelo fato de que perdeu o papel que tem a desempenhar! E confundir
aceitar u-m Governo! O que nos unirá, então? O fato de sermos inteiramente inaceitáVel! Mas, a ne_ç_essidaQ.e de cQmpetição_,
ocupa.ntes 4~ cargos?
de inserção, dentro de alguma coisa qu"~ seja a aldeia global,
O debate que, hoje, se trava neste Congresso deve ser não se confunde cóm a destruição dO EStado! Uma çoisa é
transferido para o ·àmbito do Ex~cutivo, com a presença de abrir mão de empresas que estejam mal, outra é a introdução
figuras de cada pensamento. Aí, erroriearnente se diz o seguin- de certas práticas oú de certas regras inteirame-nte inaCeitáVeis,
te:- "Mas issO é O parlamentarismo!" É coisa- nenhuma!
que partem sequer do desconhecimento que ele teve e ainda
Parlamentarismo é expressão__ de uma maioria monien- tem hoje_!_ Volto a insistir: .a apreciaÇão nem é nossa, mas
tânea que resulta em aliança, sem dúvida alguma, mas que de um pensador francês, que classifica· que a maioria dos
enfrenta uma oposição onde outras alianças opostas estão países passaram de_ um regime autoritário para um regime
montadas. A dialética da democracia se funda no fato de não autoritário, mas_,_que estão longe de ter urna democracia.
Diga-se, de passagem, que Lellouche afirma que, "talvez uma
existir governo e oposição.
Não é obrigação de ninguém aderir ao GoVerno para das únicas experiências democráticas ocorridas na América
servir ao País. E absoluta_mente falso__ di~er que, porque se Latina seja a ConSti~uição brasileira, a recente". É bom que
é oposição, não se serve ao País. É perfeitamente possível tenhamos um pensador estrangeiro que pense assim, quando
ela é tão detrataq~ dentro do País. Mas, talvez ela tenha
servir ao Pafs sendo oposição!
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sido, no seu entender, o único exercícíõ-ae foririUiação democrática aCeitável, que se voltou para um estudo teórico.
O que cumpre fazei-, neste instante, Por parte de quem
não é governo, ou pense diferente não é atirar em nome
de algo que o tornará impraticável. O Governo simplesf!Iente
não andaria, em face da fato de que luta pelo pensamento,
que hoje ocorre nas rnais variadas faiXaS da -~ociedade, e se
instalaria dentro de quatro paredes.
O que fazemos com a Ciência e Tecnologiá? Ésse_ é um
,problema que deve ser colocado.
Outro dia, fui visitar, como Presidente de· uma Comissão
de Inquérito que aqui foi irisüwrada, as instalaçôes voltadas
para a ciência e tecnologia que existem em Campinas. Há~
o LaboratóriO Nacional de Luz Sincroton. O Brasil é o único
lugar abaixo do Equador que tem instalado um laboratório
dessa ordem, de tremendo significado para novos materiais,
para uma série de atividades de ponta na tecnologia. Pois
bem, durante dois anos seguidos foi adiado o cronograma·.
No último ano, porque o ctonograma financeiio de-mandavaS milhões de dólares, que não é nada, o Governo disse: "Não
posso fazer este ano porque não tenho dinheiro". É possível
até que não tivesse. Mas no mesmo instante- ein ·que não
deu esse dinheiro, deu 500 milhões de dólares para os usineiros
do Nordeste, para salvar as suas indústriaS-. Mas, afinal, onde
é que está a prioridade? Será que nós ·nao c6mpre-elldemos
que o chamado liberalismo aponta rtà direção da competitividade, aponta na direção da alocação de recursos, aponta
na direção de saber o que eu faço com este País? É o que
aconteceu logo depois da guerra! Em determinado instant'e 1
a partir de 1917, se disse: "0 que compete fazer hoje para
se desenvolver é a indústria de base, é a planiflcação-iuSsa:.0 que compete fazer hoje, depois de destruído, é recompor
o parque industrial". Foi o que aconteceu na Aleman~a~ no
Japão, a partir do término da guerra. O_ que cabe fazer hoje?
Que-destinos queremos dar a este País? Este é o grande deb~te
que se trava. E, para fazê-lo, o PSDB está à disposiçâO. Nós
estamos dispostos a conversar com o Presidente em quaisquer
circunstâncias, se·o que estiver em jogo for o· iiiieresse Oacional.
Ora, o que fazemos com a educação neste País? Eu não
tenho nenhum constrangimento em dizer que os militares de~
ram um enorme salto no setor de comunicações e fizeram
um tremendo retrocesso no setor da edu~ação. E para aqueles
que acham que o Estado é um vilão, eu quero· lembrar que
os tigres asiáticos nasceram num-a presença ~muito forte do
Estado, no mínimo na formulação de certas políticas. O que
fazemos com a educação? O que fazemos com a ciência e
tecnologia? No mundo de hoje, e a história do mundo mostra
isso, as nações que primeirO dominaram o mundo nasceram
de uma forma de energia: era o vento ·q-oe impelia as naves
e levavam-nas aos rincões desconhecidos. O advento da máquina a vapor colocou a Inglaterra na frente das demais nações; foi o petróleo que trouxeram· os Estados Unidos, com
a quantidade que possuía, para o primeiro plano do mundo.
E foi a energia nucle3.r que colocOu a Rússia no primeiro
plano. Não fomos capazes de entender, ainda, que há uma
nova forma de energia destinada a comandar este século.
Este é o conhecimento. Nisto, que está aqui, 80% é material,
10% é mão-de-obra e 10% é conhecimento. Mas num chip
de computador 4% é inaterial, 96% é có.ri..lleCiinento conCentrado. E isso que está fazendo os tigres asiáticõs- dar o grande
salto qualitativo que deram. Não somos- capaz-es- de firmar
uma política. Não temos um projeto nacional. E a grande
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tarefa que incumbia a este governo, respaldado pela votação.
popular, era exatamente liderar o gra·nde deb~!e _nacio-nal que
pudesse construir isso. O PSDB está à disposição p~ eSSã.
tarefa. Queremos _ser - e s.mnos -parte integrante, pela
representação que temos, desse objetivo. O PSDB está disponível para isso? Fora disso. esperamos que o Governo realmente atinja os objetivos que traçou; que el emonte, daqui
para a frente, uma equipe, no mínimo, inãtacãvel, do_ ponto
de vista moral.- Não espero que· ela faça a política -que eu
aç:he correta. Mas a política que eu acho correta foi submetida
à Vontade popular e não foi a vitoriosa. Só_ que a ~e~ocracia
me oferece a seguinte opoitunidade -ela é inata à democracia
- é a rotatividade do poder. E tenho que esperar a vez
para recolocar aquilo que_ é a minha formul~ção, aquilo que
é õ (rue acredito.
- - Não, os problemas nacionais não se resolverão se todos
nós formos para um único lado. Não acredito nas unanimi~
dades. Não acredito que todos possam pensar da mesma maneira. Não acredito sequer que todos possam caminhar na
mesma direção.
É fáCil para mim entender._Ó conceito de que, se todos
remarem na mesma dfreção, o barc_o vai m3is .9epressa. Mas
será que_ o destino que cada um· _deseja é.: o_ de_ remar na mesma
d_ireção? Será que não est3rerrios dt}StrU.indo o objetivo que
cada um persegue se, _para ir maiS depressa, rematmos em
direção contrária ao Objetivo que queremos atingir?
Estamos colocado_s diante de um fato: leio em to-dos os
_ ~jornais que o PSDB decide se_ unir 3.o Governo.
__ Triste nptfcia es~a._Notíçia que, afi~al;_ reproduZ aquilo
que tem sido a constante.
._ . Volto a di;zer, para o meu Partido, a notícia semp~e OO!~eu
adian_t_e do fato, e pa§samos a ser caudatários da notícia~ No
mínimo, nunia demõnStiação que ·não pi·ecísa: ser feita~ de
que não fomos, mas estamos loucos p_ara ir.
Essas coisaS nãO se resOlvem dessa maneira. Não é este
o -Caminho, ·O percurso para que uma democracia ·possa ser
firmada.
O Sr. HumbertoLuceoa -Permite-me V. EX' um aparte?
O SR. MÁRIO COVAS -Com muita honr~. ·.. ' ' ·
O Sr. Hum-.~rto Lucena -Vejo que V. Ex• chega ao
final do seu pronuncianiento, que foi ouVido silencios.~~nte
pelo Plenário, como s6i acontecer Sempre que V. Ex• .as~oma
à tribuna, pelo respeito que todos têm pela sua palavra. Ouvi,
atentamente, V. Ex~ que não me surpreendeu, pois conheço
bem o seu perfil de homem público, desde os tempos em
que juntos estivemos no MDB, V. Ex~ como Líder e eu como
seu Vice-Líder, na Câmara dos Deputados, nos idos de 1968.
O Mário Covas daquela época é o mesmo Mário Covascde
hoje.
O SR. MÁRIO COVAS::.._ Obrigado!
O Sr. Humberto Lucena- Isso é muito importante, nobre
Senador, num País em que as pessoas· e os políticoS mudam
com tanta facilidade de idéias, posições e partidos. V. Er
é um homem coerente, que merece àdmiração. Por isso eu
me rejubilo ao ouvi~ as suas palavras na tarde de hoje. Teilha
V. Ex' certeza de que este seu pronunciamento é Oportuníssimo porque,--na verdade, eu mesmo, como Líder do
PMDB, ainda hoje fui procurado por vários jornalistas, para
me indagar se sabia que o PSDB -estãVa se compOndo cõm
o Governo, se eu estava infói'mado de que o ex-Govern~dor
Tasso Jereissati, Presidente do seu Partido, estava agora mes--
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teríamos _que chegar, como lembra V. Ex~, a um projeto nacional, que não seria nem do Governo, nem da Oposição, mas
ção, mas que podia garantir, pelo que sei das figuras mais da sociedade. E aí V. Ex~, mais uma ve·z~' tem razão. Como
preeminentes do PSD B, do seu próprio Presidente, por quem nos Pc;tctos de Moncloa, não iríamos para o Governo, mas,
temo:s, também, o maior apreço, pela maneira cOirió se c'Cindu- se o pfojetó surgisse, em termos de sociedade, aprOvaríamoS
ziu no Ceará, pelo renome que :conseguiu ·a nível nacional; todas as medidas consensuais dele decorrentes no Congresso
de V. EX!', das suas posições e dos_·seus demais companheiros, e iríamos fiSCalizar a sua execução desse projeto pelo GOverno~
sobretudo do Líder, Senador Fernando Henrique Cardoso, continuando na Oposição, para que a democracia se consolique essa adesão não-ocorreria. DeVia se tratar de mera especu- dasse no País, respeitado o princípio da rotatividade a que
lação, aliás de maldosa especulação; que não aproveitaria V. Ex• se refere. Esperaríamos a nossa vez,-· que virá certaem nada ao Governo, que a ineu Vét'ténta, inclusive, confundir mente em 1994, quando o povo brasileiro há de fazer urna
a opinião pública, fazendo crer que a oposição está seildo outra opção, já que essa. ao que -parece, não deu certo. Meus
cooptada. O caminho não é esse., y. Ex~ deu ~ cantinho., parabé~s a V. Ex•
Com muita sabedoria~ com muita ,'c~mpétência~, V. _Ex• Iez
O SR. MÁRIO COVAS - Agradeço ao nobre Senador
uma análise de tudo que está acontecendo, colocando a nu, Humberto Lucena. pois, afinal, credito ao seu pronuncianum verdadeiro streap-tease, tudo que ocorreu- neste Governo mento a amizade que sempre nos uniu_. Aqui cheguei um
em matéria de corrupção. V. Ex~, como eu também, reconhece pouco depois de V. EX". mas tivemos uma longa con_vivê_ncia,
que há um aspecto positivo nessa nOva tóffiada de poSição através da qual sempre tive a oportunidade de aprender não
do Presidente da República, ao reforinar o primeifo escalão apenas os conceitós, mas sobretudo a generosidade e o carinho
do seu governo, com o -propósito de retomar o seu compro- que sempre me dispensou.
misso com a austeridade. Mas náo é_ somente isso. Fa1:-se
·- O Sr. Nelson Wedekin- Permite~ me V. Ex• um aparte?
mister, agora, que o Governo, ao tentar se recOmpOr. do ponro
de vista_ moral, o que, como disse V. Ex•, é uma obriga-ção:_
O SR. MÁRIO COVAS- Com multo prazer, nobre
e não wi1 favor, diga a que veió quanto',aós gtãndes -_Ob}etívos Senador Nelson Wedekin.
nacionais~ A nossa grande divergência, ·n:obre Senador Mário
O Sr. Nelson Wedekio -Nobre Senador Mário Çovas,
Covas, nós, da Oposição, nós, do PMDB, nós, do PSDB, em_ primeiro lugar, estou de acordo com as linhas gerais do
nós, do PDT e dos demais partidos, não é só -=--e já seria se_u pronunciamento. Aliás, posso diz_er que estou de acordo
muito- no que tange à falta de austeridilde do atual Governo, com a totalidade do seu pronunciamento. Queria apenas enfa~
pelo menos até ã.gora, apesar dos bonS propósitos· manifes- tizar ao que V. Ex• colocou~ e também foi colocado pelo
tados pelo Senhor Presidente da República. A .nossa maior Líder Humberto Lucena, que creio que o Governo perde
divergência é quantO ao plano de Goverôo. Não somos favorá- uma excepcional oportunidade de mudar os seus rumos, a
veiS- à i·~cessão brutal que aí está, levaO.do o PaíS ao -desem- sua direção, porque isso não é simplesmente mudar os seus
prego, ao arrocho salarial sem precedente na nossa -história. ministros, seus auxiliares,_ seUs colabOradores, posto que infese potito, justamei:Ite, que ·entra ã. questào final de V. Ex\ lizmente, em todo esse clima de mUdanças que de fato recebeu
com a qual o PMDB ta-mbém concorda. O -Senhor Presidente um apoio-de amplos setores da população brasileira, não se
da República não deveria pensar em cooptar a oposição. Isso cogita de alterar as políticas públicas desse Governo, quer
é impossível, pois seriã. uma farSa um 'regime democrático dizer, a forma de conduzir o Governo. Não se altera a yisão
de unanimidade. A oposição faz parte,· como disse V. Ex~, de mundo desse Governo. A meu ver, essa é mais uma oportuM
fundamental do contexto político, com o papel de fiscalizar nidade que Sua Excelência, o Senhor Presidente da República,
os ates do Governo. Do contrário, onde é que iríamos chegar? perde. E já a perdeu em várias outras-ocasiões. Uma delas
O Senhor Presidente da Repúblcia deveria_ ter um gesto de na sua própria posse. É muito difícil falar em coalizão nacional
humildade e reconhecer que os aspectos fUndamentais do seu quando, ao invés .de se procurarem os partidos políticos, as
plárro' económico -nãC> estão tlando os resultados esperados. suas várias direções nacionais, procura-se convocar um ou
Tanto assim que, apesar de todo o otiinísinO inanifestadõ outro membro de um ou outro partido político, como aconM
pela equipe económica, sabe V. Ex~ que persiste uma inflação- tec~u com o PSDB e com o I:neu PartidQ.._Democrático Trabamensal acima de dois dígitos, o que acredito não ser nenhuma lhista. E pior ainda, quando não se cogita sequer, Senador
vitória. Ora, se O Govetn-ó -não- tóDSeguill rea.J.mente domar Mário Covas, de se trabalhar em ctma de um programa co.;.
a inflação e, também, retomar, pelo menos gradualmente, mum, dentro de uma visão mais aberta, mais democrática,
o crescimento económico, o que é o essencial para um País de quem não é 6 dono da verdade, de que os rumos. desse
comO- o Brasil voltar a se desenvolver económica e soCial- Governo não estão_ errados apenas pelo lado da morahdade,
mente, que o Presidente admitisse as distorções e erros do do mau uso do dinheiro público, do tráfico de in6uências
seu plano e convocasse, então, para uma mesa-redonda, os e de todas essas denúncias que são tão comuns na imprensa
Presidentes de todos_ os partidos políticos, os líderes empre- brasileira e aqui mesmo dentro deste Congresso nestes últimos
sariais e-Sindicais, a fim de repensamos juntos o Brasil, como tempos. Quer dizer, faltam duas preliminares absolutamente
bem colocou V. Ex~ Cada um tem o seu ponto de vista. Os importantes para a mudança: uma delas, a convoca~o. do.s
partidos que estão no Governo - PFL, PRN, sob o comando partidos políticos; e não só, como, também, das centrais smdido Presidente Collor - são h_oje soci.ais liberais .. Aliás, a cais de trabalhadores, das entidades do empresariado. EmpreMarilena Chauí fezUm excelente artigo na Folha de S. Paulo, sários, trabalhadores, p-oliticas para formular um programa
critiCando essa posição sui generis. Parece que tudo foi baseado comum em torno do qual pudesse haver o chamado entendinos estudos de Merchior. É uma novidade em matéria de mento nacional. Em outras palavras, Senador Mário Covas,
ciência política. Somos também um partido voltado para a como V. Ex~ procura direcionar no seu discurso, quero taro~·
social democracia. Portanto, a nossa postura é bem diferente bém concordar: parece que tudo muda para permanecerexatada do Governo. Por isso, no mínimo, nessa mesa-redonda mente como se enc_ontra. Creio que é nesse sentido que o
cretário do Govemõ-.- .AfirJnei, eritão, que não -tinha informa-
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GovernO Collor perde mais uma excelente oportunidade para
não só alterar, insisto em dizer, a moralidade, a corrupção,
aS deqúncias, mas também as fonnas e os rumos do Governo.
A idéia de um projeto nacional, que, se não alcança unanimidade, V. Ex~ nisso tem· razão, pelo menos tenha o apoio
dos mais amplos segmentos da pop-ulação. Ass~ é que se
faz o entendimento nacional. Creio·que o PDSB, o PDT,
como, creio, todos os brasileiros de boa vontade, estariam
dispostos a abrir mão de uma ou outra das suas considerações,
dos seus princípios, dos seus postulados, porque assim é que
se fãz, em tomo desse que fosse um_projeto comum. Esse
projetO_ comum sequer, num. momento comó eSSe,~ OOgitãdo.
A mudança para um programa mínimo de todos esses seto·res_
sequer é considerada em toda essa discussão, em todo esse
barulho, neste momento da vida nacional. Por isso, cumprimento V. Ex~, mais uma vez, concordando com a essência
do seu pronunciamento e reiterando que o Governo, ao que
parece, faz muito barulho, como é um pouco do seu estilo,
mais uma vez parece apegado à pirotecrila, ao espetáculo,
pois há um certo gosto por esse tipo de atitude, mas para
no meu juízo, tudo exatamente. como se_ encontra.
O SR. MÁRIO COVAS - Agradeço muito ao Senador
Nelson W edekin a excepcional contribuição e sobretudo manifesto a minha satisfaçãO por ver a identidade a respeito dos
pontos de vista que aqui eXpendi, sem a pretensão _de estar
traduzindo toda a verdade ou apenas ser dela o proprietário.
O Sr. AI63Do Franco- Permite-me V. Ex• um aparte,
Senador Mário Covas?
O SR. MÁRIO COVAS- Pois não. ·
O Sr. Albano Franco - V. Ex~ mais uma vez, como
de costume, prende, através do silêncio e do respeito, o Pienário desta Casa pata ouvi-lo. Duas razões, dois motivos, Senador Mário Covas, fazem com que eu solicite, neste momento,
um aparte a V. Er Em primeiro lugar,_ o conteúdo do seu
pronunciamento na tarde de hoje; em segundo lugar, porque
V. Er. me deu a honra, nos últimos pronunciamentos aqui
dessatribuna,de_ondefalanatardedehoje,acercadoentendimêiíto nacional, de brindar-me com o seu aparte sério e sereno. _Não tive o privilégio de ouvi-lo desde o come:ço porque
não tinha conhecimento desse pronunciamento e porque -estava fora da Casa assinando um convênio da maior importância
para o País. Mas na parte que tive a oportunidade de ouvir,
com o respeito e·a--atenção que V. Ex~ me):-_ece; recOnheço,
mais uma vez, a sua coerência e seu-espírito público, _inclusive
já manifestado, através dos seus pontos de vista, nos apartes
concedidos quando eu disc_orria sobr~ o entendimento nacional. O importante, SenadOr Mário Covas, é que v; EX~ reafirma o seu compromisso com o interesse nacional, em servir
o País e, de qualquer forma, dá um crédito- de confiança
ao projeto nacional que o Governo possa enviar para ser
discutido pelo Congresso Nacional. Entendo a preocupação
de V. Ex~ em separar a participação p-áftidária rio Governo,
pelas conversações mantidas até o presente momento, sem
a intenção de, em momento algum, deixar de ajudar o Presidente na questão do projeto nacional, dos interesses nacionais.
V. Er teve oportunidade de se referir à questão do Pacto
de Moncloa, que temos acompanhado e_ examinado. Inclusive,
no final de 1984, trouxemos ao Brasil, pela primeira vez,
alguns dos que assinaram esse Pacto, como·o Secretário-Geral
do Partido Comunista, o Secretário do Pi:ii'fido Socialista e
o Presidente, na época, da Confederação--das Organizações
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Empresariais Espanholas. V. Ex~ discorreu, historicamente,
sobre a verdade. Mas, nobre Senador Mário Covas, o Partido
de V. Ex~, que, hoje, merece _o respeito e o apreço da sociedade
brasileira, não v~i se furtar, não va_i se negar a a,Poi_ar tudo-que for de interesse do País, enviadº pelo G_overno pata nossa
apreciação. Tenho certeza de que esse diálÇ>go, nessa nova
fase que ó Governo atravessa cóm os líderes do seu Partido,
merecerá um estudo espec!al de V. Ex•, que, como todos
nós, pensa nesta Nação. O Brasil está acima de todos_. Portanto, nesta hora. é preciso deixar os interesses partidários, as
questiúnculas políticas, para pensar no desenvolvimento nacional. A crise -que vivemos é séria, grave e tem merecido
a preocupação de V. Ex~, cujo trabalho temos aconrpanhãdo
de perto. Sou um admirador e respeito muito V. Ex', que
tem colaborado, contribuído e valorizado os nossos prõ1luncia·
mentes. A questão a que Y. Ex~ se referiu, tendo cpmo exemplo os Tigres Asiáticos, é fUndamental para o futuro do País:
o conhecimento intensivo. Torna-se fundamental o nosso in·
gresso nessa fase de modernidade, mas é necessário que exista
essa compreensão política. Mais uma vez, com este aparte,
quero expressar o meu respeito por V. Ex+, principalmente
~rque o considero um homem coerente eo com espírito público. .
. .
..
..
.

O SR. MÁRIO COVAS_.:_ Agradeço muito, Senador Al·
bano Franco·, e há inStantes éjue SentiDioS -até um certO á>Ils-tnlngimento. Na verdade, as considerações de V. Ex;, sobretudo no plano pessoal, são para mim profundamente gratificantes. Agradeço muito e incorporo ao Irieti discurso, como
uma enorme contribuição, o apart~ de V. Ex~
O Sr. Pedro Simon- Permite-me V. Ex' ..um apirrte? .

-~~ O SR. MÁRIO COVAS--- Pois não-, nobre Senador.
_ , O Sr._ Pedro Simon - Prezado Senadór Mário Covas,
felicito V. Ex~ pelo significado do seu pronunc~<:tmep.to, que
soma muito a esta Câsa:. Não há dúvida llenhuma que todos
crescemos um pouco com o discurso de V. Ex~, pefã análise,
conteúdo e ·profundidade dos conceitos. É iinpórtânte, de
vez em quando, _que alguém, com ogabari~o e a_comp~tência.
de V. Ex', faça uma análise, falando à Nação em ternios
do restabelecim_ent5> -~-~- ~}_g_l!~:õ!~-y~x:9ades. qll:e são tãg_ii_nportantes. Sou um grande admirador de V. Ex~
·ouando o ·vejo--na tribuna, lembro que, se n·ão Votei
em V. Ex~ -votei no Dr. Ulysses- torci, quando da proposta
do Dr. Leonel Brizola de renunciar~- assim como o Lula, para
que V. Ex~ fosse- candidatO. Votei no Lula no segmldo turno,
mas tenho a convicção de que, se V. Ex• tiVesse sido O candirlato, muito provaVelmente outro seria o 'resultado daquela
eleição. Por isso, admiro V. Er pela firme"zã;dignidade, seriedêide com que faz as suas c-olocações.-Creio que o Presidente
da República está vivendo um momento muito importante.
-Chamou-me a atenção, ~a longa entrevista-que Sua Excelência
prestou à _imprens~, o argumento de_ que, nos últimos· dias,
2/3 do seu tempo estavam sendo dedicados à leitura e meditação sobre as notícias de corrupção do seu Governo. Acompa~
nhamos o que a imprensa vinha noticiando ~om relação ao
-seu Governo. Eritretanto, no momento em que O Presidenteda República tem a franqueza de dizer que 213 do se1,1 tempovinham sendo ocupados na reflexão, sobre essas notícias, é
possívei entender o seu pensamento de que, ao convidar pessoas de gabarito, seriedade e compenetração, receberi_a os
aplausoS do povo, dándo por encerrada a sua missão. É lamenw
tável que S. Ex• tenha sido obrigado a perder 213 do seu
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tempo à leitura de notícias, sobre corrupção. E verdade que
nt~nca conseguiremos afastar a corrupção de nenhum governo,
pois é inata à condição da sociedade, do homem, faz parte
de um percentual, porém não pode ser a linha total da direção
de um Presidente. Certãmente 3o designar para os Ministérios
da Saúde e Justiça pessoas como as que escolheu_, cujos comw
portamentos podemos afiançar, será apenas o infcio-. A situação é séria e, coino diz V. Ex~. é _obrigação, não há mérito
nenhum em ser sério. Sua Excelência, está ·começando do
zero, principalmente por ter usado como paradigma da sua
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que Cardoso para o Ministério das Relações Exteriores; o
do_ Deputado Euclide_s Scalco, ou do Senador José Richa?
Dissesse ao Presidente do PSDB que gostaria de contar com

essas pessoas. Caso ele lhe respondesse que não seria possível,
o Presidente da República poderia ter lhe pedido que liberasse
as pessoas escolhidas_. Essa seria a média da ética de respeitabilidade do Partido político.

Por que não fez o mesmo com o PDT em vez de simplesmente convocar o prefeito de Cur.itidba?hPorque nãpo cTonver~o~
com o Presidente do PDT, pedm o- 1 e que _o_ D parhCIcampanha o combate à corrupção. Ser sérío digno e combater passe? Caso 0 Presidente do P_DT Lhe desse 1.1ma respostcl
a corrupção é o mínimo qUe se espera de um governante. ~ negativa, Sua Excelência poderia solicitar-lhe que o correhgiO. .
Não há necessidade de fazer dessa meta _a band~ira do seu nário fõss_e_ liberado para participar da equipe do Governo.
Governo. Da forinação do .seu primeiro Governo, pouco ou creio que há, realmente, um equívoco sério.
nada conhecíamos dos seus colaboradores, que, em sua maioA terceira questão, v. Ex~ a abordou com elegância.
ria, foram pessoas _sem partido, história ou biografia. Sua Já saíram os nomes; é uma nova linha. No entanto, aparecem,
Excelência arriScoU quando não considerou o_ partido, a sacie- agora, em manchetes os nomes dos_n_QYP..s_ministros._ o_ cid_a,_dão
dade ou a história, "escolhendo exclusivamente com a autori- recebeu tantos mil dólares para fazer sua campanha; recebeu
dade dos seus 35 milhões de votos. Portanto é o único res)?on- um jet-ski para não sei 0 quê. Jet-ski para ele não é problema,
sável pela saída dos ex-integrantes do_ seu Governo. s-u-a Exce- porqUe _corresponde ao preço de uma gravata que ele deu
lência entendeu que não pode mais inventar. Quer escolher ao _seu motor.ista. Qual 0 conceito de seriedade? Como vai
homens competentes, capazes, que o faça, mas.não .se esqueça analisar e 0 que vai querer? Sua Excelência não o diz. Eritão,
de que, o momento em que admitir homens sérios e respon-- segundo 0 conceito de seriedade para 0 ministro tal, umjet-ski
sáveis, está somente começando a caminhar. A partir daí, corresponde ao preço de uma gravata, bem como receber
queremos saber como irão atuar n_a área da educação, da X corresponde ao normal. Se 0 !>_residente d_a República não
saúde, dos transportes. Qual será a política a seguir, quais diz 0 que quer, então permite que? seu novo MinistrO impOsão as idéias; o que Sua Excelência quer ainda não nos foi nha o. seu conceito ele. seri~Qaçl!}. 1;_es!;õe 0 conjXito do Pr_esidado a conhecer. Volto a repetir: conieterá uiri equívoco Iriuito dente? Está na hora de 0 Presidente pronunciar-se parâ que
sério o Presidente da República se continuar a ser espelho conheçamos 0 pensamento de sua Excelência. Mais uma vez
dos seus Ministros. Não podemos olhar o que pensa o Ministro quero dizer que é uma alegria muito grande a presença de
pará julgar o Presidente. Não será pela 3.tuaÇão do Ministro V. Ex~ na tribt:na.
Adib Jatene por exemplÕ- que reputamos mUito competente
-que faremos a nossa: análise do Presidente Collor. Não
o SR. MÃRIO COVAS- Muito obrigado, Senador Peé por-ai. O Presidente da República- e concordo com o dro Simon.
que disse V. Ex• e o Dr. Brizola -que apresente um programa
_vou terminar, Sr. Preside_nte_, com duas ou três forroumínimo, com as idéias em torno das quais quer mariifesfar laÇÕes de- ericerrãmento. A pririleirã delas é em ieiãÇ_ao ào seu Governo daqui para diante, e tenho a convicção abspluta palavra do Senador Pedro Simon, ao reafirmar o que foi-parã
de que Sua Excelência terá o apoio de grande parte da sacie- mim muito sinipático que cedeu ao impulso, muito legftimo,
dade. Quando foi lançado o Plano Collor, o çélebre plano de votar no Deputado Ulysses Guimarães para Presidente
do blOqueio, que causou impacto, Fidel Ca$tro, do plenário da República. Consegui resiStir a esse "impulso;- mas confesso
da camara, ao prõcurar- entender aquela medida, argumen- a v. Ex~ que, lá no meu travesseiro, muitas vezes fiquei tentado
tava que nem mesmo na Revolução Cubana ou$ararp. ~qp.fiscar a fazê-lo. Reconheço a dimensão, o--significado-, a história
o dinheiro corrente depositado em branco. Mais tarde, sou- e a presença de Ulysses Guimarães nesse passado recente,
be-se .como o plano foi elaborado, através do livro da P. talvez até basendo-se na sua conduta enquanto presidente
Zélia. Mas- o que pensa e o que quer o Presidente? Qual do Congresso, enquanto componente da resistência democráa sua proposta? Quais as suas ídéias? S,ua.Excelê.n.cja~?tá tica, .enquanto Presidente do Partido a que ambos pertenficando muito complicado._ O.Dr. Brizola, que é um homem cemos __durante todo o período de resistência democrática.
muito competente, vendeu para ele- e acho que foi correto V. Ex~ tem razão, Senador Pedro Simon, afinal forma-se opi- a idéia dos CIAC, e _o _P.r_e-Sidente .da _República aceita. nião a respeito de uma figura de natureza- política pela sua
Porém, até agora, Sua Excelên_cia_ Uão" fez um prOnunciamento história.
dizendo que o projeto é dele e que Sua Excelência conhece
Vi o atual Presidente, durante a campanha, eleger um
a filosofia do Professor e Senador Darcy Ribeiro. Na verdade, adeversário. Era um adversário, corria ·sua Excelência diz
Sua E~celência fala por outros permanentemente. Não tem na entrevista de hoje, emblemático, mas muito sugestivo. Sua
idéia do que pensa e do que quer. Esse, no nieu entender, Excelência elegeu o marajá como seu adversário. E o ma:rajá.
Senador Mário _Covas; é O primeirp posicionámento que esta- _é uma figu"ia significati vá; ela permite que cada um a interprete
mos esperando por parte do Presidente. Fernanclo_Çpl_lot de segundo a sua própria visão. Para um trabalhador, muito pro.
_ _____ _ ..
_. --··-·-·-o ___
.. vavelmente, o marajá é o patrão que não lhe paga o salário
Mello.
Q_segundo ponto do~pronunciamento de V. Ex~ a que que ele imagina merecer. Para um _empresário, o _marajá é
presto s_olidariedad~ comp,leta é corri. relação ao equívoco que o funcionário que recebe muito e constrói o déficit público:
Sua Excelência cõ'meteu de piriÇat -companheiros de partido. Mas o marajá é uma instituição - com a vantagem de não
Por que não chamou o Presidente do P_SDB, Tass-o-Jereissati, responder à agressão - que simboliza todas as lutas contra
e lhe mencionou o nome do Senador Má_rio Covas para o qualquer forma de opressão. E eu o ouvi direcionar a sua
Ministério da Infra-Estrutura; o do.Senador Fernando I-:lenri- luta contra esta figura.
-
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Certas corsas acontecidas depois foram para mirn muito lificava o que era entendimento. Entendimento é a teritativa incompreensíveis, muitos em desacordo _com essa r~alid~d(!. da sociedade buscar alguns objetivos comuns, expor ao ExecuUin PreSiden.te estabelece o-·-marã]á cÕmo ·padrão -cre ãta<}ues, tivo o seu posicionament(f é â' sua- disposição em sustentar
e, no dia seguinte à sua eleição aluga um avião_para tomar o Governo caso ele queira adotar esses objetivos.
banho numa praia do Oceano, indico, cujas belezas, segura:.Reafirmo hoje desta tribuna: na medida em que o Presimente, não são maiores do que as de Maceió, como, certa- dente quiser convocar toda a sociedade, seremos modestamente, concorda o Senador alagoano. Realmente, causou-me mente parte dessa tentativa, seremos parte de um processo
..---- _ ,
__ . . _
no qual o conjunto da sociedade, ressalvadas as suas divergênsurpresa.
Todavia a Nação inteira, neste mstante, ou pa:rte dela, cias, vai tentar buscar um projeto comum para este País.
está recebendo os fatoS ocorridos de fonria mUito ~sitiva.
Creio que, até por humildade, até por-desnecessidade,
Não dá para negar· isto~ Meu Deus quem aplica nas bolsas o caminho não é a adesão ao Governo; o caminho pa:ra fazer
devalores,recebeucomumacertaeuforia,sejaa?lanutenção isso é a manutenção da identidade de cada um, porque é
do Ministro da Fazenda, seja o fato de haver uma reformu- a manutenção de identidade que permite a afirmação. Não
Iação que desloque do Poder a sucessão de acusações. Não somos um grupo de pessoas que se identificam pelo ~to de
são acusações gratuitas; são baseadas em fatos concx:_e~s, !)ão .:J:4m;t!rem o poder, de acharem que o objetivo da vida Pública
posso negar isto. Pessoas que se identificam c~n~sco se per- .- é a conquista de um cargo importante em um determinado
guntam por que não ingressamos J:!O Governo, Co~~ se p$ - dia. Somos homens que, afinal, supostamente, sustentam
destinos da Nação estiVessem, merí'.mente, nessa dec1sao. Fa- idéias que se confrontam, que se c-onflitam, mas qUe temos
zemos ou não ·a ·unidade pela ocupação de _cargos? ~e_ráqlle em comum o fato de que, Sabendo que pensamos diferente,
se cada um de nós estiver dentro do Ministério, isso vai resul~?~. estamos _dispostos a discutir para achar caminhos comuns.
po_sitivo? Será que' Coloc_ando "&at?s e I~gartos''. i~_nio_s _P~~.
o Sr. Josaphat Marinho- v. E~ me permite um breve
execução de um determmdo ob]etlvo, teremos mais sucesso aparte? Vejo que o seu tempo está se esgotando.
~~J:~e'r':Jo~:l;necermos dentro de um grau de bomogeO SR. MÁIÜO COVAS- Oui;"a V. EX'
Faço questão de afirmai que- rião posso- faZer o- discurso ·
o Sr. JoSapbat Marinho- Nobre Senador Mário Covãs,
que faço, não posso pregar·o que prego"' ~e... e'::·__n..~ó-~~s.er. receeideprincípioaparteá-lo, porque notei que V. Ex~, escruo que vou dizer agora. Outro d!a, o jomalist_a que m~ ·ent~e- pulósa:mente, buscava definir a posição do seu Partido em
vistou perguntou-me se eu sairei do ~eu Par!tc::lo se el~_ap01ar face da conjuntura. Mas V. Ex~ desdobrou de tal maneira
o Governo. Respondi-lhe étue não posso pregar o que ·pre·go as suaS apreciações, e o fez de modo tão civilizado, que eu
aqui, se admitir que- meu Partido só está certo quando faz me permitiria, agora, dar-lhe 10 aparte para lhe dizer que
aquilo com que eu concordo. .
--.
. .. · . V. Ext, conclusivamente- é o que me pa~ece -,deixa a
Sou membro de um colettvo e, na medtd~ em qu_e es~_ --todos nós um~ re{lexão -ou uma indagação: a reflexão de que
coletivo aferir a sua vontade de forma de~ocr~tl?t!.sol:l escra- não há mudanças duradouras se não passarem oficialmente
vo dessa vontade. Se, no futuro, o Part1~0 d~1d1r por um~ pelos partidos, e não há entendimento legítiino se não objeatitude dessa, vai me encontrar e~ C?_u_t.I:a_ tn:ncheir_a;__defeº9erei tivar _a realização de um plano admitido por diferentes forças
o contrário, com os az:gu~ento~ que aqut exp~ndi. Mas ~_ão políticaS.
é legftiriio que se tenha uma sust~ntação e que se_ pr~gue
.... t ....:r. C V ~
.
d"'
--- d
tros Na-0 ten·a du"v1·cta em dizer
O SR. m.tuUO _O A8 - Sao essas colSas que 11e~e~
democrac ia para a- casa
os ou
·
·
d d d"
d 0 a1
d 10
· t 1· • · 0 s
que o meu Partido faz a sua hora, e não há força externa a mera vonta e e_ IZer
t ento e a e IgenCia.
~naue nos leve a uma atitude diferente daquela que a opiníão dor J~saphat M~~-nho acaba de, em du~s frases, tradu~r o
1 ---dOta - - -- meu discurso, que demandou e tomou o mteresse e o cannho
q · 'tá·
ma]OE_I na reso ver a
r.
de todos os Senadores.
Lembro Senador Albano Franco, em manifestações pas-Sr. Presidente, volto a insistir, troux~ aqui aquilo que
sadas a respeito de entendimento nacional. Fui sempre um reputo seja a minha contribuição pessoal; volto a insisti[, sou
cético em relação ao entendimento neste Governo por várias um homem de partido. O meu Partido demanda as suas prórazões. Vi o instante em que empresários e trabalhadores, prías·-posições, não aceita que quem quer que seja decida
no Ministério da Justiça, sentaram-se a fim de discutir o destino poi ele: Mas o meu Partido partilha de uma idéia conium:
para a economia do País. Para sutpresa minha, apresentaram há algo etn que a nossa divergência com o Governo, embora
uma proposta comum. É um ganho político tão extraordinárío cont:iiiue existindo, não- é ntaioi' do que o nosso_ amor pelo
que um Governo não tem o direito de jogar isso-pela janela! País. Portanto, não há nada que nos faça atuar contra o inte0 Governo reuniu-se uma semana depois, ·ignorou o· que fõl -resSe do País, independentemente de continuarmos sendo
combinado e resolveu conceder 3% de abono. Jogou fora Oposição a esse Governo. Continuamos a sê-lo, porque sosa enorme conquista política de fazer com que dois setores, tentamos que este P~ís atingirá os seus objetivos de forma
antagónicos nos seus interesses imediatos, fossem capazes de diferente da preconizada; porque somos fiéis àquilo que disseformular uma proposta comum.
mos ontem; porque continuamos, afinal, onde sempre estive.:
Importa pouco discutir a qualifiCação dessa proposta; i~- mos. Não porque nos mova qualquer temor de nos mexer,
porta muito discutir o avanço que ísso.significaria. Hoje se mas, porque, a rigOr, ainda estamos convencidos de que, atiprojeta - acho até que menos por iniciativa do Governo nal, a__nossa pregação tem fundamento na verdade.
- certas políticas de renda que levam à redução de certos
0 Sr. Marco Maciel- Se 0 nobre Senador Mário Covas
setores, o que considero muito positivo, uma atitude para
ser estimulada.
me permitir, gostaria de interrompê~Io muit9 brevemente,
O Líder do meu Partido veio a esta tnbuna para dizer apenas para fazer uma consideração.
.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Devo intervir
que sustentava, em face da gravidade do momento, alguma forma de entendimento. Previa ele esse desdobramento e qua-: no debate e pedÍ:" ao ilustre orador que encerre o seu pronun-
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ciamento, visto que- já está há uma hora e trinta e três minutOs
na tribuna, como Líder.
O Sr. Marco Maciel- Sr.- Presidente, é uma interVenção
extremamente breve. É apenas para dizer que a busca do
entendimento naciOnal tem sido a preocupação de todos aq ueles que se encontram nesta Casa., E não--teni- S1a-o -âffererife,
também, a conduta do Presidente da República. Prova do
que afirmo foi a disposição demonstrada pelo Presidente da
República ao oferecer ao País., o Chamado Projeto de Reconstrução Nacional. Lá está eXpreSsa e claramente dito que é
um projeto aberto à-disCussão", ao oferecimenfo=de contribuições e prOpostas que venham a permitir, através de um
amplo entendimento naciorial, a solução dos grandes problemas do País. Então, essa é uma-proposta que está, conseqüentemente, em discussão, e para a qual devemos, penso, envidar
os nossos- esforçOs .. Creio, como disse com propriedade V.
Ex~, meu caro Senador Mário Covas, que a busca da solução
dos problemas nacionais é o que, naturalmente, interessa a
todos nós, independentemente de siglas ou posições políticas
ou partidárias . .O que se fizer nessa direção é extrerriamente
positivo. Sei que não é fácil. Muito tempo atrás se falou no
Pacto Social. Dele fui defensor, nos idos de 84 e 85. E, talvez,
pela complexidade da tessitura, da obra de engenharia política,
tal não foi possível. Mas, em que pese reconhecer as dificuldades, não devemos perder as esperanças de encontrar uma
solução que seja consesual para os problemas do País. E--se
não conseguirmos realizar _o pacto social, será que não conseguireinos faZer pêlo menos um pacto polítiCo? Essa é a qués'tão
que cabe lançar agora. Se o pacto social não foi poSsíVel,
até pela dificuldade de identificar interlocutores, tal a compleXidade dos problemas nacionais e a multiplicidade de autores,
será que não é possíVel um pacto político, posto que ele abtanria apenaS os partidos políticos _com assento_ no Congresso
Nacionã.I? Daí por-que desejo dizer a V. Er que essaS ideias
que constituem preocupação de V. EX' são também mínhas.
E posso, por extensão, dizer, com pleno conhecimento ·da
questão, que são também-preOcupações do Presidente Fernando -Collor. Ademais, cOD.cordo- como V. Ex~ fez qU.êstãO
de declarar---: com a manifestação do Senador Josaphat Marinho. Era o _que tinha a dizer a respeitd do ilustre e substancioso
discurso de V. Ex•
O SR, MÁRIO COVAS -V. Ex• me estíníula.de.duas
formas~ primeiro, pelo aparte em si; e, segundo, porqu-e acaba
de mostrar que há sempre possibilidade, na oposição e· na
situação, de pesquisar-se ·caminhos comuns. Estamos inteira~
mente de acordo nisso e creiO que dentro dessa ótic3 é- perfelfa:.
mente possível avançar.
Sr. _Presidente, de resto~ quero ressaltar, ainda uma vez,
o- conteúdo democrático da Presidência. Certamente, a despeito de fazê-lo com todos os oradores, o PreSidente faz em
particular com o seu companheiro· de Partido, a advertência
oportuna, clara e procede'nte de que me alonguei demais.
Por tudo isso, peço aos Companheiros do SenadO e à
as minhas desculpas e agradeço pela generosidade da atenção
e dos-apartes que recebi. (Muito bem[)
Durante o discurso do Sr. Mário Covas, o Sr._ Mauro Benevides, Presidente, deixa-a cadeira da presídéncia,
que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, 1~ Secretário

Mesa

O SR. PRESIDENTE (DirC!'u Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Esperidião Ainin pata: uma cómi.micação.inadiável, de acordo com o art. 14, item VII.
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, desisto
de fazer uso da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro).:_ APresídénCiá
convoca sessão extraordinária a realiZar-se hoje, às 18h30mfn,'
destinada à apreciação das Mensagens n"'s 147, 149 e 155/92,
-relativas à escolha de chefes de missOes diplomáticas.
Concedo a palavra ao nobre Senador Iram Saraiva para
uma breve comunicação.
O SR- ffiAM SARAIVA (PMDB- GO. Para uma breve
cOm~nkação·. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs_.
Senadores, apresentei um projetO de lei, hoje, já em fase
de decisão na Comissão de ConstituiÇãO, Justiça e Cjdad.ania,
que visa alterar o sistema de transf~rência de_ financiamento
destíriado à aquisição da casa própria. E .esse projeto tem
o seu escopo total no seu art._ 19, que diz o seguinte:
"A transferência a terceiros de direitos e obrigações dec-o-rrentes de contrato de fiilancíaniento dar-se-á
mediante simples substituiçàô ·do devedor, mantidas,
pata o novo mutuário, as l:riesmas condiç6es e encargos
do- contrato original, desde que se trate· de financia~ · ·
.·
·
·
·menta destinado ã casa próplia: ••
ESte· projeto, qiie Volto a afirmar', Se encontra nâ CoiriíSsão de Constituição~ Justiça e Cidadania, jã
f3se de d~isão
terminativa, deverá ter o seu trâmite- final nesta -semana. Causou-me profUnda estranheza uma carta enviada pelo PresiOen_te da Caixa Económica Feder;al,. Sr. Álvaro Mendonça
Júniór, aos membxos da Comissão.d.e: ConstituiçãO, Justiça
e Cidadania, pedindo que votassem contra o ·pro]eto.-btia carta_JJO seu anteprojeto no seu·a-nt~pe-niíltír~uJ pa~ág_r~fo: .
"O PLS n' 216, de 1991, aser apréciado p.orV, EX'.
assegura ttansferência dos mesrri~s encargos e c,ondições dos
cOrittatOs do Sisteina Financeiro. de :Habitação (art. 1") iode-.
pendentemente de qualquer limite. de valor original contratado, o que resultaria, se vier a sei" aprovado, na orieração
significativa do déficit potencial do FCVS, hoje calculado em
20 bilhões de dólares, apesar das_ atu~is restrições de transfei"êhé:ia de financiatneritos contidos 113.. Lei n"' B.O.O!t-. Consta
qu·e. o .tefeiido projeto poderá entiar, extrapauta, na reuniãó
de amanhã da C_omi:Ssão de ConstituiÇão' eJustiçá e Cidâdanía.
Ppelo exposto, o acolhimento do Í'LS 216, de 1991, cpntrana
o interesse_ público, merecendo a Téjeíçã(Jd·a· Comiss·ão.
Sr. Presidente, jamais eu apresentada um projeto contrariando o interesse público e aqui, como fiz a leitUra, apen3.s'
a transferéncia do débito e os valores, tudo mais nó contrato
contlriuariá da mesma forma.
Agora, a carta do Sr. Álvaro Mendonça Júnior é que
contém thila denúncia da maior g~avidade ao diZer que já
há um'défidt de 20 bilhões de dólares. Isso me ensejá a pedir
aos nieus cOlegas da Comissão de CoilstitUição, JustiÇá e Cidadania~ que aprovem o projeto, pois ete é -de interêsse pUblico,
principalmente dos-mutuários.
··
FaçO aqui, em 'rilzão da denúncia que ele apresenta, um
requerimento de infOrmações

em·

Brasflia, 1' de abril de 1992
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÚES .
Requeiro, nos'térmos do art. 216 do Regimento Interno,
informações junto à Caixa E_conômicà Federal sobre o déficit
de 20 bilhões de dólares do Fundo de Compensação de Variações Salariais, anunciada em_ carta a_ diversos Senadores, pelo
Presidente do órgão; Sr. Álvaro Mendonça Júnior, de modo
a obter resposta às seguintes indagações:
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I) Qual o mOntante exato do-déiiCit-dõ-FCv~fT . _
2) A quem, a Caixa Ecoriômica F'edÚal atr~bui a respon_
sabilidade sobre o atual déficit?
3) Por que motivo a alixa Econômica Federal não tomou
medidas preventivas permitindo que este significativo déficit
potencial do FCVS chegasse aos atuais níveis? - -Senador
Iram Saraiva, 49 Secretário do Senado Federal.
Apresento este requerimento de informações e peço aos
membros da Comissão de Constituiçã9_, Justiça e Cidadania,
que não levem a s_ério esta carta, porque- Q que pretende
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meio -ao 'furação da muda.nça' riiinisterial, Sr. PreSidente, a política económica ficou intocável pela permanência
q~ s~~ tit~lar._ Esta polí;ica d~y~ copJinuarpela estrada da
estabilidade financeira e pela continuidade. Isso vem provar
que o Ministro Mar:_cilio Ma~ques Moreira está percorrendo
o carniriho certo.
,
.
Com as mudanças havida~, Sr. Presidente, não há dúvida
de que está se dando ~nício: ã urh noyo Govern9 Collor. P~rma
iiecendo MarCílio) Ja~ene· e Goldemberg, além dos Ministros
Militares. o Governo confesspu_que_quer marchar com o "pa~
~
~ ~ ~·
a Caixã Ecoóôrnica Federal é repactuar os contratos e reso_lver, drão qualidade".
•. Há muito que o Govenio queria mudar, desde. quando
logicamente, esse déficit brutal já causadO aos cofres públicos.
f~ a minirreforffia do come_ço do ano. O que não se imaginava
Muito obrigado, Si. PreSidente
__
--~ .
- é.que a reforma fosse_ tão radical e tão profunç:Ia.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Com tal reforma profUnda e radical, o Presíden~e Çóllor
Albano Franco - Amazonino Mendes - Aureo Mello
- Cid Sabóia de Carvalho - Dívaldo Suruagy - Eduardo não só quis estancar "o ciclo de escândalOs de _corrupção envolsuplicy- Flaviano Melo- Guilherme Palmeira - Hyd~k~l VeilâO integrantes do Governo .. (O GlObo), como quis conquisFreitas - Iram Saraiva -José Samey - Júnia Marise -:- tar o- CongrésSCYpara lhe dar, através do voto, respaldo aos
Márcio Lacerda - OnOfre 'Quinan _, Teotonio Vilela Filho. íriteieSSes do Governo, busCando para seu Governb ge-nte
qualifiCada de suas hostes. Assim, poderia contar com o·respaldo do Congresso para as diretrizeS de seu GOverno. · ·
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneírof.C.:CConcedo a
_ O Presidente -fez a reforma que está em andamento. C9m
palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
isso; está ele cobi-ando a cooperação de todos, principalmente
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o dos políticos para que este país se- tome governável. Rumiseguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sts~ Senadores, numa
nando tais pensamentos, o Presidente Collor "estava convenatitude inusitada dentro do regime presidencialista, o ~resi
cido que era o momento exato para mudar radicamente o
dente Fernando Collor levou a supresa à Nação, quando pediu
perfil de seu Governo ... Nele incluindo agora nomes de ine aceitou a demissão coletiva do seu miriiStéfio _e !1os· que
questionável honradez e credibilidade" (Jornal do Bt"llliil).
ocupavam o primeiro escalão no Governo.
Analisando esse gesto, Sr. Presidente, vemos nele embuNo plano externo, Sr. Presídente, co"m a perinã.nência
tida a çoragem política do Presidente COllor porque, como do Ministro Marcílio Marques, ·que goza de_ credibilidade interbem disse o jornalista Carlos Castello Branco, o Presidente nacional devido à sua enorme capacidade de negociação; a
"se via alvejado por ·setas que caíam s_o_bre o coração- do seu . política económica do Governo está cada veZ maiS acreditada.
Governo".
C9mo prova disto está _o ~ucesso da r~negociaÇão da dívida
Foi um terremoto político, vamos assim dizer,_ que se externa com os credores internacionais. Já nO plano externo,
abateu sobre a Nação que ficou perplexa. Nada disso é de a credibilidade do Sr. :Ministro da Economia cresce porque
se admirar, quando se conhece o temperamento do Senhor a inflação está caíitdo seguidamente.
Presidente. Eleito pelo povo-que nele acreditou, este povo
Não há como nega_!, ~r. Presidente, que o Governo ficou
tinha a certeza maior de .que, por ele, este- País entraria,nas fortalecido diante da Nação e do Congresso, com a mudança
rotas definitivas-do desenvolvimento e d,a honestidade: admi- que promoveu. Acelerou-se assim "o process6- de entendiniStrativa. Graças ao Cá~1dal de suposições de corrupção ao mento com as forças mais representantivas do País ·e Cria-se
derredor do governo, do presidente não podia mais esperar. a base de apoio parlamentar e polítíco para a adoção das
Ataques diutumos e insistentes se espraiavam pela impfensa medidas que saltam por sobre as dificuldades que retêm o
e no dizer do jornalista citado este mesino Governo "estava BràSii nã visão do passado" (Jornal do Brasil).
precisando dessa escovadela, dessa faxiila".
Por fim, Sr. Presidente, citando o Jornal do Brasil, "não
Melhorar a economia do País é imP'ortante. Combater há qualquer dúvida de que -a reforma reafirma e confirma
a corrupção é um imperativo.' Mas isso só não basta. Mas as linhas da Política Económica com a qual o Governo se
o que é preCiso mesmo, segundo o artig~: d~ Casteúo Bfánco, cornpromete_u di~nte das entidades internacionais de cré-dito
é "eliminar toda e qualquer área de süspeição quando se e que balizam, no plano interno, a disposição de liquidar
trata de coisa pública, e essencial para resguardar o respeito a inflação no menor prazo possível".
e a confiança da população no trabalho da equipe e na lideSr. Presillente, no café da manhã de ontem, no .Palácio
rança do presidente''.
da Alvorada, o Presidente Ferni:lndo Collor teve uma conversa
O presidente fez uma cirurgia profunda. Pedindo a minis- com os jornalistas dos princip~is veículos de comunicação,
tros e secretários qtie pudessem seus cargqs à disposição, tudo qu-ãndo, dentre outros assuntos, falou da reforma ministerial
indica que o Governo está partindo para um consenso político. e afirmou que ela tentava "recuperar a nova capacidade de
Consultando governadores e líderes do Congresso, o Presi- conp:~nicação C(_)~ a so~ieqade. civil,_ com a classe politica,
dente está montando sua nova equipe de Goverrto: o-consenso rellr:ando, se po-ssível, todas as dúvidas que porventqra_existisque se busca está fixado em duas vertentes: 1) O novo ministro sem SObre a Admlnfstração Pública, buscando gãnhar em denou secretário escolhido deve render ao presidente possibi- sidade, com essas mudanças, e agregando setores que julgo
lidades de ampliação. de suas bases de sustenta~ão no Con- muito importantes para essa nova fase que o País como um
gresso. 2) O escolhido deve estar afinado com o pensamento todo vi vencia".
sóciO-liberal que é o pensamento do Senhor Presidente da
St. Pte~idente, tal é a importância" dessa convei'Sa do
Sr. Presidente da República com os jOrnalistas na manhã de
República.
o
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ontem, no Palácio da Alvorada,' que peço à Mesa sua transM
crição nos Anais desta Casa.
Agora, Sr. Presidente, é aguardat que os fatos confirmem
que a esperança voltou ao-coração brasileiró, e que este País
alcance seu-destino promissor.
'·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
,

'

.

,

. I'

'

DOCUMENTO A QUE,SF.: REFF.:RE. O_ SR.
NEY MARANHÃO EMSEUDISCURSO:
LEIA A SEGUIR A ÍNTEGRA: DA ENTREVISTA DE
COLLOR
Esta é. a: íntégra da conversa entre o Presidente Femàndo
Collorde Mello e jornalistas dos princípais VeíCulos de comunicação durante café da manhã ontem no Palácio da Alvorada,
em versão sem revisão.distribuída pela Secretaria de Imprensa
da Presidência da Rep~blica:
·
Fernando Collor. de: ~ello - .. ~ para que nós possamos
recuperar a nova capacidade de comunicação com a sociedade
civil, com a .classe pOlítica, retirando, se possível, todas_ as
dúvid~S que porventura existissem sobre a aàminfstraçãO pública, buscando_ ganhar em den~id.ade, co_:r~ essas mudanças,_
e agregando setores_que julgo muito importante_s_ par~ essa
nova faSe"cjue ·o: país· Coino um todo vivendà. N-oVifisepOI-que.
se pércebe; pelo menos esse· é o meU__ seútínlerito, nãO sei
se avaliado 'COrretam ente, se percebe uma recuperação grande
internamente e exte:thain-eilte da confiança n6 país e no seu
futuro, até pOrque 'os indicadores permitem que essa confiança'
seja retoniâda; os fcl(ores São muito positivOs·n:a ãrea ~ec6nó-'
micã, ·na' áreã. agrícola, na- área mesmo de programas sociaiS·,
perspeçtivas .de recuperação do crescimento eConómico·, enfim, todos esses, somatórios, fãz com que _a gente percebà
o nascimento de uma onda de otimismo, ainda tímida, aiilda
vagarosa, mas a gente vê .se formar no horizonte essa ?Orla,
esse sentimento, e isso muito estirilulado também por uma
boa '(iSão que s.e tem.do Brasil hoje lá fora, sem dúvida nenhu· .
- ma, bem melhor do que há alguns_ meses atrás.
Então, aproveitando essa onda que percebe, vai se ctiando de otimismo e de c:;onfi~nça em relação ao país, é qu-e
se pr~çi~ava aproveit;,l.r esse momento, para retirar toda e
qualquer dúvida que estivesse existindo, quanto aos compromissos.do.govemo, quanto aos seus reais objetivos;de modo
a que isso se articutaS"se de umaforma harmónica e pudéssemos
enfim,( ... ) frutos de todos esses meses_, dois anos de sacrifíciO
que a sociedade brasileira vem fazendo, junto com o governo.
De modo que, acredito .ser esse um -momento muito importante;.muito estimulante sobretudo, para que nós-possamos
prosseguir nessas reformas, na consolidaçãO do program-a: eco.;
nómico, na busca da estabilização, na retoffiada do crescimento.que. eu vejo já começa, faz parfe dessa onda que· me
referi há pouco, de otimismo,.embora ainda tímido, pequeno,
mas( .. :) a.gente veritascer nQ horizonte. Há uma reatívação
da atividade económica nítida, há uma retomada do nível
de emprego, pelo menos não se está naquela escalada de
meses atrás.
EsSe .epiSódio do acordo com as montadoras, eu acho
que ele. é simbólico, ele é emblemático. Força desse acordo,
ele é muito grande, e isso começa· a estabelecer um novo
padr3o- nas relações, capital, trabalho e governo·. A -gente
vê agora diversos sindicatos- tomando iniciativas de propor
aos patrões que participem dessas câmaras setoriais, que se
busque um entendimetno, que se busque uma saída, porque
se nós verificarmOs, esse- at:'Jrdo com as montadoras repre~ntou algo inédito nesse país, é tão inédito que ·as pessoas,
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no dia seguinte pela manhã quando comunicaram-, as pessoas
não se davam conta: "Isso não- é possível, dedução ·de vinte
e dois por cento nos preços do~ e:arros;', com garantia de
emprego para os trabalhadores ~çu::n._ 3:, par~_ utilizar um termo
do MiniStro Marcílio ''com a fortificação do dissídiO dos metalúrgicos'', enfim, Unia coisa-(.:.), ào lado disso :a irifl3ção
dando sinais de debilidade, para baixO, dando sinais de debilidade, quer dizer, se enfraquecendo e num regime de liberdade
de preços, porque antigamente a gente_ via, com o preço con~
tJ;"olado a inflação subia, hoje nó,;; e$t~mos vendo çom o_J>reçó
liberado a inflação baixar, e que preços não é: Hoje nós esta..:
mos aí com o preço do cigarro, leite, pãO, ~0-~~us~íyel. Cigarro
meu Deus do céu, quando é que a gente imagihává que pudesse. Eu acho que o Eduardo desde que nasceu convive com
o tabelamento do_ cigarro não.~. vinte e s_ete, vinte e· oito
anós, isso ( ... ) .

·

··

Tudo isso demonstra a vitalidade das chamadas, regras
dê mercado, que não são tão ruins. ~s~im, trazem_ os seus
frutos, _desde que be~ orientad<;>s pp, sen~ido de ter. linhas
estáveis, de regras estáveis da política económica e- a riíinlia
presenç~ ~empre a\en~a, do{ ... ).
..
.
_- 'Então, todos_es:;;~s pontos sãó_inuito·importa·ntt.:;s e yqltq
a dizer, estimulante. As itossas re-servaS que vão mUito bem,
até estamos trabalhando no sentido de evitarqüe elas cresçam muito rapidamente.
Pergunta - E q~anto são hoje, presidente?
Collor- Hem?
Pergunta - De quanto são hoje?
Collor- Olha elas estão bem robustas, nãu'é, mas temos
qué tomar cuidado para que elas não· cheguem r'apidainente
aos vinte bilhões de dólares. Cuidado no sentido de; no bom
sentido, entendendo cuidado aí nao·como um:, alguma·~a
negativa; nós temos que cuidar para que o crescimento acelerado das reservas não venha de alguma maneira a prejudicar
a política monetária, no sentido do impacto que isso· teriaem relação a expansão da base, e conseqüentemente do endivi~
damento público e ·assim por diante. NóS temos que,-·( ... )
vamos desestimular a formação de re:;;ervas, absolutamente,
porque elaos são mUito importantes, ma's estabelecer -um méto~
dd de maneira que o crescimento dessas reservas.. não_ seja
· -· · ,
tão rigoroso como foi nos últimos dois meses.
A inflação._ n9s já falainos; de. atividade, reativ-aÇâo da
atividade econômic'a 'é palpável. A inflação, ontem foí ·anun~
ciado
. u.o NOSSO É_QVERDADEIRO GOVERNO DA .
TRANSIÇÃO. ELE PRECISA SER SEMPRE ABERTO
AO CONSENSO, AO DIÁLOGO. ISSO INCLUI .
TOPOS, INCLUSIVE O PT'.
. .
.

e

o IGPM, com uma queda de seis pontos e alguma coisa,
em relação ao mês. 'passado. As negociações com os bancos
credores vão muito bem, está tudo caminhando de uma formamuito positiva-, a nível interno esses·acordos setoriai!t, de modo
que a safra agrícola que é algo muito importante, qUase Setenta
milhões de toneladas, sessenta e nove milhões e setecentos
mil toneladas, isso é i Alberico participou ati \lamente da forma~
ção dessa safra, e oil.tem eu estava vendo também o Ceãrá;
o Governador Ciro. Gomes estava -incomUiiicável ontem. O
Ceará vai produzir Um milhão de toneladas de grãos esse
ano, é uma· coisa extraordinária; rio Seirii~árido, uma região
difícil como a nossa lá no nordeste. vai Produzir um milhão
de toneladas. EntãO eu acredito que dentro desse quadro,
com essa reformulação, ganhando com essa mudança em ter-
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Collor- É que eu não tenho ainda o nome, quer dizer,
pação de setores que estavam até então distanciados do gover- nós estamos conversando c;om ;tlgumas pessoas e não há ainda
· ' - no, eu acho que nós nos aproximamos mais da sociedade uma definição.
e nos preparamos, todos· para enfrentar os meses que estão
Pergunta - President~, o Senhor já sabe quem não fica?
aí por vir, que serão -sem dúvida muito melhores do que os
Collor - É um reãrrã.rijo, é uma refOrrilulação, é uma
mOvimentação, então precis3.rúQs conversar bastante aí. Precimeses que estamos deixando para trás.
São essas as palavras que eu gostaria de, inicialmente samos conversar ...
colocar ao·s senhores e ficar a disposição.
Pergunta - Daí até O fiiri disso Presidente, o Senhor sabe
Pergunta -- Presidente, (•.. ) a resenha sobre o livro da dos que estavam, quem fieS.? Essa parte o Senhor já definiu?
Katherine Mansfield (?), ( •.• ) fazer uma resenha agora sobre,
Collor - Ainda não,- aind~ 11;ã0.
como é que o Senhor ...
Pergunta - Também _não?
Collor- Eu sou melhor na-resenha em livros. (lisos).
Collor- porque aí o meu desejo é ev)iar qualquer tipo
Bom, essa idéia de promover uma reformulação, e de abrir de urna exposição desnecessária, mas do. que já ocoqeu.
canais "em certas áreas, já -vem sendo alimentada por mim
Pergunta- Os mais recentes ficam?'(risos)
há alguns meses, ( ... )desde final do ano passado, e eu imagiM
Collor - Os mais recentes ficam.
nava que nessa movimentação a nível do primeiro ·escalão,
Pergunta - O Senhor preferiU, a- estabelecer Contatos~
eu teria que contar valeria contar ou poderia contar com pesM com certa( ••. ) osobjetivos, ( ... )o senh~r podia_definir,... ?
_
soas de, dentro do espectro político, ( ... ) e aí foi o que me
· Collor - Bom, nós temos aí, especificamente o PFL,
determinOu iniciar a publicação daquela série de- artigos,- e que consolida, se consolida como principal partido de sustenque eu desejei balizar doutrinariamente o governo, a partir tação do governo tló Congresso e é pai-tido que está mais
dali, os convites que eu fiZesSe, as pessoas poderiam até dizer: próximo de mim em toda essa conjuntura, aliás, desde o illício
bom essa é a coluna vertebral doutrinária do governO e eu do_ governo, junto com o PRN, forma~ um blocp. O_ PFL,
pOsso aceitar, posso hão aceitar, isso fülo está inuito de aCOrdo. depois os partidoS qüe terri manifestada certa _cçmcordân_cla
com que eu penso,( .. :) de acordo com aquilo que eu imagino. com aS propostaS-do governo, desde o início e que-estiveram
Vamos de alguma maneira criar um parâmetro.
- afustados, e aí nós temos o PDC, o PTB, PL, PTR, urna
Nós fomos atropelados no, infelizmente no início do ano, série de partidos, e esperamos ver, o que ocorreu ·roi que
com aquelas questões envolvendo o exMMinistro do trabalho, ( ... ) uma reforma iniciada com a vinda do Ministro Jorge,
e também aquela luta em relação à questão do 147, criando do_Ministro S~ephanes e Fitiza, é-que-nós conSolidamOs a
um ambiente muito, de_ muita excitação, e então eu acheí questão do PFL, consolidamos o PTB, consolidamos.o PDC,
conveniêrite "postergar', 'eü tihha planejado isso de modo a" então são esses canais que nós já ·iniciamos, (oram abeftõs
que nós pUdéssemos, na passagem do segundo ano de governo, e(._ .. ) comunicação.
que ocorreu no dia 15 pas"sado, podermos já estar preparados
_
_ ..
Pergunta - E o PSDB?
para esse novo período, todo o primeirO escalão já recomCollor - A questão do PSDB eu não posso ainda falar
posto. Não_ deu para se fazer tudo, mas fizemos uma parte. em te_rmos de partido, porque o convice·toi feito ao-ProfesSor,
Houve aí, ocorreu a vinda do Ministro da Saúde, a ida para Hélio Jaguaribe, agora, naturalmente.
o Ministério da Educação do Ministro Goldernberg, a" vinda
Pergunta - Ele aceitou?
do, aliás o Ministro Goldcrnberg já i!stava, a vinda do Ministro
Collor- Aceitou.
Fiuza, do Ministro Stephanes e finalmente, a vinda do Ministro
Per"gunta - ... também aceitou?
Jorge Bornhausen para a Secretaria, que ~caba de $er ,criada,
Collor . .:. . Aceitou-. Foram anunciadOs ontem·; já ã. noite.
·
de 'goY~rp~! que é na,t~ralrilente urna Secretaria que terá um Ontem eles já foram anunciados.~ · '
papel político preponderante, nesse novo quadro.
Pergunta - O Senhor está fazendo os cOnvites indiVidUais,
Bom, e depois as coisas foram arnad~r"ecendo mais, final:. não se pode falar numa coalisão.
mente ontem, ontem pela manhã, no despacho das nove horas,
Collor- Não, eu acho que até o momento não. A ~oali~
conversando' caril os-Ministros Passarinho,.e ( ... ) o Chefe do são, quer dizer, incluindo o PSDB, porque na realidade o
Gabinete Militar e o Secretário-Ge-ral, ,e1,1 disse a _eles que que nós estamos vivendo na prática é urri governo de partíci~
a situação estava chegando a um pontõ-'qúe nos _deixava a pação, governo de participação ·com todos os partidos que
todos muito acomodados·, e aí o Minfstré)Passarinho sugeriu estão no Congtesso, cooperando com o governo, ~endo a sua
que houvesse uma solicitação de renúnc1~ Coletiva •. di tOdOs cc-responsabilidade afirmada, agora a nível de PSDB, ainda
colocarem o cargo à disposição, no que eu aceitei, otiviamente não podemos falar, porque o, como- disse a conversa·foi com
a carta me chegou, uma Carta inclusive muito bem redigida, o Professor Hélio Jaguaribe, com quem eu venho conversando
parece que a redação foi do próprio Ministro Passarinho, muito, desde o início, agora eu e~pero- que esse gesto "e" o
com a assinatura de alguns, ·com a concordância de outros fato do professor ter aceito esse convite. possa sinalizar a
que estavam fora de Brasília, ou fora do. Brasil, e iniciamos -retarDada das conversas com o PSDB, no sentido de nós~ncon
então em seguida, o convite para que, até agora dois brasi- trarrnos fórmulas de convivência coristrutiva, d~ convivêD.Gia
leiros, ilustres, ocupassem os cargos, no caso· o Ministro CéliO em favor do Brasil, mas isso só õ fUtUro imediatO poderá
'
Borja da Justiça e do Professor Jaguaribe., na Secretaria de dizeL
Ciência e Tecnologia, e estamos pros-seguindo o item dois ... _
Pergunta - Quer dizer, exclusão mesmo só o PT e o
PDT, estariam fora dessa ...
Pergunta - Da Justiça?
Collor - Célio Borja, e esperamos af até final dessa
Collor- Bom, eu não excluiria nenhum partido, eu não
semana, concluir todo esse processo.
excluiria nenhum _dos partidos. Eu acho que o governo,- ó
Pergunta - (inaudível)
Collor- É possível que sim, mas não é certo.
nosso governo é o·verdadeiro governo da transição, eu acho
que esse, como- tal é um governo que precisa estar- sempre
Pergunta - Poderia antecipar para nós
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muito aberto, muito aberto e mm to disposto ao emenmmento,

ao diálogo, ao consenso, e o con~e_nso inclui todos, inclusive
o próprio PT, por mais que issO'-séja difícil, mas eu não,
esse governo não é excludente, nem é seletivo, no sentido
de ideologicamente, no sentido ideOlógiCo~ Não é seletivo,
ele deseja é agregar. ele deseja 'é adensar-o seu entorno no
sentido de podermos num tiabàihO --solidário, recupermaos
o país. Eu acho que essa é a função do governo que-·eu sinto,

de transição, como -é o que nóS.eStamos liderando e vejo
também muita expeCtativ-a-~ eSsà ·noV:i reforrimlação da política
que nós estamos às vésperas·delà._.Tü.do isso é muito gratifi-

cante, viver um momento tão ricO -da vida nacional,( ... ) das
experiêilcias· que nóS estamoS colhendo. Temos aí a reforma
da constituição, temOs- agora PossiVelmen-te -a antecipação da
realização do plebiscito; a definição do sistema de governo,
reforma eleitoral, reforma política. Então tudo isso, que sejã
outras reformas também, porque quando se fala numa reforma
da constituição, se pode avançar na suposição de que outras
reformas venham a· acontecer em outras áreas, em outros
campos. Então esse é- um rilómeilto extremamerite, eu diria,
gratificante.
A presença do MiniStro Célio Borja significa exatamente
isso, quer dizer, nós Piecisávã.mos ter uma -figura de notório
e conhecido saber jurídico, que fosse a baliza política do governo, e- que pudesse_ ser o promotor a nível de executivo, da
discussão-de todos esses temas que vão estar no nosso dia-a-dia
daqui m~is alguns meses~
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duas,(.-.. ) mas na base da formação( ... ) instrução e também
na base da Ciência e Tecnologia. Eu acho que isso é o que
está muito bem expresso pelos objetivos do governo e dentro
disso,( ... ) informação básica, área social. A formação básica,
ela é muito mais abrangente( ... ), se supõe, além da instrução·
a assistência médica, a condição para que a criança no caso,
consiga mais 9-o que aprender a ler,_( ... ), escrever o seu nome,
e junto com a preocupação, com o desenvolvimento científicO
e tecnológico e_ iSsó ele fará, caberá a ele reali?ar jsso, ou
seja, na área específica ele estará aumentando a importância
e as atribuições da Secretaria de Ciência e Tecnologia.
Pergunta - Presidente, qual é efetivamente o papel dos
Governadores nas negociações que o Senhor está fazendo? Qual
a posição do .••

Collor - Bom, os Governadores sempre são interlocutores muito importantes do Presidente. Eu fico múito satisfeito
qe nós podermos ter alcançado um nível. de relacionamento
com os -governãdores, que eu cla?sifie3:ria de excepcional, independentemente da questão do partido ... são pessoas que trazem Subsidias, trazem óticas diferentes, e naturalmente o Presid~nte precisa disso. Então ouvindo a_ todos, dá_ pãra" se tiraiUma; dá para se ter uma. impressão de como está o clima
geral, de um modo geral, e o caminho está mais· menos, que
as velas estão ( .... ) na direção cOrreta, pai-a o vento bater
e nós_ conseguirmos. Então ontem alguns governadores estiveram comigo. Hoje outros _estarão também, conversamos basPergunta - (inaudível)
tante, ( ... ) conversei com o GoVernado do Rio, _ele ~stava
· Collor- Hem? (risos) Diz o Ministro Jorge Bornhausen, viajando, mas falei pelo_ telefone, a:c!J.o queam~nhã para deque eu gosto· mais de Udenista {risos).
pois, talvez nos encontremos, até o- final dessa semana, ..
Falei também pelo telefone c9m _o governador Antonio
Pergunta - O Professor Hélio Jaguaribe, ele defendia
publicamente ••• a necessidade de se pensar no futuro, a necessi- Carlos Magalhães que está em Londres e também deverá
dade de se tomar decisões rápidas boje na área social, já que chegar na quinta-feira, além daqueles com os quais eu mantive
boje, (••• ) seria boje (...) explosão social daqui há dez, quinze contato pessoalmente.
anos. A escolha dele sinaliza para uma tarefa ..• ?
Pergunta - ••. -quando o Senhor anunciou de imediato
Collor- Sem dúvida. Uma _tarefa_ na área _de progra- aqueles que ficam, aqueles forem confirmados agora, eles não
podem vir com novos ... ?
mação.
Co~lor Acho que não, acho que não. Eu aCho que
Pergunta - Programação?
no momento que colocaram os seus ·cargos a dispOsiÇãO~ eles
Collor - É. Ele .inclusive, hoje, as dez horas, deverá automativarnente, estão compreensivos e plenamente de acorestar concedendo a entrevista coletiva lá no Planalto, em que do com o método que tenha sido estabelecido, às vezes não
ele vai expor isso com muita clareza. E o Professor Jaguaribe
é nem método,( ... ) a própria circunstância, vamos preencher.
além das atribuições ineierites à Secretaria de Ciência eTecnoEntão é como se nóS tivéssemos, vamos supor, n~fformaÇão
logia, e~e irá colaborar de maneira efeti va na programação do governo,. quer dizer, aqueles que foram escolhidos depois,
das açõ~s do governa na área social, de modo a que a essa não poderiam ser considerados( ... ) segunda classe, de primeiretomada do crescimento económíco, Com base na _es_tabili- _ ra classe. Todos são iguais e todos aqueles que forem escolhização conquistada ou consegu_ida, que haja uma superpoSição, dos ou ratificados, merecerão a minha confiança igualmente.
com um,a, programação, ~rticulada na área social._ l!:lsO tudo
Pergunta- PreSidente, (.•. )o Ministério continuará com
é de ce~a maneira( ... )~ mais confortável de ser feito, porque
já existe, tanto no-plano plurianual, encaminhamos ao_Con- essa••• ?
gresso, como também nas ações do presente, que o. governo
Collor - Nós estamos pensando ainda e trabalhando
vem executando, nós já estabelecemos prioridades ( ... ), for- na possibilidde de um restabelecimento do Ministério do Tramação básica, Ciência e Tecnologia.
balho. Isso e que nós estamos, é claro que de comum acordo
O )llajqr creschnento percentual, segundo as infoim3.ções com o Ministro Stephanes, porque a tarefa que ele tem dentro
do pessOal do orçamento em função dessa prioridade, em de si, é uma tarefa muitO periOSa -e- que exige uma dedicação
tennos.reais, acabou sendo da Ciência e da Tecnologia, por- integral.
que, é claro, nós não podemos aspirar uma_( ... ) no chamado
Pergunta - Presidente, então ele está confirmado?
mundo moderno, no mundo desenvolvido, sem que nós estejamos preparados para essa inserção_ com uma fói'niãÇãO básica,
CoUor - -Hoje eu e.starei confinn.ando, agora as ~o~e
extensiva a todos, sem uma correta visão no campo do conhecimento e desenvolvimento, quer dizer, cotb a Ciênciá e· Tecno:. e meia da manhã os nomes do Ministro Stephanes e do Mmislogia e com a formação básica nós estamos atuando nas tro Fiúza:.
o

_
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. Pergunta - Presidente, o Senhor se referiu a prioridade
iíúmero um. A partir dessa base parlamentar (••• ). O Senhor
tem uma escala de prioridades para as reformas estruturais?
CoUor- A nossa prioridade maior agora, é num ajuste
fiscal. Ajuste _fiscal, e as emendas da Constituição ·e alguns
projetes de lei que já estão tramitando no Congresso. ( ... )
tem a questão da desregulamentação dos portos a questão
da concessão dos serviços públicos, esses três ... são prioritários

em termos ...
Pergtinta - (inaudível)
Collor- Portos, concessão de serviços públicos e propriedade intelectual, e enfim, ...
Pergunta - (inaudível)
Collor - A reforma da previdência foi C-ogít3d0 e está
naturalmente na ordem do dia nossa, quando do encaminhamento ao CongresSo daS reformas. As emendas da Col}~ti~
tuição, mas foi retiracta-essã parte da reforma previdenciária,
porque na consulta prévia que fizemos às lideranças do Congress:o-,-n6s só mandamos as emendas, depois de obtido ofiCiosamente um consenso em torno dela, ( ... ) não criarmos um
( ... )no COngreSSo, pOrqu-e-precisainos de{.:~. em duas vota~
ções em cada uma das casas.
-"EU ACREDITO FIRMEMENTE QUE A IMPRENSA
EXERCE UM PAPEL VITAL NO PROCESSO
DO PROGRESSO DA DEMOCRACIA" ..
PCrgo'rita- Presidente~ o Senhor -não Pensou em substituir
os Ministros Militares?_- .' ·
·
'
Couor --E a·í, s6 terminando( ... ), e 3.í nesse momento
a questão.da previdência,( ... ) mexer ~om.:q_UeStãO dã aposentadoria, não sei mais _o que, tudo isso( ... ) também na correta
conceituação de previdência e seguridade social. Então isso
gerou uma reação forte no Congresso, então nós~ retiramos
para conversarmos mais ap.iante.
, Depois desse episódio que ocorreu na Previdência Social,
eu fiquei muito Satisfeito porque, estabelêceu dO Congresso,
e h,ouv~ dentro do Congresso uma corrente importante, ( ... )
de opini~o dentro do Congresso, da nece_ssidade de se discutir
reforma da previdênci~- nos termos que o _goveino havia sugerido a nível de emenda da Constituição. Então eu achei que
isso sem dúvida passa por ·essa reformulação ( ... ), não há
nenhuma possibilidade da previdência so.dal· se manter do
jeito que ela está. Esse da( ... ) as fraudes, da( ... ) todo tipo,
enfim ç uma coisa ~orrorpsa, e inteiramente forã. dos padrões
míriini.os de eficiênci4_ administrativa, de ( ..-.}é ·uma coisa
muito antiquada e nós -pre'cüfãrilos melhorar isso.
Bom, então temos como prioridade a nível de reformas
estruturais essas que; esseS projetes' à'cJde eu já me referi
mais alguns outros, num bloco_._Num outro bloco as emendas
da Constituição· e o outro bloco esse mais_imPortante, o do
ajuste físcal. Nós esiainos preparando e· deveremos encaminhar ao Congresso até julho desse ano, com perspectiva que
venha a ser apreciado e votado pelo Congresso depois do
dia 3 de outubro, quando se encerrar o período eleitoral.
O ajuste fisCal é a niOla rileSfrã. do Programa de estabilizaç~o;
sem- o ajuste fiscal, nós não temos como. ·dar consistência ao
programa de estabilização. Então essas sãd-aS-prloiidades.
Pergunta - E receita pela despesa, COmo é que o Senhor
verias assim, em linhas hoje.( ..• ) em relaçâo também .. ~?
'

- - - - - - - - - - - ·----
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Collor- Hoje nós estamos com as dificuldades que todos
sabem, mas estamos bem, ( .. ) com uma vigilância estrita eni
relação ao orçamento. Nós ,.no fim desses dois anos, nós ténias
mantido superávits constantes de caixa. ( ... )agora, o compoTtarnento da arrecada~~_ que_ não foi muito bom, -mas nós
esperamos agora, a parti.r 4e.a:bril recuperarmos tudo, porque
começará a gerar efeito, ~-r~(orma tributária "de emergência,
votada pelo Congresso em dezembro passado, em que entraria
em vigor no sentido de começar a gerar( ... ) eni abril, enfim,
de modo que~ e hoje nós estamos( ... ) aquilo que_ nós ternos.
Pergunta - A rolagem da dívida dos estados. Está haven·
do atrito com os governadores?
Collor- Agora eu verifiquei que isso( ... ) uina questão.
Os Senhores se lembram quando foi votada essa questão da
rolagern, se criou um clima de que essa havia sido uma rolagem
que favorecia os governadores, que havia sido, determinado
partido, que havia sido uma barganha e que um partido impor~
tante no Congresso Nacional, é que havia imposto- isso, ·e
eu me lembro wuito bem, isso já começou não s6 antes depois
da votação, no decorrer da discussão, e eu me lembro muito
bem, eu estava reunido com a e_quipe económica, e ( .. ~)peraí,
porque que estão dizendo iss_o. Estão dizendo que se nós
estamos num comportamento de barganha, cedendo mais do
que aquilo que a gente pode dar, ou dando, ou concedendo
mais daquilo que a gente pode cánceder, e aí começaram
a fazec: olha, não nós não estamos-entendendo. Porque esse
programa de ajUste e de rolagem da dívida dos es.tados, é
um ajuste muito forte, e 3í vira-se o Presidente do s-~nco
Central, o( ... ), diz assiin:- "Presidente, alguém vai sair enganado nessa história. Eu espero que não sejamos nós". O Gross
disse isso ( ... )Eu falei: "Mas o Gross, você tem dúyida de.
que isso é o correto, é isso que tem que s_er feito, _de que
essa a maneira que a gente tem que agir. Ele disse: "Não,
mas sem dúvida nenhuma eu não sei corno é que estão tirando
issb". E depois de aprovado, aí então a coisa cresceu-mais
áinda: "Não sei o que, o partido tal é que forçou o acordo,
forçou isso, o governo abriu as burras, para ter um ~coido
no Congresso''. E agora nós estamos vendo que não é bem
assim.
Pergunta - (inaudivel)
Collor - Mas São Paulo, bom, pelo menos pelo que
eu tenho ouvido também, a gente Percebe que sao Paulo
está um pouco- incomodado com essa rolagem. S~o Paulo
ficou _um pouco incomodado com isso.
Pergunta -- Problema do Ba~espa ..•
_
Pergunta - Agora, Presidente o Senhor acredita que numa reforma tributária pfa -valer,-(~ .• ) seja posSíveL.. --Collor - Reforma tributária fiscal.
Pergunta - ••• diminuir a carga, a reforma fiscal, seja
possível a gente montar Uma arquitetura pela qual a carga
tributária acabe diminuindo com a retomada do crescimento
econômico, essa que está virando um reclame mesmo da sociedade...
·
Collor _- ~em dúvida, o que nós desejamos -é que o
ajuste_ fis-cal, ele signifique; primeiro, qué o impCist6 recaia
menos sobre a produção; segundo, que a base de incidência
do imposto, se amplie mediante a incorporação dos setores
da economia informal; terceiro, que ampliando essa base,
se reduza a carga tributária, dentro daquela tese, daquela
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Pergunta - O Senhor, comemorando a reunião das 9
(?), (... ) criou uma passagem que o Senhor disse que havia
sobre a produção, incorporar áreas,'setores que estão na ecoum constrangimento, uma situação que colocava o Go_verno
nomia informal e terceiro, aumentar essa base de incidência
m~it~ constrangido. Que sit~Çã_o e_ra essa?
tributária, reduzir a carga tributária hoje existente, que é
C9llor - O noticiário. Eu ocupava dois terço ·do meu
muito elevada e que sem dúvida nenhuma é necessário se ...
tempo, da minha energia, diariamente, para ficar cobrando:
É exatamente esse um dos objetivOS do ajuste fiscal, e com
"Vem cá, o que que é isso? O que que _aconteceu? Traga
isso ganharemos em termos de aU:mento_da arrecadação( ... ).
aqui as provas _de_ que isso não aconteceu. Já respondeu?
Uma c-oisa, o Estado de São Paulo; o Governador de São
Já mandou a carta? Já falou com o repórter, já falou cOm
Paulo, ele reduziu o ICMS dele, de 17% para 8% e os produtos
o editor? Eu quero isso, eu quero ... " Quer dizer, ficava muide cesta básica. Bom, quando a= gente imagina, bom, são
ta ... Por mais que( ... ): "Não é assiin, não acoriteCeu-aSsim;
tudo executivo, Governador, Presidente; reduzir imposto,não foi bem assim". De modo que tem que pensar em outras
bom, qual vai ser-o efeito disso no comportamento da receita.
coisas, tem que estar com a minha cabeça voltada para outros
Af o Governador então, junto com outros Governadores todesafios. Essa coisa é extremamente_ desgastante, e não tem
mou essa atitude mas eu conheço o exemplo especifico, porque
porque isso estar acontecendo.
ele me contou em São_Paulo, então( ... ), obre os produtos
Pergunta - Como o Selihoi- analisa o papel da U:nprensa
da cesta básica, o ICMS, -incidente foi reduzido de 17 para
8. E o que me aconteceu: primeiro, colaborou sem dúvida nesse episódio, Presidente? Será que a imprensa está exagenenhuma para redução dos índices de inflação; e segundo, rando, está fazendo acusações sem provas•.• ?
ele teve um aumento __real_ de arrecadação; isso é uma coisa
Collor - Não, o papel da imprensa eu não posso. em
extraordinária. Quer-dizer, então d_emonstra que essa relação
momento nenhum discutir. Até porque eu acrédito firme~
causa o efeito que muitos falam, não. É? Que reduzir o impos- mente que a imprensa, ela exerce um papel absolutamente
to vai reduzir a receita. E esse é um dos pressupostos que
vital do processo do progresso (~) democrático. QUer dizer,
o ajuste fiscal que nós estanios enviando ao Congresso em eu tive, na minha famüia, o riieu pai teve um jornal empas( ... )
telado (?), o meu avó foi perseguido. E a frase dele eu até
Pergunta - Presidente, (•.. ) a reforma. O planejamento utilizei num artigo que publiquei ( ... ), em que ele diz o seguinpolítico e estratégico dessa reforma, seria correto ou incorreto te: "A liberdade é para a minha alma como a pele e o meu
detectar uns sinais de simpatia do Governo pelo parlamen- corpo, sem elas eu não posso viver: Ehtão, a liberdade compreendida, a liberdade na sua real dimensã_o, eu acho que
tarismo?
ela( ... ) a participação de uma imprensa absolutamente deseCollor- Bom, eu tenho, hoje, na secretaria do Governo, josa de informar à opinião pública. E isso_às vezes_( ..-~) assim:
na artiCulação, portanto; politica do Governo, um parlamen- "Não porque é preciso voltar o SNI, é precisO Voltar um
tarista que é o Ministro Bomhausen. No MinistériO da Justiça órgão de informações". O que me causa _calafriõS:. -POrque
um outro parlamentarista, que é o MinistrO Célio Borja. Na se for fazer qualquer tipo de comparação até porque poderia
Economia outro parlamentarista, que é o Ministro Marcílio. ser entendida como depreciativa, mas o Dr. Tanct;edo dizi3.:
Na cultura um outro parlamentarista. que é o Se"cretáriORoua- '-"Meus olhos e os meus ouvidos são a imprensa".
net. Eu acho que o--presidencialismo ... Eu acho que de presi- - -A imprensa exerce, nesse particular. um papel importandencialista só o barco (?) mesmo.
tíssimo. E, aliás, não é somente aqui flo Brasil. Nos Estados
Pergunta- O próprio Presidente já disse que é parlamen- Unidos, por exemplo, o Pawel (?). o ( ... ): "Não, onde é
tarista, não é?
que você viu?". "Tomei conhecimento pela CNN". Nesse
Collor ~ Sem d_úvida, eu acho que o sistema parlamen- livro "The Comanders", do ( ... ), há uma passagem que o
Paulo diz o seguinte: que ele não Consegue manter uma decisãO
tarista de Governo é ·a ~mais adequado.
de Estado por mais de três horas, sem que chegue à impiensa.
Pergunta - (inaudível)
Então, quando eles tomaram a decisão de invadir o Kwait,
ou o Iraque, enfim, fazer aquela guerra lá deles, ele ficou
Collor- Não.
na televisão, defronte à televisão, a CNN, para co-nfirmar
Pergunta- Presidente, eu queria voltar só Um pouquinho
quanto tempo, ele disse que é uma média de três horas. EntãO,
à questão do Boris Casoy. O-Senhor pensou em algum momento
a decisão que eles tomam lá, no mais alto nível, segredo
em tirar (---lde Estado absoluto. "Top Secret", aquelã questil"o toda:, diz
Coúor- Não, não pensei em ~enhum momento.
que, no máximo, três horas.
Pergunta - ... dois deles também estão envolvidos na dePergunta - (inaudível)
núncia?
Collor - _Sabe o que ontem eu fiz? Nós começamos a
conversar sobre isso, acho que foi nove horas da manhã, recebi "' ·
Çollor- Não, veja bem, es_sa questão __de envolvimento, a carta umas dez, dez e pouco, tomei a decisão, comecei
denúncias, nós não podemos, eu não posso estabelecer um a conversar com as pessoas, quer dizer, por volta de uma
processo paralelo ao da justiça. Então, se há a justiça, à justiça hora da tarde, talvez um pouquinho antes de uma hora, comecabe julgar, e eu sou muito_obediente a toda. e qualquer ques- çou a haver, eu com o meu computador nas bolsas- dólar,
tão (?). Em nenhum momento sequer me- afeta, do ponto ouro - as bolsas não sentiram nada. Mas ali, do Planalto,
de vista emocional, uma decisão da justiça que tenha a ver, o pessoal começou a já ...
por exemplo, à questões de Governo. essa_-coisa toda,_Entã?
Pergunta - Ontem o Pedro convocou os jorru;distas para
eu acho que à justiça cabe decidir. Nós n~o podemos agu
em função de algo que se coloque...
·
-uma ... uma e vinte, não é? Correspondeu o jornal - que
máxima conhecida de todos nós, que se todos pagarem, todos
pagarão menos. Então primeiro é reduzir o imposto i:riCidente
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coincidência estranha - correspondeu ao seu jornal. O fim
do seu jornal. Caiu no jornal dele, e ele conseguiu dar ainda.

Collor - Foi coiTicidência. Não, a queStão do pOrquê
de 1 hora, deixa eu explicar o porque da questão de 1 hora.
Por causa da Bolsa. O Pregão da-Bolsa fechoU 1 hora, depoíS
tem o tele-pregão, uma -coisa moderna. Mas aí nós tínhamos
que, pelo menos, esperar o pregão quente terminar, que era
1 hora. Então, daí o horário que nós escolhemos, fazer depois
de 1 hora.- E também porque o MinistrO Onterii, -OMiilistro
MarcOio, tinha um almoço ( ... ) com presidentes, diretores
de empresas estrangeiras no Brasil, as multinacionais. E estava
marcado para 1 hora.
Pergunta - E conseguiram guardar 3 horas?
Collor- Foi guardado por três horas, e bem. Foi·guardado bem, porque muita gente participou, e todos os Ministros
sabiam, porque foi feito-segundo eu soUbe, a coleta da aquies~
cência, esse documento_ redigido pelo Ministro Passarinho foi
feito, por telefone. Então, quer dizer, acho que 16 ou 20
pessoas sabiam disso, fora ·as pessoas irtternas, e não vazou.
Pergunta - E é verdade, Presidente, que a gota d'água
teria sido a informação divulgada pelos jornais õa investigação
pedida pelo Ministro Passarinho, a respeito do Sec. Tuma(?)?
Collor - Olha, o que eu ouvi do MinistrO Passarinho
é que isso nãõ- acóDteceU. Eu óuvi do Ministro Passarinho.
O Ministro 'Passarinho disse que --'Vl:Oha conversando com -o
Ministro do Exército, e tal, enfim.
·
·
Pergunta - Eu queria perguntar ao senhor: no domingode manhã ( ...) da Radiobrás ( ...) Quer dizer, o clipping-da
Radiobrás de domingo era um verdadeiro noticiário policial,
eu imaginei o senhor lendo esse clipping, e falei: "Algo tem
que acontecer nesse país, de hoje para amanhã". Ninguém
estava trabalhando mais em sintonia com o senhor. Mas eu
pergunto o seguinte: Aquele clipping pode (.•. ).
Collor-Não, eu não diria decisivo. :É Claro que é sempre
mais informações ~qu_e a gente tem.
Pergunta - E o somatório enorme de notícias negativas.
CoJio-:- Porque e~ começo a ler, no domingo, eÕ:-c9meÇo
a ler os jomais de. trás para a frente. Então eu pego os jOrnais,
pego lá O Globo, tiro a prinieira ... deixou o primeiro caderno,
pego o caderno do Grande Rio-. Internaci9-nal; da Folha pego
todos aqueles cadernos que são também muito bons, economia
primeiro. e, todos os cadernos também; do Estado, o Caderno
2, os cadernos de cultura, no Estado, eu acho que é no sábado,
no sábado ou no domíngo; _eu não sei;_ ho JB eu pego no
sábado o_ caderno Idéias e pego o CadernO B e a parte internacional quando vem fora do primeiro caderno. Enfim, O' primeiro caderno eu leio depois. A Veja...
Pergunta - Para não se aborrecer ...
Collor - Não, porque senão eu ·nã'O'consigo curtir ós
outros, entendeu. Você lê o primeir_o _e:a~erno, _a_í _você já_
cria uma série de bloqucio_s, e aí você- ~ão consegue curtir
uma leitura agradável, como essa do firial de semana que
os jcnnais trazem.
Pergunta- Gazeta de Alagoas ...
Collor - Não, porque a Gazeta, o jornal não chega.
Estou dizendo os jornais que eu recebO. ü'Correió Braziliense:·
o Cadt::A"llO 2, tem um caderno de música" 'que é bem iriteressante. Enfim...
"
Pergunta - Então o senhor lê os quatro primeiros cadernos e( ••• )
Collor- Aí depois eu vOu assuntandO o clipping, depois
eu faço o clipping.
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_ Pergunta - Que ne~, jogador de pôquer, Presidente,
aquele que vai abrindo uma página de cada vez, bem de leve?
Collor ___: Não,: eu ·abtb :assim, eu abro rápido. Aí vou
olhando, vou vendo. Pelo clipping eu começo a ler os colunistas, os chargistas também:· Aliás, o- Globo está com cada
· __· ~····
.
charge...
Pergunta - Isso é oiÍI ·elogio?
Collor - Não, sem dúvida, é um- elogio. Os chargistas
são muito bons, o._da Folha1 \atnbém é engraçado, que tem
um traço diferente, um -~raço b~m difer~nte, um traço bem
particular. Ele é de São P3ul0?'
'
Bom e aí passO a· vista. rio dip:Ping; 'e' dePois', aí s'im.,
eu l~i? a Veja,~ ~u pego no sábado à n~~te~ quando_ recebo
o chpmg a revtsta IstoÉ é J:ambém. De modo que é mais
ou menos assim que eu tomO conhecimento do dia a dia.
E nos dias normais eu pego todOs ás joriiaiS aí ilãó, durante
a s_e.111ana_ eu já leio, coloco todOs a~si~_'n:tiirta inesá, ab~rtos,
e aí vou ·abrindo aqui, aqui, e acolá, e aí você percebe mais
ou menos_ alinha, pe~sebe mais ou m:enos---"a-questão de diagramação; os--títulos como é que forani dados, qual o enfoque
que·está sendo dado.- Aí você-vai vendo, e às vezes diz assim:
"Puxa, como seria bom se aqui" inVertesSe o sentidO~ e. fosse
positiva a matéria". (Risos.)
Pergunta - O senhor tem a estim8:tiya do tempo que
o senhor_ d~~ca ~ l~itura diáJ1a dºs jo~ai~?
.Collor - Ah, no mínimo uma hOra. E os telejornais
eu_ vejo todos -eles num compacto que o Cláudio Humberto
_ _ __ ___ _
fez, que _é muitO ~om aquilo.
Pergunta --O Senhor vê quando chega em ~asa?
. CoUor- :VeJo quando chegoem'çasá._A( vejo á Manchete, vejo a BalldeirãnteS, ·.dlob~ .e:
Pergunta - Fica horrorizado.
Collor·- Ncfo, eu sempre assiSto-COrri Um espíritO riluità
crítiCo-, eu nãO ';PosS_o, eni' n'IOrifehto nenhum ter um comportam~nt.o. ~() tip_O_: '_~A~, iS~:~ ü~~ i~justiÇa"._ Não, aí é que
você
começa
a'( ... ). Tein
que senta,r;ver
--- _,
,,_ .. ,, ...
'
.. - ·-·
-- .: .•.- e ler e ...
.. Pergun~ - ...,.estavam sendO ac~sados, amigos se~~; ~omw
panheiros de campanha, de vida política. Qrial é o seu- 5e0tiw
mento_ dian_t~ ~s~_? C_omo é ,qu~ o_ ~e:Bii.or fica? Qual a sua
·
atitude pessoa~?

sBr: .'
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Collor - Eu não poss·o fazer ou preciPitar Denhurri- tipo
de julgamento definitivo sobre isso .. Tenho que esperar que
a justiça se pronuncie, maS pelo._sinipleS fato de se dar oportunidade para o noticiário, já Cfparã lnim extremamente ihcómodo-. Será que nõs óãó estam'Os batendo na meSlna onda; será
que nós não estamos sintonizados na mesma onda? Senfque
aque~e J?-OSSO. ideal_, aquele nosso sonho, aquela nossa luta,
será que aquele tdeal acabou ou será· que ele está entendendo
de outra maneira? EntãO frriiuifo ..•~íss'o·é multo -dUro por
aí não é? A gente faz, sente com um certo pesar. Mas, temos
que tomar as atitudes que no.s cabem, temos- que agir sempre
com muita cautela, porque estamos tratando também com
seres humanos, nós estambs tratando com pessoas-e qualquer
gesto-de um- chefe de estado, pode ·ser um gestO de condenação, até o próprio Presidente. Então, é preciso ter muita
cautela, muita prudência, ter muita -isenção para na:o tomar
nenhuma atitude: que de alguma maneira possa se ver no
futuro~ que· tenha •ido precipitada.
Cfúvid~:-tomar·prOvidênciás, tomar providênc'hlS.para
evitar, para inibir e para que- haj3 punição, no caso·a juStiça: ...

- ---sem
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Presidente eu estou notando que o senhor

está com um aspecto mais saudável dJ) que nunca, isso é regime
alimentar ou é reforma no minist-ério? Se fO:r regime, qual
é o regime?
_ ,.
_ . ·.

Collor-- Olha, outro --:~iã ·ei., ~p:~va: falando,_- aCho que
com o Mário SérgiO, Corri ·o Eduardo, sobre essa questão
da saúde, eu estava dizendo olh~ E.du~rdo, você veja o seguinte._..
----- -~.1>.: ;J~~.... , ,
Pergunta - ••. mais para lliim 00 que para o· Mário.
Collor - É, bem maiS; piinl b Ed_ua)'dÓ _do. que _·pafa o ·
Mário, eu disse olha\ você veja: Q s~guint~··· .~ssa questão
de saúde, eu nunca VI um negócio parecido. De repente eu
vejo na imprerisa, ·publicado até um diagrama, um desenho
do aparelho digestivo e dizendo qUe o Presidente da República
come_.·~~ eu tive até que ··assessorar jtinto coin.' um médico,
o que é isso? o· que·sigilifici isSO?
Bom, está doenté, éstá não sei_ o que, além de outras
moléstías-_-rii<li;5 gravés, :como ãquela delica'deza da Sóninha
naquela entrevista: o··senhor es"t(Coni AiO.$? (rís?S.)._
Pergunta - O senhor deveria ligar para ela. Ela perdeu
25 quilos.
Collor - Eu soube, mas nós scimós áinigos ·de longa
data, chegamos juntos aqui em Brasfli~.
-- -1
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Pergunta- -A coordenação política tica com quem, presidente?
Collor- Com o ministro Jorge Bornhausen, do.~.
Pergunta - E o ministro Célio Borja fica com ~ parte
jurídíca?
Collor- Parte jUrídica, parte jurfdica. O Miriistéfio-d~'l"
Justiça retoi"na às suas atribuições básicas, justiça .... - Pergunta - Assessorando o ministro Bornhausen.
Collor- É, e dois (inaudível).
Pergunta- Presidente, o senhor disse que este é um governo de transição. Como o senhor avalia a transição na sociedade?
Eu pediria ao senhor um esforço de reflexão semelhante ao
que o senhor fez a .respeito da imprensa. Quer dizer, o senhor
acha que a sociedade hoje está maniqueísta, ela está amar·
gurada?
Collor -Não, maniqueísta não, acho que a sociedade,
ela está, consciente do sacrifício que vem fazendo. Naturalmente quando se pede sacrifício ninguém faz esse sacrifício
com. prazer, é uma coisa um pouco doída, um pouco ... -Mas
a so_ciedade, ela ... E é muito próprio do brasileiro, mantém
esperanças no país. No fundo, continua confiando, continua.
esperançoso, e eu acho que há uma percepção, porque o
povo intui muito, o povO intUi de uma maneira muito -fOrte,
o povo pode ser inculto mas ele não é burro, pode não ter
cultura mas não é burro. Tem uma intuição fortíssima, percebe
isso nas cainadas mais baixas. Hoje a gente percebe essa intui·
ção, ele vai e reclama: "ah, não sei o quê, por que isSo·,
não sei o i:J.uê. A gente vai e deixa, mas e aí? Eu acho que
não" Vai dar, mas não sei o quê, não sei O que lá". Quer
dizer, sempre a gente encontra ess.e_ outro dÇtd9~ que graçasa· Deus isso acontece, porque num ·processo como este, de
transição, essa compreensão, por- menor que seja, mas de
certa forma consistente que a gente percebe, é muito, ..
Perguntii - E as -elites, o senhor teria mUdado seU julga~
me"nto depoiS desse acordo com o (inaudível).
Collor- Melhorou um pouco o meu julgamento.
Pergunta- O senhor hoje já recomendaria que as pessoas
volt~se'm a comprar carro?
Pergunta - O senhor parece que ficou frustrâdC> com
aquel~ ed~!()_res que cercaram a publicãção dos seus arquivos,
me parecia que o senhor queria levar para o terreno de (inaudfV~tj -~eõ.os grosseiro. Mas essa sua indignação, por exemplo,
ontem (inaudível) sãO por exemplo díVidaS--do ponto -de vista
ideológico. Célio Borja é um conservador, tra(licionalista, um
católico tradicionalista, enquanto que o professor ,Jaguaribe
é um dos iÓ.quietoS (inaudível).
__ ,_Çf:!U~-:-- _Mas tem pontos coincidentes, tem pontos que
aproxiinam o mi:Õistro Célio Borja, e alérri ·de deles terem
pontos que coincidem, há o seguinte: depois de um certo
nível, como esse que tem o ministro Célia Borja e o professor
Jaguaribe, as coisaS, aí; elas caminham e não vão na_ linha
de confronto, maúla linha da co~ple_rnentaridade, as coisas
se desenvolvem num outro patamar, numa outra _dím~nsão,
e além disso eu_ já detectei alguns pontos coincidentes, tanto
na personalidade, na formulação~ de um como d~ outro. El~s
têm por exemplo em comum o fato de serem parlamentaristas,
eles têm em comum a necessidade de se promover uma série
de reformas nesse país, inclusive uma reforma social intensa.
Então há muitos pontos coincidentes, de modo que ...
Pergunta- Vamos ter prognósticos menos sombrios.
Collor -É, vamos ver se agora todos nós ...
Pergunta - A parte do ministério é_ do Jaguaribe, não

Pergunta- ••• ligarido para o senhor, não sei o quê, per·
guntar para ela também.
Collor- Aí o peSsOal diz: mas, Presidente, tinha ·que
responder, não podia deixar uma perguilta·daquelas .... Nãotem nada a ver um_a coisa com ~ outra. Então o__ ql.!~ há na
realidade é que emagreci sim~ emagreci sim, poi" ,q_u:e ema·
greci? Eu estou fazehdo dietá? Não; nenhunia: dieta·.··o Alberico Rezende, que é inuitO.rig:oroso 'ná-dfdá'dele' mas eu
não faço nenhuma dieta, eu
·
apenas como no horário normal, r~gular não como entre as
refeições. Comer entre .as refeiçqes é mortal, ~.J;llorta~._-Ag~~a,
eu estava além do meu peso, estava llll:lito além, d_o m~:u pei)O,
porque eu vinha de um.a ·campanha, vinha .de urna ca~panha.
eleitoral; alguns no período eleitoral emagrecem, outros en~
gordam, e eu engprdo, -~ritãó,' éu eStáVartl'uito-_pe,sád6, nluito
pesado. Eú passt~í uhi -pouco 'da- COritl:f'hoje ;eu· estOU 'Cohi
o meu peso de 20 árids' de idad~. Talvez eu· Qercâ iriaiS três
quilos, Dias não faço nenhum esforço para iSSo;' éstou·me
sentindo muito bem, muito disposto, com muito ânimo, com
muita_ vontade de prosseguir aí_ nessaS tatefÇts.
Pergunta - (inaudível).
Collor- Muito, eu durmo pouco ..
Pergunta - O senhor-.vai anu.nclar h_oje duas (ina~d~vel)
..• está certo pela outra?
Gollor- PoJ'iu:>;a?
Pergunta - (inaudível) O Rouanet. O _senbor elogiou o
Rouanet agora há pouco. (todos falaram ao mesmo tempo)
O Tuma fica?
.
Collor - Isso ai depende, dependerá naturalmente do
ministro da Justiça-, que ....
Pergunta- O Toma é parlamentarista? (risos) E a reorganização do Palácio do Planalto, do gabinete do. presidente?
CoUor -Isso eu vo_u de_ixar para. o final, será a última,~.
Pergunta - Qual é a última?
Collor- A nível de Palácio do Planalto.
Pergunta- Mas o embaixador pode:sair, presidente?
Collor - Ficará -para o final. Eu vO.U <;~.):aliar 7 deixar para
é?
o final.
_
_
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Collor- É do professor Jaguaribe. E nessa questão d()S _ eu acho que é o momento do nascimento de um partido social
artigos...
- liberaL Eu falei: Ah! Isso é uma grande idéia.
Pergunta - Mas o Jaguaribe é sorriso (inaudível}.
"OS CIACS, ALÉM DO A TENDJMENTO DIR'E:'TO
ÀS CRIANÇAS, DE TIRAR AS CRIANÇAS DÀ
Collor -Nessa questão dÕs atritos, aCho que também
MARGINALIDADE, ESTABELECEM UM NOVO
devo uma colocação aos senhores. O pessoal diz assim: plágio,
PADRÃO DE DESEMPENHO DO PROFESSOR
nê? Eu não (inaudível) aquela carta, então plágio. Isso começou na conversa minha com Merchior, pessoa, liberal rasgado,
liberal clássico (inaudível) e_~ambém um hol)lem notadamente
de direito (inaudível), e aí eu comecei a c_onversar ele, eu

cheguei como presidente eleito, ele absolutamente entusiasmado com o processo eleitoral recém cumprido aqui no BrasiL. Esse é um momento importantíssimo para o Brasil, esse
é um momento que o Brasil pode abrir a exj>ortar, esta nova
era, e ele dizia, muito entusiasmado, que "agora, p-residente,
eu estou com algumas coisas evoluindo e tal.e ele com muito
cuidado nas coisas que colocava e ele dizia o seguinte: eu
queria fazer algumas observações, não sei se isso cabe, obser~
vaç6es um pouco mais delicadas, minha grande preocupação
é como o senhor vai governar, porque a sua vitória significou
a derrota dos partidos, foi a derrota dos po1fticos, foi a derrota
do movimento sindical, foi a derrota da igreja, foi a_ derrota
de partes importantes da imprensa, foi a derrota das forças
armadas, então, como é que o senhor vai conseguir governar
tendo essa frente, pelo menos para ver cumprir... e outra
coisa, então a sua vitória significou a derrota das instituições,
então como governar o senhor- veja como essas coisas ficam
-como é que o senhor vai governar com tranqüilidade haven~
do essa enorme contradição? O primeiro Presidente eleito
pelo voto direto, depois de 30 anos, toma posse com as institui~
ções no (inaudível)? A! eu acho que vai ser o seu grande
esforço (inaudível), se recompor com as instituições e restau~
rar?
Eu disse, e isso mesmo, enfim e vim ·raZi::nctO todo um
esforço e venho fazendo, no sen!ido de ... qu_e as coisas nesse
sentido até que caminham relativamente bem.
Aí começamos a conversar mais, eu disse, Professor_ Me r~
chiar, como é que o senhor me encara do ponto de vista
ideológico? Ele disse; Ah! O senhor é um~ l.iberal. com_o_ eu.
Ai eu disse, deixã e·u te diZer corno é que eu lhe vejo, lhe
vejo assim e tal. Ele disse: é eu tenho assim essa ... mais
não é bem assim. Eu disse (inaudível) o _que eu "im,;:lgino é
assim e tal, e fui então colocando as coisas para ele. E ele
disse para mim: nias iSso é uma coisa:·rasdP.ante, ·ifJ-So_ .é iiin.O.
visãO muito interêssante (inaudível) tem aJguma coisa parecida
e aí foi lá e tal trouxe o ... e o ...fala no social liberalismo
mas o homem fala numa coisa mais- inst_igante aind8. e inà.is
eu diria até atraente que é o socialismo liberal. Até discutimos
lá um tempão nessa viagem e depois na outra, socialismo
liberal, socialismo liberal, e aí aquela questão__do Muro de
Berlim que tinha recém caído, isso foi no começo de 90,
Berlim caiu em novembro de 89, oUtUbió, final de 89.
Veja como as convers-ãs foram, e· Unlá coisa" extraordi~
nária, eu disse; Professor, o senhor poderia fazer uma estrutura nisso que eu estou dizendo para o senhor? Ele disse:
claro com muito prazer.
---- ·· ·
------Depois ele fez um primeiro escopo, aí nUma -o"utra viagem
ele me trouxe, com duas laudas, daí disse_ asSim: Presidente,
eu acho que aí. .. , Aí nós já tinham os revoluído.para a questão
do_ social liberalismo, dei?Cado o socialismo Jiberal arquivado
e ele disse aSsim: Presidente, e a questão ~essa é ·uma coisa
de tal maneira fascinante - eu não quer diZer que isso seja
uma terceira via porque eu não acredito eni (inaudível), mas

Então, eu tenho uma correspondência muito rica com
ele cartas, tem um últimó bilhete dele, é um bilhete em que
ele escreve ao EmbaixadOé Coímbra, ele djz: ''Prezado Mar~
cos, af vai a última -parte do !rahaiiíO solicitado pelo Pr~sidente
e tal, eu espero para a conclusão da última que a doença
que me apossa não faça a caneta cair das minhas mãos e
tal, estou ..._tratamento ... tratamento de cobalto, não sei, essa
questão da moléstia que ele tinha.
Bom, e aí, dentro dessa questão do texto final, pardci~
param além do que eu havia pedido ao Embaixador Merchior,
participou o MarCI1io, participou· o Rciuanet, partidpõu o Passarinho, participaram outros. Aí nós aprofundamos, alargamos e enfim, estabelecemos outros títulos, e outras motivações
para desdobrar o pensamento social liberal que não tem nenhuma novidade maior, o social liberalismo que tem sido
como o liveralismo no que ele carrega, conquistas e avanços
políticos e mais com uma consciência sOcial, a favor de uma
economia de mercado a favor do fortalecimento da livre inicia~
tiva, sobretudo, nias com compromisso social. E vai por a(.
Então eu acho que é uma doutrina fascinante o social liberalismo, eu acho que ele _congrega VáriõiS"S"e"tôies do pensamento
polítiCo nacional, eu acho ...
Pergunta - O senhor admite a hipótese da criã.Ção" de
um partido social liberal?
Colfor- Sim, é possível que ele ...
Pergunta - Sob a sua liderança?
Collor - Não necessariamente sob a minha liderança;
mas eu acho que já há o registro do partido social liberal,
eu acredito que ele possa vir a ser cOnsolidado corno tal...
Pergunta - Se diga como base para o parlamentarismo,
por exemplo, um partido forte assim .•.
Collor - Eu penso que dentro· ·cta reforma partidária
, que obrigatoriamente trará urna mudança no sistema de gover~
no, acho que esta é uma alternativa, porque o parlanientarismo ele não pode ser pensado sem que haja uma reforma
eleitoral, reforma partidária, o voto distrit~l, sem isso o parla~
mentãrisino não ...
... Merchior, existe algum ideólogo, alguém que precise
(inaudível)
~ ~
Collor- Além daquele que vos fala e que não tem nenhu~·
ma aspiração de- ser ideólogo, mas s·implesmenté de ser o
emulador disso, de se o canal, o veículo para que possa levar
ao de_b_ate ~ssas teses, nós temos esse grupo de peSsoas, o
- próprio Ministro Jorge Bomhausen_ que se identifica muito
com as teses do SÇtcial liberalismo e que fá havia el:n algum
momento aí, dois ou três anos trás, sugerido como Presidente
do Partido da Frente Liberal, que se estabelecesse uma linha
social liberal, então___ell __acho que dá para nós ... O PrOfessor
J aguari~e ~e ident_ifíca, diZ ele que aquilo que eu coloquei
nos artigOs e que foi divulgado, ele concorda em 99%, as
discordâncias que ele tem são tão superfiCiais e tão frágeis,
que 99% ele concorda.
Então, eu ach()é uma proposta, que eu não diiíàôOva,
e ela nãO tanl.bém_inova, rnas·é uma proposta que cãniillha
numa linha de modernidade, carninh~ linha de compromisso
social, isso é que é muito importante de se revisar, qUe é
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essa questão social, o agravamento da situação soci?l.n.o. m~R que nós encontramos Qe Q_eter ~ma.( ... _) g~rar a re'Ildª do
do. Isso coloca em _risco esse períÇJdo de estabilidade_ que campo, de evitar migração para as grandes cidades·; g~rar _
nós -pOderíamos prever para esse final de década coin-todo renda, de gera_r ( ... )! n9 moJ!lento x_que nós apostamos na
esse bipolarismo ideológico não está acoritééendo.
agricultura, as pessoas dizem: " ... dinheiro não". Foram necesA.s tensões aumentam, ·esse·resSurginiento dos naciona- sãriaS vári~s horas, e horas, e hOr<!~__ cJ_e váriaS reuníõe·s_para
lismos aí, num país da EurOpa, Isso é ressurgimento da intole- que riós pU.dessemos·encontrar_de uma forin_acriatiVa, os recur- ·
rãnciit, novas forilos de arbitiárfo/iSSO é algo perigosfssinio.- soS para fazer em faC_e desse programa extraordinário ( ... )
O di~curso daquele senhor Cit:taudível), é uma coisa~ .. , eu e que graças a Deus està ti:'áZ_endo seu resultado ..
assist1 pela televisão, depois de decidir, quando fOi corouA questão dos CJAC, e a questão dos_ CIAC, além do
niCado o resultado, ele com dóiS· fones no ouvido, em que atendimento direto às crianças, além do atendimento; retirar .
. debla1erava lá, isso- é·u:m ãbsurdo~ nóS estamos 1nvãdidos por as crianças da marginalidade e dar a elas condições de cidadãs
brasileiros, pelas portas de Portugal, não sei o que , travesti. num futuro próximo, os CIAC éstabelecern um novo padrão
Na Alemanha, o que acontece, esses punks, na verdade são para esse país, de escala e de desempenho do professor. Ao
milfciru na~intas qlJe saem pelas ruas agredindo, matando, lado da questão dos CIAC, nós estamos fOJ;mando professores;
esfaqueando _as pessoas de cor, turcos, então_ isso aí é algo Com ã. construção de quatro ou çi_nco mil Cl~_Ç nesse Brasil'
extremamente preo-cupante e nós não teremos condiçõ~s de_ todo, o que eu gostaria, e esse é_ o_meu_ desejo, é de queconversar sobre nenhum tema, em foros multilaterais, se nós qualquer escola que viesse a ser construfd_a_ ou qualquer eScola
não incluímos o tema_da miséria e da pobreza, não tem como. que viesse a ser recuperada, como nós também estamos recuA questão-do. meio ambiente, não tem ~mo ,çl~gttir: perari~o. a ~omunidade exigisse um padrão .... sem dúvida,
A questão ambiental sem discutir a questão da miséria e da mas o salário...
Pergunta- (inaudível)
pobreza no mundo. A .questão das criao_ças, perto dessa aí
é uma COisa...
-_- -_ .
.
_ "'. _
.......
Collor "'"':"'Mas o~ salário associado ao desempenho, é isso
Pergunta - Aspectos emergentes, de_vem _estar ... jo_r- que fl.ós estamOS- fazendO _àgo'fa, quei dizer, o salário- paranais ... esses conStantes acidente_s.~r esses ges_tos de violêncià ba,ix_o está, sem dúvida, vamoS fazer um programa salarial
coletivos, nas grandes cidades, no Ri9 pii"nCipatrnente, que mais salário associado do desempenho, quer dizer, nós teinos
é uma cidade praticamente de guerra, são emergentes, são aquela dificuldade hoje no ensino público, que nós sabemos,
problemas, assim que não se transfere para uma solução ideo- que é tal da professora fora da sala de 3.1,1la. ProfessOra a
lógica.maiS distante,
.
dispoSi-Ção, professora qUe está, que teve alergia ao giz, profes0 senhor tem alguma ação imediata nos CIAC?
sora que está com, -a escola é distante de onde moia, então
Collor- Bom, eu acho que o programa dos Cíãc; ~les. se formos fazer um levantamento a ~nível,nacioqal,_talvez a
respondem, se não _totalmente, mas numa parte importante gente encontre aí um percentual perto dos cinqüenta pOrcento ·
a essas indagações. O projeto do Ciac-qUe agoia' já·veni sendo dos professores, talvez, mas alguma coisa perto -disso, profes:.
melhor compreendido, talvez a falta de uma comunicação seres fora_ da sala de aula e que recebem a mesma que _pessoas
maior de nossa aparte tenha de alguma maneira prejlídicado que estão na sala de aula.
esse entendimento, mas o projeto dos Ciac é algo, no meu
Pergunta- (inaudivel)
entender muito impol'timte.
Collor - Não, o que eu defendo é o seguinte, é que
Pergunta - Tem uma duração curta? (?) (inaudível)
se está fora da sala de. aula, além dos motivos qtle nóspodemos
·collor - Tem, tem nóS estamos entrando jã a: partir entender como jUsto, doença, licença médica, além disso,
de maio, acho que em maio nós já eStareinoS inaUgu,t:üídO porque os outros estão fora da sala de ·aula, por falta de
uma média de um por dia, em junho nós vamos in_a.Ugurar incentivo, por falta de motivação, pbrfalta de não _tei' conditrês por dia, e por af vai, é ·um deslanche esses projetas,
ções de lecionar, porque não tem quadro negro. quando tem
Projeto- Presidente, nessa questão social eu queria abor- quadro não tem giz; quando tem giz nãO tem apagador, quando
dar uma questão mais imediata que é a camada dessa questão tem apagador não tem ( ... ). Então se se estabelecer,_ tem ..
social eu queria abordl!_r uma questão mais imediata que é que se motivar esse_ pessoal, tem que se incentivá_-lo, e a
a camada dessa questão social provocada pelo processo de com- gente só incentiva dizendo a ele: "bom, se você cumprir o
bate à inflação. Quer dizer;. há um processo de pobreza no seu horário, se você for dar aula, se você fizer isso, fi.ier ... ,
país, miséria, miserabilidade na parte estrutural do país e há você terá no seu salário, a reco:g:1pensa pelo seu desempenho.
uma parcela disso provocada peta política de combate à infla- É isso; que nós estamos fazendo e o professor Darei Ribeiro
ção. O governo tem uma viSão disso, da onde e até onde o no Rio, esse curso dos professoreS dos CIAC, (.-.. ), ele está
tecido social (inaudível) é o agravamento dessa situação toda... fazendo na universidade federal, não~ UERJ, Universidade
Collor- Veja b_em., agora no domingo o Jornal do Brasil Estadual do Rio d~ Janeiro, ele está com o Reitor, aqUele
traz uma matéria de página inteira, ocupada 1/4- da- página que foi presidente do INAMPS, o_(.~.), está fazendo um ttabapor (iriaudível) cujo título talvez não reflita __~xatamente o lho excepciopal de formação dos professores, quer dizer, então
teor da matéria e o quadro traz de 82 para cá, a diferença uina coisa: está le~aitdo a outra. NQs. _e_Sti:unos a fundo trabaentre os 1_% mais rico da população e os 50%. mais pobres. lhando, mesmo q'ué não tenhamos _tido alcance niSso·; IDas·
O qúe· i16s verifiCaiifos _é pelo, o próprio jornal traz é de em várias frentes, nessa questão de imediato, é claro que
que há Uina diminuição, ou· seja, o número de 1% mais ricos nós temos que fazer, e estamos fazendo aquilo que está ao
diminuiu· em favor_ dQS __SQ%__ mªis_pobres, ·esse útlimo dado nosso alcance, mas a questão das crianças, por exerripló, nós
que ele traz é de 1990. _
. · __ n;io podemos ter tj~bhum tipo de ·solução que não passe por
É claro que todo processo de recessão, ·piocesso d.e de- - um engajamento dfi.s.ociedade,_ou_ã_ soG-iédade se engaja, ou
semprego, eu acho que atinja de um3: ma~eira insuportável a sociedade_ partiCipa e chama a si uma parte da responsaas camadas menos favorecidas da pOpul:içãO i é isso qUe nós bilidade ou nós n'ão teremos comó evitar a marginalidade
temos tentado realizar, veja o programa agrícola, é uma forma de um número cres~~nte ( ... ).
c
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Aí também tem um outro detalhe, a gente precisa também sem nenhum tipo de confronto, sem nenhuma idéia de acusa·
se a situação das crianças está assim é devido a que, ção;-·nada disso, se nós n~o levarmos isso a uma discussão
as cnanças abandonadas são o retrato, são a conseqüência séria, madura, responsável, conseqüente, as coisas-São bem
da falência do Estado. Então o Estado brasileiro se esclerosou, desagradáveis.
·
faliu, na medida que não consegue dar respostas à sociedade,
Questão ambiental, como é que vai se discutir a queStão
nos seus- reclamos por educação, por saúde, segurança. O da preservação ou de conservação do ambiente ou de se
Estado se voltou para outras atividades que não tem nada evitaradevastaçãodoplaneta,semg_ueseconsider;asituação
a ver, se envolveu com produção de aço, se envolveu com da pobreza e d:e misérj3 e:-m---,-que -vive 3/4 da hum3nidade,
produção de minério, se envolveu com -produção de químicos, 3/4 da humanidade, como~? =Não ,tem como. A ( ... ) Brutland,
se envolveu com produção de calçados, enfim, tudo, e cada a Primiera Ministra da Noruega tem uma frase perfeita· que
centavo colocado pelo Estado na atividade produtiva, são eu considero perfeita:, ela diz O seguinte: "A desvatação ... dois centavos menos para a área sociaL Então se deixou de _a pobreza é causa e efeito da devastação- do planeta,.. Sem
investir em educação, saúde, infra-estrutura, -saneamento, se- : dúvida nenhuma a devastação que nós estamos vendo aí, ~Uãn-
gurança e o resultado aí está. EntâO paY.ã. minorar esse _quadro do falamos dos nossos garimpeiros, -~les estão _lá porque queterrível de abandono d~ nossa infâricia, é nec,essáiio que o rem! Porque gostam'? Por quê'? Não, eles vivem lá pOrque
Estado primeiro recupere as suas atribuições originais, e recu- tangidos PC:las dificul~ades económicas em que eles viviam,
pera como, saindo dessa área que náo lhe diz respeito, e e quem sax lá para ctma, são os mais fortes, são os: mais
conseguindo recursos para fazer investimentos màciços ( ... ), ousados, e que for, lá do Nordeste, ou aqui no CelitrO Oeste,
e aí também vem a importância dos projetes do CIAC, porque chega e diz assim: Hsair daqui? Aqui eu estou passando dificulnum momento de dificuldade como esse, de dinheiro contado, dade, mas eu resolvo aqui, faço um bico- aqui~ acolá~ Mas
.
sair daqui, andar 2.000 ·quilómetros, entrar Daquela selva,
nós estamos investindo num grande projeto.
Então essa é a queStãO emergertcial, e a participação pegando doença, malária, aquela coisa toda." Então quem
da sociedade, o projeto do Joãozinho Trfuta, pór exemplo, vaisãoosniaisfortes,exatamenteaquelesquepoderiam.estar
no Rio de Janeiro, é uma Coisa extraordinária. A escõlã Flor utilizando toda essa capacidade numa outra atividade. Eles
da Manhã, então o Joãozinho Trinta( ... ) como -exemplo de vão para lá por quê? Tangidos pela dificuldade.,
como a sociedade pode se engajar junto com o Governo para
E quando chegam lá, eles vão poluir o rio porque querém
tentar reduzir essas paridades, essas ( ... ), acabar com essa ver o mercúrio poluir, porque derrubam a árvore porque quesituação de miséria. Bom, nós precisamos ver o abandono- rem ver( ..-.)? Não, é por necessidade. Nisso não vai nenhuma
das crianças.
defesa à atiVidade do garimpeiro, mas apenas uma co·nst~tação
Agora, a questão social não é-unra-qUesfãó Ideológica. de uma realidade, ~ntão isso_significa o que, devasta,çã:o, ocaa questão socíal é uma questão imposta diante de- nós- pela sionada por quê? Pela pobreza e pelas dificuldades
que
realidade. O que se percebe hoje, é um distanciamento cada es~a pessoa vive. Isso é apenas um exemplo atual, é urna
-- - --- -vez maior de um mundo branco, desenvol~do, capitalizado COISa bem pontual da( ... ) brasileira.
e detentor, esse é o principal, esse é o mais forte de todos
Nas favelas, a poluição da Baía de Guanabara é ·causada
eles, todo esse capital ( ... )e detentor da tecnologia do cQ_nhec~-: por quem? Causada P?r quem? Causada pela urbanização
mento ( ... )De outro lado, é um -mundo descapitalizado, sub- inteiramente sem controle feita nas margens daqueles riachos,
desenvolvido, não branco, sem tecnologia. Então-a--Situação daqueles rios, aquela coisa toda, então na Baía de Guanabara
vem, isso vem se aproximando não, vem se distanciando, - deságuam aqueles rios( ... ), além da questão das indústrias.
Fundame_ntalmente esses objetos são jogados~ pneli, fco ( ... ) tem aumentado, tem aumentado a· olhos vistos. Os_
números das Nações Unidas são de aterrorizar, o relatóriO gão, quando tem chuva então desce aquilo tudo, é um Deus
do ( ... )da ONU, em 1991 do ano passado, esse é um dado nos acuda. Por que isso então? Porque não houve planejaque nos faz pensar a todos, demo-nstra que, em 1990, 93% mento urbano, porque não houve saneamento. As pessoas
dos nascimentos ocorridos po__~und9, o_correram np Terceiro estãofa~~ndo isso porque querem? ( ... ).
Mundo, 93% quer dizer, cada 100-pesso~s que nãscerarn...
Então é a questão da pobreza estar muito vinculada à
O Brasil até que está bem, nós estamos corri taxas de cresci- questão da poluição. E n~sse particular~ nesse campo, eu acho
mento demográfico eu diria até do mundo desenvolvido, so- que nós temos dois _tipos de causas- da ppluição ambiental. .
mos um país 1,6, 1,8, que é um número ... cerca de 2% do Umacausaéincon$ciente,aoutraécotisciente.Ainconsciente
crescimento demográfico.
é_ causada por países como o Brasil. E aí estou analisando
Mas, quer dizer, isso é um dado, hoje, também segundo o iriconsciente da população, retirando esses que poluem_saos dados do relatório do ( ... ) 77% da população mundial bendo, porque aí já é a poluição consciente. No Bràsil é
vive no terceiro mundo, com acesso a apeniís-16% da renda a poluiÇão em outros países (?)? Não, poluição inconcieilte,
mundial. Não pode dar certo. A gente fala aí que estamos desses favelados. desses que vão lá para fazer o garimpo.
também todos preocupados com essa, com o resultado a nível E há a poluição consciente, essa, portanto, é criminosa, que
de Leste Europeu, do fim do polarismo ideológico, com esses é praticada pelos países desenvolvidos. A Senhora Bruklan
mísseis, Com esses S'S ( ... ),com os eurot.nísselS, Cbliúl questão (?),_Por exemplO, está tendo hoje chuvas ácidas na Noruega,
nuclear, não sei mais o-que,isso realmente é um perigo porque - no território norueguês. Chuvas ácidas por emanações de inpode a qualquer momento, pode o terrorismo mundial inovar dústrias químicas da Alemanha e da Iglaterra.
·
e querer fazer um terrorismo com artefatos nucleares. Bom,
Bom, e aí vem também aquele ôutro rªciocínld: -i"Não~
Deus queira que isso não ocorra. ·
a gente aqui fazendo o nosso, deixa o-s--outros lá fazendo
Mas, com um poder de destruição muito maior do ·que a poluição. que quiserem". Não! Isso aqui é uma casquinha
essas ogivas-nucleares, é o poder de destruição, tem essa só, o_ que fizer lá, em algum mmne1:1_to vai chegar aqui. Então,
situação potencialmente (?), isso é muito grave,-"isso muito po-r ISSO, que a gente támbém nãO pode. E um tema muito
grave, se nós não comerçarmos a levar esse tema ao debate rico, são· niuitas coisaS que tem que saber. Por isso que ·a
anali~ar,
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gente não pode também discutir a questão ambiental de uma
forma seletiva. E:Otendeu? Do tipo que os- países do Primeiro
Mundo estão querendo discutir hoje: "Não, nós resolvemos
,aqui os nossos, e vocês resolvem o de vocês". Não temn~curso
do Fundo, para financiar novas tecriqlogias, nada. Não pode,
eu acho que discussão tem que ser global.
~ntão, essa forma consciente de poluição, caUsada pelas

emanações de C02, por exemplo. Quem em~na CO~ sãó
os paises industrializados. O CF6 (?), que a gente agora está
vendo, quem é? Somos nós br.asil.eiros, que temos aerosol
suficiénte para fazet essas pérfiftações na camada de ozónio?
Não somos nós. As chuvas ácidas, so~os_oós? Não, não somos
nós ..r{ós temos Um foco~ aliás, de_poluição no __Br_asil, que
é na Csina de Candiota (?), na divisa com o Uruguai. Isso,
realmente, é culpa nossa. É o_ único caso e:m que nós estam_os
provocando chuva ácida. Nós estamos tomando_ providência
para ccrrigir isso o .mais rápido possível.
Pergunta - É usina de quê?
C.ollor- Candiota .. É uma usina termoelétrica.
Pergunta- Mas os Estados Unidos não parecem minimamente di:siJOStos a discutir essa questão não?
Collor - Eu falei com o presidente Bush na semana
passada, colocando para ele a importância que·o Brasil, como
país anfitrião dava, e todos os outros, consecfüentemente,
à participação do presidente americano na- Conferência. E
também na retirada de alguns( ... ) Que estavam serido-C_olocados na reunião do Prepcom _em Nova Iorque, a reunião preparatória da Conferência, que oS Estados Unidos não devam
assumir compromissos de emanação de C02, até -o ano 2.000,
porque o que se deseja é que os países signatários da Carta,
eles se comprometam a que as emanações, ou as emanações
no ano 2.000-não- sejam superioreS às emanações do ano de
90. Então, o problema aí está. Esse ·e mais também a composição do Fundo que vai financiar projetOSâe cOmbate à poluição em países em desenvolvimento. E ele está trabalhando,
ele se mostrou muito receptivo e disse que ia dar orientação
à equipe dele, naturalmente preservando os interesses ameri~os, em termos de o que signifiCaria ó impacto na sua e_cononua. Por outro lado é um _ano eleitoral, e é o que eu estava
dizendo: ·~Não~ isso significa que o-presidente americano não
quer dar valor à Conferência?n. Não. Do- mesmo jeito que
os mulçumanos estão aí no período do s~u Ramadam,-talvez
alguns não venham p0rque estão nesse período do Ramada'm.
Do mesmo jeito, nos Estados Unidos há uma eleição presidencial, e o presidente é candidato.
Mas eu acho que ele entendeu bem o apelo, recebeu
bem o apelo, e eu espero que ele compareç-a:·Bom, eu queria agradecer ....
Pergunta -- Faltou um item, de três áreas, Agricultura,
Infra-Estrutura e Exterior.
Collor - É um repórter, não é? Isso aiildá. vªmos y~_r
depois.
Pergunta- Essa área está indefinida, não é?
Collor- Está indefinida, Ok?
O_ SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ---: Concedo a
palavra ao nobre Senador Aur~o Meno.O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente e Srs._ Senadores, temos
aconvicçã0 de que neste epoisódio surpreendente e, ao mesmo
tempo, tão esperado da substit_uiç_~Q miqist_e:J;"ial, existe a COnw
firmação do bom propósito de o Presidente adminiStrar o
....Pafsatravés das maneiras que confirmem o seu ideal de deb_elar
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a intlação e de terminar, de uma vez por toda:s, cotn a_ suspeita
que_ recairia sobre_componentes do seu Governo. Ressalvem-,
se de saída, figuras especiais e singulares como Jarbas Passarin_bo que, pela sua probidade, dinamismo, honradez merece,
ser_ situado num plano especial, em virtude do_s_ comprovados
merecimentos que possui.
__ Ressalve-se, também, sem dúvida nenhuma, diante de
tudo, o espírito do S_r. Ministro_ Marcílio Marques Moreira
que, desde o momento em que transpôs os umbrais do Ministro
de Economia e J?lariejamento, fez sentir uma diretr.iz dife- .
ren,te, um embalo promissor e de esperança para a administração pública, em termos de êxito e de amor ao BrasU.
__
Ressalve-se, ãfilda;Reinhold Stephanes, que será convidado para recompor a falange ministerial e, acürta ele tu_do,
a nossa convicção de que o Presidente Fernan_do Collor, ao
designar o nosso a_n_tigo companheiro Senador Jorge Bornhausen para coordenar a parte polítíca do País, não poderia ter
sido mais feliz, porque aquele cidadão é um símbolo de discriçãc:); de equilíbrio, de inteligência e de bom-senso~ já evidenciados pelo seu desempenho no Senado _e pela sua atuação
firme e forte no Ministério da Edu_cação.
Desejamos apenas, Sr. Presidente, que na composição
a ser feita pelo Pr_esidente da República não esqueça Sua
Excelência_ que e~iste um chão d~ dois terços do Brasil, que
usualmente não tem participação nem é chamado para administrar as coisas dO País_ e as necessidades do povo. Por isso
mes:tno~ -eSse chão deveria ter urna representação que fosse
un1a prova do conceito e do des.ejo de servir àquela área,
que OExecutivo poderia proporcionar.
·
Claro que estou me referjiJ,do_àqu~lar_egião enflore_stada,
que tanto care_ce de assistência.e_çi~ \ln)..~.yi::;ã;o n:tai.s poSiti~~
E a região dos rios.e das florestas, rios que servem de estra,das
naturais, poiS aquele aranhol hidrográfico permite que se possa
proporcionar à Amazônia -uin impulso criador e.progressista
tão grande e tão forte, capaz de fazer com que, finalmente,
poSSa ela' ombrear com os demais _Estados da Federação:~_prin
cipalmente com os do Centro_-Sul -e do ~ui_ que já atingiram
unúl. fase de progresso, digna de ser comparada à_dos Estados Unidos e.à da Europa.
O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. AUREO MELLO- Ouço V. Ex• com prazer. .
O Sr. Ney Maranhão- Senador Aureo Mello, em primeiro lugar, quero congratular-me com V. Ex~ pelo pronunciamento equilibrado que faz, pois V. EX~ é um homem com
experiência da vida pública. Conhecemownos há mais de trinta
anos: V. Ex•, como Deputado Federal no Rio de Janeiro,
representando a sua Amazônia e eu. o Estado de Pernambuco.
Hoje; estamos no PRN, que é o Partido do Presidente da
República, e formamos uma Bancada, defendendo, aqui, as
~':!:as· idéias, os seus. programas. Estamos. aqui sempre na linha
de frente em defesa daS posiÇões do G.overno, principalmente,
neste momento,,c;;m que V. Ex~ está na tribuna congratulando-se com essa reforma minist~rjal. Isso demonstra, mais
uma vez~ que este Governo - ele'ifo, depois de trinta anos
de ditadu_ra milit~r, pelo voto popular-está aberto ao diálogo
com todas as forças politicas vivas desta Nação. O Presidente
d~ República des.eja a solução dos graves problemas em que
vive o--país há mUitos anos. Temos a- certeza, Senador Aureo
Mello, de que ess_es problemas serão solucionados antes do
término do manda,to do Presidente Fernando Collor de Mello,
porque a Nação está sentindo que o Presidente está com uma
d!r~ção sincera, urna direção em que Sua Excelência está se
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inco-modando pouco com a sua popularidade do início de Go- temas da Aniazónia. Essa palavra, é com -org-ulho que digo, verno, porque é um homem público, um estadista que acredita ressoa dessa maneira, em uma nota só, para· que essa Região
na solução dos problemas de seu país, e sabe que este Governo seja olhada e apreciada.
_
chegou ao poder com uma inflação onde os empresários, ao
-Em épocas passadas, noutra Legislatura, o Sr. Senador
invés de investirem nas indústrias, que não acreditavam, inves- Jorge Kalume apresentou nesta Casa uma proposição que
tiam no o_ver, que rendia mais do que o lucro tle suas indústrias; reputo ~as mais sigriificativas e ~xpressivas para o Brasil. Nda,
onde os trabalhadores estavam anestesiados, com salários que determinava a criação da Secretaria da Amazônia. que 'iria
não davam para comprar- quase naâa nos supermercados. Ho- englobar todas as reapartições e órgãos semelhantes à Sudam,
je, estamos todos sofrendo, mas sofrt?ndo para um Brasil me- Suframa e outras entidades• que são distribuídas para assistir
lhorl E _já estamos vendo aí as reservas do País crescerem, àquela terra e àquela gente.
nobre Senador. Uma prova evidente do que estou d_i~endo
Era uma proposição de iniciativa pârlamentar C como
a esta Cas-a: estive, há 15 dias, com o Governador Joaquim tal não poderia criar despesas e muito menos emprego~ em
Franciso, do meu Estado, e com o Superintendente da Sudene, serviços existentes. Mas era uma- permissão para que O Presina República da China, em Formosa, e a credibilidade deste dente da República tivesse oportunidade de, com o consentiPaís, queiram ou não os nossos adversários, está voltando mento prévio do Congresso Nacional, converter em pedido
no exterior, quando, antes deste Governo assumir, não tínha- de lei ou até em decreto-lei aquela instrução, a firri de que
mos um crédito de um telefonema internacional, tinhamos fosse criada uma espécie de Ministério da Amazónia:
que pagar cash no País de origem. Agora, ~stamos trazendo
Agora mesmo estamos sabendo e vimos, Sr. Presidente,
para Pernambuco cerca de 300 milhões de c:!_2)a_!es para finan- um formulário que uma associação doS Estados Unidos da
ciar micras e médios empresários, a pequen-o e médio prazos. Améric'a do Norte está distribuindo em Nova Iorque e em
Isso· significa que o País está voltando à trilha da credibilidade algumas cidades americanas. Nesse papel há perguntas e equainternacional-. Congratulo-me com V. Ex~, como Senador do cionamentos: Deve ou não a Amazônia ser ihterrracioiialiPRN e como- Senador que· defende a sua Amazônia, hesse - zada? Deve ou não a Amazónica passar a pertencer a" um
pro-nunciamento que faz, neste momento, em defesa do Go- conjunto de nações? Deve ou não a preservação da floresta
verno- e: do Presidente Fernando Collor.
ser mantida pelas nações do Primeiro Mundo?
Sr. Presidente, nada mais necessário, nada mais impresO SR. AUREO MELLO- Muito obrigado, nobre Sena· .
cindível
do que a convocação dos que fazem parte daquele
dor Ney Maranhão. O Presidente Fernando Collor é, sem
dúvida nenhuma, uma figUrá -de qualidades indiscutíveis e continente brasileiro, que é a Amazónia, para q-ue façam pane
vem sedimentando, vem o_b_tendo um amadurecimento que do novo grupo que vai dar impulso a esta grande nave que
pouco a pouco_-engr~"n4~c~ suc:tlinha de__cc;m.duta e a sua traje- é a nossa terra, o nosso País.
-- Eram essas, Sr. Presidente, as leves pcm-deraçôes que
- tória através da adminiStração.
Uma pessoa de ideaiS i"asteiro_s ficar~a magoada e_- .até desejava formular, mantendo aqui a certeza de que o Senhor
sabotaria uni goVerno cOmo o do Sr. Leonel Brizola, no Estado Presidente Collor é. um cidadão capaz de merecer a confiança
do Rio de Janeiro, por exemplo ao recordar as ofensas que, dos brasileiros e de todos aqueles que fazem parte da adminismutuamente, foram feitaS, durante a campanha presidencial. tração do País, quer no Poder Executivo, quer no Judiciário
No entanto, com a maior isenção espiritu_al, aquele a quem ou no Legislativo.
Muito obrigado.
um cronista do Rio de Janeiro-chama "o._Qemolidor"# ~sse
jovem qu-e dirige O BraSil fá i ao Gõverlló "BirZola e ·a- eie
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~ Concedo a
concedeu a liberação das verbas destinadas à ~inha VeriT!elha, palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio.
para que o Rio de Janeiro se favorecesse de~se grande b~Ile:
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL -TO. Pronuncia
fício traduzido em um trânsito mais" livre
uma menor o seguinte discurso._)-- Sr. Presidente, Sr'!::- e Srs. Senadores,
exposição da sua população a acidentes, às dificuldades decor- quero repercutir nesta Casa o que declarou o Sr. Presidente
rentes dos engarrafamentos de veículos, o qu.e é uma constante da Associação Brasileira de Indústria de Fundição- ABIFA,
naquela capitál que cresce ininterruptamente.
que deixou Brasília na última quinta-feira impressionado com
Agora mesmo estamOs s·abendo que é intenção do Presi- uma grande mudança: "Pela primeira vez, toda a cadeia prodente- e as revistas e órgãos de publicidade_assim o anunciam dutiva do setor automobilístico teve de ir atrás do consumidor,
- liberar verbas destinadas às ferrovias do _Centro-Oeste na discutindo como repartir sacrjfícios para oferecer o preço que
direção de regiões sulistas; para que, ctiiifpridO ·o--Orçamento, esse consumidor está disposto a pagar por em veículo".
Senhoras e Senhores Senadores, não há dúvida de .que,
o povo dessas áreas possa" ser beneficiado e_ possa encontrãr
apoio nos seus pleitos, na sua ânsia de progresso, na sua a despeito da generaljzada descrença do_ povo brasileiro, estanecessidade de crescer, que é a aspiração de todos_ aqueles mos ingressando numa era de mud_anças. Refiro-me à mudariça rilais difícil de todas: a mudança de mentalidade.
que desejam a civilização e o progresso.
Temos certeza de que o Pre_sidente nessa conjuntura em
Ao longo da nossa história, toc:los, elite e povo, se acostuque estará compondo o seu Ministério, buscando figuras ima- maram a cobrar e a esperar do Governo a solução para as
culadas, probas, competentes, realizadoras e capazes, não es- nossas mazelas. A dialética democrática, a negociação entre
quecerá qu_e dentro da Amazónia temos hornen$ de alta capaci- os parceiros não faz parte da nossa tradição cultural. Entredade moral e intelectual- alguns, inclusive, que já passaram tanto, nenhuma nação se fortalece e se consolida, enquanto
por este Parlamento - e "que no seu Secretariado, no seu os s-eus ateres sociais não urdirem seu próprio de.stino, não
Ministério, existirá agasalho para homens desse feitio, que constrUírem o edifício de suas relações sociais, em cuja obra
todos têm a desempenhar um papel ativo.
não precisamos nominar porque são conhecidos.
A receita da sobrevivência de uma nação está contida
Uso sempre, neste plenário, Sr. Presidente, uma palavra
monocórdia quanto ao assunto e quanto aos temas, que são em uma palavra simples: SOLIDARIEDADE.
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O mestre Aurélio Buarque tem duas definições _simples
e precisas_ de solidariedade. A primeira delas: ''Laço ou vínculo
recíproco de pessoas independentes". A segunda: ''Sentido
moral que veicula o indivíduo à vida, aos_inte_r_es_ses e às responsabilidades dum,a n~ção". Usando uma imagem comum, eu
diria que a solidariedade é a argamassa do edifíCio social.
Nestes tempos de aguda crise política, económica, social
e, sobretudo, moral, é alentador sabermos que a sociedade
brasileira e capaz de costurar alianças, é capaz de tentar e
conseguir o cons_enso para espancar a velha fórmula do "salve-se quem puder".
__
_
Refiro-me, com satisfação~ ao Acordo._do_S_etor l\._utomo- _
tivo, selado no dia 26 de_ março, entre o Governo Federal,
os trabalhadores e os empresários da cadeia produtiva do
referido setor.
__
____ ~---O
Ainda no dia 6 de dezembro_dQ_aJIO passado, dei como
lido no plenário um discurso em que, após enaltecer o papel
assumido pela indústria- automobilística no- desenVolvíf!lc:mto
brasileiro nas décadas de cinqüenta, sessenta e setenta, revelei
minha decep-ção com a baixa qualidade e o altQ custo do_
automóvel nacional, nos últimos anos.
Mostrei o absurdo dos preços praticados com crescimento
real de 50 a 60% no período de um ano; condenei a inse-nsatez
da pesada carga tributária; a violência das taxas_de juros cobradas no financiamento da comercialização; a deterioração do
sistema de consórcio. E, no-que diz respeito a esse sistema,
em que pese o grande número de CPI em andamento nesta
Casa, na próxima quarta-feira será instalada uma CPI para
tratar especificamertfe de CótfSórcio de Automóveis em nosso
Pafs- o que considero de extrema importância; a ineficácia
governamental na repressão às práticas cartelísticas do setor.
Na ocasião, formulei um apelo a Sua Excelência, o Senhor
Marcflio Marques Moreira, para que estUdasse fórmulas de
incentivar a produção de veículos mais baratos e estimulasse
a competiçãO, abrindo _o mercado à participação dos importados, através de urna redução nas alíquotas de importação,
pois a reserva cartorial de mercado _estava g~rando um mons_

tro.
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através de decisões .económicas mais raciOnais, a saber: o
aumenta: da produção e o melhor acesso do consumidor ao
mer_cado.
Estou otimista de que os compromissos acordados no
SemináriO da:TO.dústria Automobilí_stica e o acordo firmado
para os próximos 90 dias serão_ honrados pelos seus signatários,
pois são resultadq de uma intensa negociação, em que, pela
primeira vez, não vigorOu o espírito cOrporativista e a lei
de Gérson.
Ansiamos pelo cumprimento fiel das cláusulas ali acordadas, pois o êxito deste acordo servirá_de exemplo e de moldura·
para outros acordos setoriais, cujo sucesso em cadeia poderá
derrubar a inflação renitente.
_ __
Não haverá vencedores, nem vencidos. Ganhará toda
a Nação brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Onofre Qt.i_früm. ·
.. --.
O SR. ONOFRE QUJN<I.N (PMDB -GO. Pronuncia
o seguinte _discurso.).-:- Sr. P.t:~sideQ.te, S~ e_; Srs. Senadores,
assume, hoje, o mandato de Deputado Federal, pelo Estado. _
de Goiás, o bravo companheiro Alano de Freitas.
Político experimentado, desde as bases, tendo sido Prefeito" do Município de Jaraguá; duas vezes Secretário de Estado
do Meio Ambiente, em Goiás, presidente da Associação dos
Municípios Goianos, chega, agora, à Câmara dos Deputados,
quando se licencia o ilustre Deputado Luiz Soyer, para tratamento de saúde.
·A representação goiana na Câmara dos Deputados continuará com o triesmo brilho, com a chegada do Deputado
Alano. O ecossistema do cerrado ganha uma forte voz em
sua defesa, pois, homem vinculado ao meio ambiente, o Deputado Alano, há de enriquecer a luta pelo desenvolvimento
susteritado da região Centro-Oeste, p-redestinada a s.er o celeiro do Brasil, sem a devastação ambiental das regiões produtoras pioneiras.
Bem-vindo ao Congresso Nacional, Deputado Alano de
Freitas; sabemos que sua atuação será marcante.
_
_
Parabéns, Estado de Goiás, pelo nosso representante que
dará voz a seus anseios no legislativo brasileiro.

..
. . _
,
.Ness_e passo~ quero exaltar a perseverança de propósitos,
a capacidade de articulação e a competência negociadora da
Secretária Nacional de Economia, a economista Dorothéa
Werneck, que coordenou o Semínário aa Indústi'la AutOmo- :
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
bilística, cuja preparação=cuidadosa garantiu o pleno êXito. -A redução do !PI e do ICMS represenfã 1ima t.t:ªo:sigência palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
do Governo Federal e dos Goyç_rnos Estad1,1ais, reflexo de
uma visão mais social dos problemas. A propóSitO, Sr. Presi- o seguinte discUrSO.}- Sr:- Presidente, S~ e Srs. Senadores,
dente, Sr~s e Srs. Senadores, ontem, o Presidente Fem;:tndo quando comparada com outros países, a parcela dos saláríos
Collo_r__a_s_sinou um decreto, reduzindo em 6% as aHqU.otaS- na renda nacional em nosso País é muito inferior à observada
de IPI para os car_ros novos.
.
- nos países desenVOlvidos. Nestes, enquaiito os saláriOS repreQuero louvar a inteligência arguta dO líder sindical Vicen- sentam cerca de_ dois terços da renda nacional, comq__ é o
tinho, que usou as armas da moderação p.o mom~ntQ-C9,r(eto, caso da Alemanha, Estados Unidos e Japão, no Brasil Se
visando a evitar ou mininiizar o rrial maior, qu~ é o dese~prego estima que hOje Os saláriOs não devem ultrapassar 35o/ó da
em massa dos metalúrgicos e o enfraquecimento dã._.lridústria renda total. Segundo dados do IBGE, em nosso País os salá_!ios
automotiva, de capital importância na economia na'cional.
equivaliam a 52% do PIB em 1970 e a 50% em 1980:
..
Aliado a esse fato, o elevado grau de concentração de
Mais de uma centena de entidades participaram do acordo
que culminoú na redução imediata de 22% nós pre-ços- de renda na soci~dade brasileira é um falo r que limita a expansão
tabela dos automóveis e veículos comerciais leves. Gostaria do mercado interno e compromete a própria estabilização
de mencionar, em especial, a Anfavea, o Sindipeeàs e a Fena- da economia.
No IX Cong_resso Br_asil~irQ _de_ EconomiStas·; r~liza:~o
brave, que constituem elos essenciais da cadeia produtiva e
possuem alta representatividade no Setor. A redução autocon- no ano passado, o economista António Corrêa de Lacerda
sentida das margens das montadoras, dos fornecedores de analisou õ período_de 9 anos--:.compreendido entre 1981 e 1989.
autopeças e das concessionárias demonstra uma profurída mu- A renda dos 10%. m:;tis ricos da população brasileira, represen_dança de mentalidade, em que o lucro passa a ser perseguido tativa de 46,6% da renda total em 1981 - um percentual
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Alguns defendem que foi o congel~mento do Plano Brasil
Novo que permitiu a ligeira redução da disparidade entre
os muitos ricos e os muitos· pobres. A esses lembramos as
conseqüências ·sociais e eooúômicas de medidas mal COiicebidas cuja implantação des~ncadeou o trio recessão, desem-prego e crise, de conseqüências sociais nefastaS.Dado o alto grau de co~&ntração de renda apresentado,
nosso País, mesmo sendo cOnsiderado a décima economia
oc~denta_l pelo volume de produção de bens e serviçOs, ·aca_pa-de ser classificado em um inod~tro 6Q• lUgar entre os 160
países analisados rece11tementê por·dstudo da ONU para medir o progresso· Sócio:..ecoDôniico inimdial. Fica aqui evidenchido~ que o fator trabalho precisa ser melhor remunerado
em nosso País; o trabalhador melhor remunerado terá maior
produtividade, consumirá maior númerO de bens_e_serviços,
proporcionando, por sua vez, um incremento no PIB nacic;mal.
Esses númer_os, longe de nos· ~evar ao ·ctesânim,o ou ao
descrédito.coletivo, sinalizam que, em fa~.dc;t tantas carências
sociais, muito deve ser feito pelo Estado, sendo neçessário
calibrar melhor seus investimentos- D.a área social, evitando
desperdícios e políticas equivocadas.
,
- Á PNAD de 199o ainQ.a ~nstatou que a maior concentração·cte rencia do Raís está no Nordeste: o.decil dos mais
ricos detêm 53,4% da ·renda, ao passo que no Sul e no Sudeste,
os 10% rn,ais ricos fiCam.com 47,1% e 47,7% da renda, respectivamente.
·--__ ~rnda, -.acerca das desigualdades regionais, o Nordeste
PAísES LATINO-AMERICANOS DE RENDA MÉDIA
continua a concentrar o maior número de analfabetos. Em
termos nacionaiS, a taxa de analfabetismo da população·acima
Venezuela
34,2%
de 10 anos. caiu de 22,3% eín 198I para 17,8% em 1990.
O~ Nordeste tem 35,8% da população local analfabeta, mais
Peru
~ 35,8%
de três vezes os índices registrados no Sul (10,4%) e no Sudeste
(10,2% ).
~
~
Guatemala
40,8%
É no mínimo revoltante verificar a existência dessas ~ispa
ridades regionais, quando a Constituição Federal, no seu art.
39-, inc~o I_II, ~:reza que "constituem objetivos fundamentais
da ·República Federativa do Brasil ... erradicar a pobreza e
PAís DE RENDA MAIS BAIXA
a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e re-giOnais".
Em artigo intitulado "Hiperinflação e Estabilização -no
fnclia
26,7%
Brasil: o prinleiro Plano Collor", de autoria do ex-Ministro
Bresser Pereira e Yoshiaki Nakano,_publicado na Revista de
Economia Política de out-dez/1991, os autores situam nos anos
de 1978-1979 as origens de uma espiral de preços_e salários~ _
PAísES DE RENDA ALTA
que só não cori.duziu à hiperiitflação primeiro em virtude dos
_repetidos planos de estabilização heterodoxos e em segundo
--~- lugar devido aq forte componente inerciai da inflação no BraFrança
sil'. ~ExpJicam eles que os agentes económicos, ao longo dos
25,5%
anos~ vierem protegendo seus ativos financeiros comprando
EUA
25,0%
títulos indexados, mormente LFT~s financiadas diariamente
no_ overnight. Isso ajudou a cortar ou postergar a dolarização
Japão
22,4%
da economia.
-"A indexação da economia adiou a hiperinflação, mas não
Suécia
20,0'%
con-seguiu evitá-la. Foi assim que de uma taxa inflacionária
anual de 19,3% em 1970, assistimos ao seu creScimento para
110,2% em 1980 e para 1.782,9% em 1989, processo ascenHá, porém, que Se qualificar a propaladã menor concen- dente que foi apenas interrompido em 1986, quãndo a inflação
. _;_
_-- -- - ·
tração de renda nQ Brasil, em 1990 comparada com 19_89. se .situou em 65.0%.
Corri o o mercado finanCeiro perdia-confiança nas Letras
Duas considerações merecem ser feitas. A príril6fra refere-se
à queda de 19,7% da renda média dos empregados com cattei- .do Tesou_ro, a solução para o· Governo foi elevar suas taxas
ra; em segundo lugar, o salário mínimO péideU 35,7% de de juros. Aofazerü;so, entretanto, o Go_vemoteve_~umentado
seu real poder de CQmpra.
o seu déficit orçamentário. O com-ponente de juros passou.
muito alto em relação ao -de outros_ países - ainda subiu
para 53,2% em 1989. Em contrapartida, os 20% mais pobres,
que já detinham a exígua parcela de 2,7% da renda total
em 1981, ainda viram sua renda reduzida para 2% do PIB
em 1989.
No final do ano passado, o IBGE divulgou as_estatísticas
referentes à Pesquisa Nacional por amostra de Domicilies
- PNAD de 1990. A concentração de renda cresceu muito
em relação ao início da década. Em 1981, o Índice Giní (que
mede o grau de concentração de renda) estava em 0,583.
Em 1989, o mesmo Índice aumentou muito (para 0,647), indicando que a concentração de renda era muito maior. De ,1989
para 1990, o fnidce diminuiu, caindo dos 0,647 em 1989 para
0,620 em 1990, apesar da queda do PIB e o aumento da
recessão e do desemprego ne~se último an_o.--Isso significa
que no ano atrasado os. rico-s ficaram nierj.Os ricos (emb<?ra
continuando muito ricos) e os pobres ficárarrCmenos pObres
(a maioria deles conservando-se na pior situação possível).
Em 1990, no Brasil, ainda_de acordo com o PNAD, os lP%
mais ricoS detinham quase metade dos rendimentos da EOPUlação ocupada (49,7% da renda), ao passo que os lO%'mais
pobres ficavam com apenas ü,lf% dos reíidimentos.
Cotejando, agOra", o gtã'ti d~ co~cen:tração dos 10% maiS
ricos no Brasil (49,7% "em 1990), com a mesma _cQucentração
em outros países abaixo relacionados, constatamos a espécie
de capitalismo selvagem que floresceu em n_osso País.
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a ser esmagador, conforme se observa na Tabela I que acom.
, panha este pronunciamento.
A decretação-da moratória dos juros sobre a dívida _exter·
na em agosto de 1989 não contribuiu decisivamente para redução do déficit, uma--vez que os -agentes económicos alimentavam a expectativa de uma hiperinflação próxima e algUm
tipo de confisco da QNida interna~...
_
Os brasileiros, então, VivenCi~aram taxaS mehsaís de inffa- ção extremamente elevadas: 51%
dezembro de 1989, 56%
em janeii'o de 1990, 73% e!IlL~e;ve_,;eiro e 84% em marÇo.
Como a sistemáticá de cálculo leva_ em conta a variação do
índice de preços no mês_ anterior, .o Plano Collor foi impfantado, quando, na realidade, a inflação atingia 84% em fevereiro de 1990.
Quanto ao Plan_o Collor, os autores conç:::luem:· "O ·Pla_nO
Collor I coiltoti demais com a drástica redução da of~rta da
moeda. Por outro lado, alguns e!ros relacionados à- oferta
de moeda e aos salários, um ajustamento fíSd~liíic9mpleto,
uma visão errónea a~rca.c;la ta?'~ de câmbio,_ a"S difiCuldades
naturais envolvidas em sair de um congelamento em.- cOíldiÇõeS
de preços relativos desequilibrados 1 a demora em enfréntai"
o problema da dívida externa e em liberalizar o ·comérCio
e finalmente a falta de um verdadeiro acordo social e polítiCo",
todos esses fatores determinaram a volta da espiral inflacionária, agora na sua forma mais perversa, isto é', aCOmpanhada
da recessão.
O economista GustaVo Franco, em artigo intitulado "Plano Ortodoxo?", estampado no diário Folha de S. Paulo, de
21-2-92, analisa a política económica do Ministro Marcílio
Marques Moreira e ressalta que a orientação básica é do "nãochoque" coadjuvado por juros muito altos - O- que o FMI
chama de "repressão fiscal'\ ou seja, a mágica de manter
equilíbrio de caixa ao lado de um gigantesco déficit potenCial.
O cardápio do atual ministro é muito parecido com o ufeijão
com arroz" do Ministro Mailson, só que recessivo.
Observa o autor, com exatidão, que só existe uma maneira de o Governo' atacar os "fundamentos'' da inflação brasileira:- promovendo uma ampla reforma-fiscal e redesenhando
o Estado. Mas quem sabe claramente o que deve ser feito
nessa área e como o processo deve ser encaminhado?

:em
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As contas fiscaiS é o·que--na-de menos transparente no
Pàfs. Pouca coisa é :i:nais çbscut'a e· cOmplexa do que o Orçam~nto Geral da União, calham::tço ql}-e. é um atentado o toda
austeridade fiscal. Não presenciiimos, todos os anos, o festival
de fisiologia que cerca a tramitação e a aprovação-do Projeto
dC Lei Orçamentária Anual na Comissão Mista ·de_ Planos,
Orçatnent~_ Públicos e Fiscalização e no plenário do Congresso?
_
_-_ _ __ _
Vejamos algo re3.Iístico relacionado cOin o pioCeSs-o orça---mentário, a que assis~im.os todo áno.
Em primeirO lugar, já que o Estado tem mais oQrigações
do que capacidade de financiá-laS, o GoVerno dey~r~a necessariamente racionar su?- despe~a. Embora o Governo alardeie
que vem racionando despesas, através de formas coritingenciadoras dos recursos, o fato é que não há falta de verbas
para certos projetas como, Ciac, Linha Vermelha, anistia da
dívida de usineiros, metró de Brasília~ rolagem da dívida dos
Estados etc., -enquanto que, para maioria das únidades de
despesa, o quadro é de absoluta penúria.
Em segundo lugar, o valor da moeda expressa à nossa
percepção sobre a capacidade de o Es_tado ClUDprir suas obrigações. Segundo essa ótica, a inflação é o resultado da vigarice ,
do Governo, e tende a persistir enqUanto aS suas obrigações
excederem as suas receitas, ou seja, enq~ã.D.io houver dé"Qcit
potencial.
A terceira observação refere-se à manu~enção do _equilíbrio de caixa. Os executores da política econ_ómica acreditam_
que ela é conseguida através ~e uma boa reputação. Pensamos
diferentemente:_ o equilíbr~ó fiscal deve ser sustentado por
instituições saudáveis_ e bem administradas.
Finalizo essé ineu pronunciamento reconhecendo que o
momento atual brasileiro não comporta otimismo, exigindo
do Governo maior~seriedade_ no ~~ato da coisa pública, e entendo que o Congresso Nacional precisa apai-elhar-se e assumir
de fatO prerrogatiVaS constitucionais, ainda não exercid_as,
constituindo-se em um foro ade_quado para discussão e avaliação das políticas públicas.
Muito obrigado! (Muito bem!)

TABELAI
PAGAMENTO DE JUROS DO SETOR PÚBt:rCO (% PID)

Ano

DIVida Externa

1983
.1984
1985
1986
1987
1988
1989

3,70
3,89
4,47
2,89
2,62
2,85
2,80

DIVida Interna Total da Dfv!da Dêficit Pliblico
3,01
3,30
3,44
2,23
2,17
2,88
9,50

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Camerror-"- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEK!N (PDT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presid_ente, Sr'5 e Srs. Senadores,
venho requerer a transcrição nos anais do Senado o Acordo

6,71
7,19
6,91
5,12
4,79'
5,73
12,30

4,4
3,0
4,3
.3,6
5,5
4,3
12,4

de Prosseguimento de entendimentos anexo, celebrado, entre
o Governo do Estado de Santa Catarina e várias enipresas
ali mencionadas, ,e que visam _à ela~oração de uma proposta
técnica, eCoilõmiCa, financeira e Come-ici3.1 completa para a
Usina Hidrelétrica de Itá.
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O documento contém as assinaturas, como-testemunhas,

de toda a bancada parlamentar federal ~tarir:tense,. além de
várias outras e importantes institUições representadas.
A complementação das obras de !tá é uma necessidade
urgente e inadiável, destinada a suprir a d~mand~ çle -~~:u~_rgia
em nosso Estado e nu Rio Grande do Sul. Se assim __ não
for, "e diante da hipótese sempre desejada e _esperada de retomar o crescimento da atividade produtiva e económica, pode-

remos estar em breve diante de um colaps('l, de um~ falta
. __ ·--' . , - .-. __ _ -~-de energia.
- _:Por isso, a iniciativa é-pO{nós saudada e, por isso, requeremos a transcrição do documento na íntegra, como·umtegístro do nosso· apoio e aplauso.

. Abril de 1992

porte o Grupo IRI em ampliar o comércio de _ venda e compra
de miriério de ferro;
7. a necessidade de s_e .contar com o apoio e o envolvimento do Congresso Nacional para a concretização de acordos
como este;
8.. a competência exclusiva do Congresso Nacional, como assim determina a Constituição da Reptíblica Fe_deratj_va·
do Brasil em seu artigo 49, inciso I:
"É da competência exclusiva -do Congresso Nacional:
• I - Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou
a tos que acarretem encargos ou compromissos gravosos_ ao_
património nacional."
9. também a presença, na Ita1ia, do grupo parlamentar
Brasil-Itália, que testemunha o presente Ac_ordo de prosseguiw
menta de entendimentos,
o

ACORDO DE PROSSEGUIMENTO DE ENTENDIMIÜ~TOS
RESOLVEM:
Que entre si fazem
A, . O Çonsórcio que subscreve o presente submeterá,
De um lado:
.0 GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARI- através do Estado, à Eletrobrás, dentro de 1 (um) ano a
NA, Rep!lblica Fe:d_erativa_do Brasil, doravante denemi.t1ado partir-do reeebimento-,-por-p-afte-da Ef-etrosut;dos àados índispensáveis à sua preparação, uma proposta técnica, econ_ómica,
Estadõ,fin~nc;eira e cQmercial completa para a Usina Hidrelétrica
E, de outro lado:
~
~· . . ..
~
ANSALDO-GJE S.p.A., com sede em Milão, República de !tá.
B. A Eletrosul/Eltrobr~s, após o recebimento da proItaliana, doravante denominada ANSALDO;
SKODAEXPORT S.A., sociedade anónima da Repú- posta, que deverá conter alternativas, emitirá, em 1_80 (cento
blica Federativa TCheco e Eslovaca, doravante denomin~da. e oitenta) dias, um relatório analisando osaspectos té,cnicos,
comerciais e financeiros. SKODAEXPORT;
iilcluir,
taiJlbém,
os
~erviços
de
C.
A
proposta
deverá
C. R. Almeida S.A. ENGENHARIA E CONSTRUÇ0ES, no esc:rJ.tÓrÍ9_-principal em Curitiba, Estado do Paraná, seguros e transportes dos bens importados até o lo(:al da obra·
República Federati_va do Brasil, doravante denominada CRA- da Usina Hidrelétrica de !tá.
--_ D. Em caso de rejeição da referida proposta pela EleSA;
..
~
COEMSA-ANSALDO S.A., com sede em Canoas, Esta- - trobrás/Eietrosul, os proponentes não terão direito a· quaisdo do Rio Grande do Sul, República Fec;lerativa do Brasil, quer indenizações ou encargos assumidos para a confecção
da proposta.
doravante denominada COEMSA:
E. Ansaldo e Skodaexport examínarão -com o maior
INEPAR S.A., INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES; com
sede em Curifibã, Esiãdo do Paraná, República Federativa interesse a possibilidade de se ampliar, dentro das negociado Brasil, doravante denominada INEPAR, em conjunto -de ções, a exportação do minério de ferro produzido pelo Brasil,
da CVDR;
~~
ora enr diante denominados apenas PARTES, de acordo com através
F. Que o ingr~so do_ Grupo Ansaldo-GIE está em cono que estabelece em seguida._
·
formidade com os Acordos existentes e em pleno vigor entre
AS PARTES, CONSIDERANDO:
a República Federativa do Brasil e a República Italiana, e
1. a presença, na Itália,_em visita ofici;:ll, de Sua E~ce entre a República Federativa do Brasil e a República Federalência o Senhor Presidente da República Fedçrativa do Brasil, tiva Tcheco e Eslovaca, conforme -os Decretos Legislativos
Doutor Fernando Collor de Mello, entre os dias 10 e 12_do números 85, de 14-12-89, e 104, de 4-6-91.
corrente mês;
G. As Partes desenvolverão o melhor de seus esforços·
2. os Acordos bilaterais existentes e em curso entre a junto a seus respectivos Governos para obterem as autoriRepública Federativa do Brasil e a República Italiana;
- zaÇões necessárias ao sucesso desse importante empreendi3. a tradicional participa-Ção da empreasaestatal italiana . m~!1:0 energético no_ Sul do Brasil.
Ansaldo-GIE, do Grupo _!ri-Instituto per la Ricostruzione lnAs Partes assinam o presente Acordo do Prosseguimento
dustriale, no setor energético brasileíro (hidra e t~rmelétricas) de Entendimentos em Roma, Itália, na sede da Finmeccanica,
e controladora acionária da iildústria eletromecânica brasileira na presença de Sua Excelência o Senhor Embaixador da RepúCOEMSA, também parte integrante deste Acordo;
blica Federativa Tcheco.e Eslovaca na Itália, Diplomata Jiri
4. a assinatura, na embaixada da República Federativa Holub, em 2 (dois) originais de igual valor nos idiomas Portudo Brasil em Praga, República Federativa TchecO e Eslovaca, guês e Italiano.
____ _Roma, 13 de dezembro de 1991. -Governo do Estado
em 10 de setembro de 1991, do ''Acordo de colaboração entre
empres:'ls", com o testemunho do Grupo Parlamentar Brisil-- de Santa Catarina: Vilson Kleinübing, Governador - SkoTcheco e Eslovaca, desde logo parte integrante deste Acordo; daexport S.A.: Jan Ricica, Presidente- Coensa Arnaldo S.A:
5. o que é previsto=n.-o-'item -B de "p-Or-ísso·,--resolvein" Paulo Velinho Presidente- Ansaldo-Gie S.p.A.:oVicenzo Vadacca, Administrador Delegado- C. R._ Almeida S.A. Engedo Acordo mencionado anterior-mente no item quatro;
. nharia e Construções: Adriano Domingues, Diretor -lnepar
6. o interesse existenté.entre "â_COmpanhja Vahi do::RIO S.A. lndústría e .Construções: CarloS Alberto de Andrade,
Doce (CVRD), República Federativa do Brasil, a Skodaex- Procurador.
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ACORDO DE PRoSSEGUIMENTO DE ENTENDIMENTOS
GOVERNO DO E_STADO DE SANTA CATARINA,
ANSALDO, SKODAEXPORT, CRASA;
COEMSA, INEPAR
Roma, 13 de dezembro de 1991
Testemunhas- Grupo Parlamentar Brasil-Itália: Ruberval Pilloto, Presidente; Deputado Federal PDS/SC -Vasco
Furlan, Secretário Geral, Deputado Federal PDS/RS- Araceli de Paula, Deputado Fede:~:al, Bloco/MG :.. .:. . Arno MagariDos, Deputado Federal, Bloco/RS-Fernando Carrion, Deputado Federal, Bloco/RS Jarvis Gaidzínslde, Deputado Federal, PLISC--,- Jorge Khoury, Deputado Federal, PFLIBA
-Lázaro Barbosa, Deputado Federal, PMDB/GO- Nelson
Morro, Deputado Federal, PFUSC- Vittorio Medioli, Deputado Federal, PSDB/MG.
COMPLEMENTAÇÃO AO ACORDO DE
PROSSEGUIMENTO DE ENTENDIMENTOS
FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTAPO DE
SANTA CATARINA, ANSALDO-GIE S.p.A.,
SKODAEXPORT S.A., C. R. ALMEIDA S.A.
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES,
COEMSA-ANSALDO S.A. E INEPAR S.A.
INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES, EM
FLORIANÓPOLIS, AOS 3 DIAS DO MÊS DE
FEVEREIRO DE 1992, NO
PALÁCIO SANTA CATARINA, SEDE
DO GOVERNO DO ESTADO
TESTEMUNHAS:
Bancada Federal do Estado df-Santa Catarina n6 Seriádo
e na Câmara dos Deputado~ - Senadores: EsPirldião Amin
(PDS)- Dirceu Carneiro (PSDB)..,... Nelson Wedekin (PDT)
-Deputados: Angela Amin (PDS)- Dejandir Dalpasquale
(PMDB)- Eduardo Moreira (PMDB)- César Souza (Blooc) - Dércio Knop (PDT) - Hugo Blehl (PDS) - Jarvis
Gaidzinski (PL)- Luiz Henrique (PMDB)- Neuto de Conto
(PMDB)- Paulo Duarte (Bloco)- Ruberval Pllotto (PDS)
- Luci Choioacki (PT) - Nelson Morro (PFL) - Orlando
Pacheco (Bloco)- Renato Vianna (PMDB)---'- Vaseo~Furlan
(PDS) - Grupo Parlamentar Brasil - Tcheco e· Eslovaca'
Deputado Luiz Henrique, Presidente -- Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina: Deputado Estadual Otávio
Gilson Santos, Presidente -Centrais Elétricas do Sul do Brasil
S. A .. - Eletrosul - Centrais Elétricas de Santa Catarina
s_A. . ,. . ., Celesc: Fern~ndo. Verdine Salomon, Dhetor-Presfdente ~ Prefeitura M~nÚ:ipal de Itá: Jairo Luís ·sartoretto,
Prefeito"- Câmara Municipal de Jtá: -Jair LUis Francisco Moschetta, Presidente- Feden,tção _das Indústrias do .Estado de
Santa Catarina: Milton Fett, Presidente- _Féd~râção daS)ndús_trias do Estado do Rio Gran-de do S:ul: Luiz CariÕs MandeUi, Presidente - Fedcrãção das Inêtústfüis- ·do Estâdo do
Paraná; Jorge Aloysio Weber, Presidente -Embaixada da
República Federativa da Tcheco e Eslovaca: J'ibor_ Durina,
Conselheiro Comercial - Câmara do COmércio e Tridústria
Brasil --Tcheco e Eslovaca -.Joaquim Ferreira Mangia,
Presidente- Federação das Associações Comei-cíais·e IndusR
tria1S do Paraná: Werner Egon Scbrappe, Presidente- Câmara de Comércio Italiana parã·crRio Grande do SUl: Carlos
Alberto Bicchieri, Badesc - Banco de Desenvolvimento do
Estado de_Santa Catarina S.A: Adolar Piesck,_ PresidenteBRDE- BanG.o Regional de Desenvolvimento do Extremo
Sul: José Paulo Dornelles Cairoli, Diretor-Presidente.
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ACCORDO DI PROSEGUIMENTO DllNTENDIMENTI
Tra,
Da un lato:
IL GOVERNO DELLO STATO DI SANTA CATARINA, Repubblica Federativa del Brasile, piú sotto denomi-- ·
nato STATO,
E, d'altro lato:
,>,.NSALDO,GIE S.p.A., con sede in Milano, ltalia, piú
sotto denominata ANSALDO;
~
SKODAEXPORT S. A., società anonima della R.epubblica Federativa Cecoslovaca,- piú sotto denomina ta SKODAEXPORT;
;
C. R. ALMEIDA S.A. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, con sede principale in Curitiba, Stato del P<1rana,
Brasile, piú sottó dénomio.ata crasa;
_
_
COEMSA-ANSALDO S.A., con sede in Canoas, Stato
del Rio Grande del Sud, Brasile, piú Sol:to denominata
COEMSA;
INEPAR S.A.JNDUSTRlA E CONST~UÇÕES, con
sede in Curitiba, Stato del Parana, B_rasile, piú sotto d~momj
nata INEPAR,
insieme piú sotto denominati soHanto PARTI; in concordanza com quanto si stabilisce qui di seguito.
LE PARTI, CONSIDERANDO:
_ _1. la prese_JlZ~, in ltalla, in víSíta ufficiãle, di Sua Eccellenza ii Signor Presidente della Repubblica Federativa dei
- Bra~~le, Dr. Fernand?_ CoBar-de Mello, tra i giorni 10, 11,
~
~ -~ ~
- ~ -12 dicembre 1991;
2. gli Accordi bilaterali ed in corso tr:a la Repubblica
Fede~ativa dei Brasile e la Repubblica Italiana;
5. la tradizlonàle partecipazione dell'irnpreSa statale italiana Ansaldo, dell'lri-Istituto per la RiCostruwione Industriale, nel settore energetico brasiliano (idro e termoelettrico),
nella sua qualitá di azionista di roaggioranza della industria
elettro-meccanica brasiliana COEMSA, pure parte integrante
di questo Accordo;
4. la firma, pressó l' Ambasciata d~lla Repubbliça Federativa del Brasile a Praga, Cecoslovacchia, ii 10 sette~Pre_ 1991,
dei"' Accordo di Collabora"zion-e, tra _I~pres_e", _alla _presenza
dei Gru-ppO Par lamentare Brasile-Ceéôslovac~hia! cf•ora in pOi_
parte-integrante di questo Accordo;
5. ~6 che é_ i?.re:vistõ nel'artiCOlo "B" dei dOcumentO "Poi" ~ ·
isso, resolvem" dell'ôccordo nieit~Ióllãto n_e1 punto qtiattto;
6. l 'interesse esistente tra Companhia Vale do Rio Doce
(CVRD), Repubblica Federativa dei Brasile, Skodaexport e
· IRI árripliare il commercio di compra-vendita di menerale
di ferro;
__ . ·- _
_, 7:- la necessltà- di contare sUl- ap~oggi? -e sul._C()involguimerito del Congres.so Nazionale per concretizzare aCcordi dí_
_quest6-'tip"ó; · ... --"--·
---- K la competéilza e_sclusiva del Cqngresso Nazionale, cosi
come sancisce lá Costituziorie· della Repubblica Federativa
del Brasiie·, nell'3.rilcolo 49, paragrafo 1:
-- - "E~ dicom.petenza esdusiva del Congresso Nazionale:
l-Prendere deciziorie definitive· sul trattati, accordi o
atti che comportino costi o compromessi g!avoSi Per-Íl patrímonio ri.a-zioilàlle.";
9. inOltre la presenza, in ltalia, del Gruppo Parlamentare
Brà.sile--= Italia, ,cJ:le si fa testím-onio Ui questo Accordo,
DECIDONO:
A. H ConsorziO che sottoscrive -il presente documento
sottom~tterà, atti"aVerso lõ Stato a Eletrobrás, e·ntro 01" (UnJ
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DAEXI,'ORT, e, de o.utro, a C. R. ALMEIDA ~.A. ENGENHARIA E CONSTRUÇó"ES (empresa da República Federa_tiva do Brasil, com escritório principal na A-venida Vicente
Machado, 1771, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná,
Brasil, nes~ ato representada pelo seu Presidente Eng. CECIposta che dovrá contenere. alternative, emettúà, eniro 180 LIO DO REGO ALMEIDA, de ora em diante CRASA,
giorni, una relazione che analizzi gli aspe~ti tec~ici, commer- em conjunto de ora em diante apenas Partes, de acordo com
ciali e finanziari.
o que expõe_ em seguida.
C. La proposta dovrà includere anche i servizi di assícuraA~ partes, considerando
zione e transporto dei beni importati e nazionali fino alia
1. o "Protocolo de lntençôes"_celebrado pelos Governos
sede operativa della Centrale Idroeletrica di Ita.
da República Federativa Tcheca e Eslovaca e da República
D. Nel caso in cui la suddeta proposta venga tesp1nta· Fe"derativa do Brasil, na cidade de Pr_aga, durante_ a visita
da Eletrobrás/Eietrosul, i proponenti non avranno diritto a oficial do Excelentíssimo Senhor ·presidenté da República Fequalziazi endennizzo sui costi sostenuti pe{ la elaborãzione derativa do Brasil, Doutor Fernando Collor de Mello, em
della proposta.
2 de outubro de 1990, desde logo parte integrante deste AcorE. Ansaldo e Skodaexport esamineranno con ilm~ssimo do;
interess-e la possibilità che sim ampli, nel quadro deU e negozia2. a reiteração, pelo "Protocolo de Intenções'' referido
zioni, l'esportazione dei minerale di ferro, prodotto in Brasile no item 1 deste Acordo, do Acordo de Comércio de 19. de
daCVRD.
junho de 1977, do Acordo Básico de Coope-ração Científica
F. Che !'ingresso di Ansaldo avviene_1n cohfo~rriità c;on _ e Tecnológica, de 2 de julho de 1985, e do Acordo sobre
gli Accordi esistenti ed in pieno vigore tra il Brasile e l'italia Cooperação Económica, de 12 de maiç de 1988;
e tra ii Brasile e la Coorslovacchia, approvati dai Congres3. o art. 49, incísol, da Constituição da República Federaso.Nazionale dei Brasile, secando i Decretí Legislativi n 9 85, tiva do Brasil
del!4-12-89, e 104, del4-6-91.
. ..
.
"É da co':llpetência exclusiva do Congresso NaG. Le parti si inipegriCranno ai meglio, pressa irispettivi
ciOnal
I - Resolver definhivarrienfe Sobre ·tratãdos,
Governi, per ottenere le autorizzazione necessarie per i1 suecesso di qucsta importante impresa energctica ner Sud del
acordos ou atos internacionais Q!:l~ acarretem encargos
ou compromissos gravosos a-ó p-itdmónio nacional;"
Brasile.
Le Parti firmanno ii presente Accordo di prosseguimento
4. a ratificação e aprov-ação, pelo Cohgresso Nacion11l
di intendimenti nela se~e _della Finmeccanica, alla presenza da ~epública Federativa do Brasil, através do Decreto Legisdi Sua Eccelfenza I' Ambasciatore della CecOSloVacchia in !ta- lativo n' 85, de 14 de dezembro de 1989,
lia, Dipfomatico Jiri Holub, in due originale di uguale válidità
"Aprova o texto do Acordo de Cooperação Ecoin Portoghese e in Italiano._
nómica celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e Governo da República Socialista da
Roma, 13 dicembre 1991. - Governo _Dello Stato di
SaDia Catarina: Vilson Kleinübing, Governador - SkodaexTchecoslovaqu}a, em Brasília, (!ffi 12 de maio de 1988.
port S.A: Jan Ricica, Presidente - Coemsa-Ansaldo S.A:
Art. I' E aprovado o texto do Acordo de CoopePaulo Vellinho, Presidente- Ansaldo-Gie_S.p.A: Vicenzo
ração EcOnómica celebrado entre o Governo da RepúVadacca, Amministratore Delegato -C.R. Almeic;la S.A Pn-blica Federativa do Brasil e o Governo da República
genharia e Construções: Adriano Domingues,_ Diretor --:- Ine- -Socialista da Tchecoslováquia, em Brasília, 12 de maio
par S.A. Industria e Consti:ucções- Carlos Alberto de A_ndrade 1988.
.
. . .
..
. .
de, Procurador.
.. .
.
.,
Parágrafo
único.
Quaisquer
contratos
firmados
em
ACCORDO DI PROSEGUIMENTO DI lNTENDIMENTI
decorrência do presente acordo que venham a re~eber
GOVERNO DELLO STATO DI SANTA CATARINA,
o aval ou garantia da União. Ainda que para empresas
ANSALDO, SKODAEXPORT, CRASA,
não estatais, são sujeitos a aprOvaÇão do Congresso
COEMSA, INEPAR
Nacional.
Art._ 2'~ Este decreto legislativo entre em vigor
Roma, 13 de dezembro de 1991
na data de sua publicação.
Testemunhas- Grupo Parlamentar Brasil-Itália: Rub~r
..Senado Federal, 14 de dezembro de !989 -Senaval Pilotto, Presidente~ Deputado Federal PDS/SC- Vasco
dor Nelson Carneiro - Presidente."
Furlan, Secretário-Geral, Deputado Federal PDS/RS ~Ara
celi de Paula, Deputado Federal- Bloco/MG-.:_ Arno Maga5. o Decreto n' 99.312, de 15 de junho de 1990, do Poder
rinos, Deputado Federal Bloco/RS - Fernan~o Carrion, De- Executivo da República Federativa do Brasil,
Putado Federal Bioco/RS - Jarvis GaldziJlSkie, I;)_eputado
"O Presidente da República, usando das atribuiFederal PUSC - Jorge Khoury Deputado Federal PFL/BA
ções que lhe confere o art. 84, inciso Vfii, da Consti-Lazaro Barboza, Deputado Federal PMDB/GO- Nelson
tuição e Considerando que o Congres,so Nacional aproMorro, Deputado Federal PFL!SC- Vittorio ll:ledioli, Depu-vou, pelo Decreto Legislativo n" 85, de 14 de dezembro
. .· ~o
tado Federal PSDB!MG.
,-de 1989, o Acordo sobre Coopéráção Económica, "celeACORDO DE COLABORAÇÃO E:liTRE·~~I'RESAS'
bFado eO:tre _o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Federativa da TcheQue, entre si, fizem; âe _um lado, a SKODAEXPQRT
c~slováquia,_ emB:rasi1ia, e 12 de maio de 1988;
S.A. (Sociedade Anónima da República Federativa Tcheca
Considerando que o referido Acordo entrou em
e Eslovaca, com sede na Václavské nám. 56; na cidade de
vigor, por troca de instrumentos de ratificação, a 5
Praga, Tchecoslovaquia) neste ato representadà pelo seu Prede abril de 1990, nos termos de seu artigo 6, decreta:
sidente, lng. JAN RICICA, de ora cm diante apenas SKOanno a partire dai ricevimento da parte di Eletrosul, dei dati
indispensabile alla sua preparzione, una pr()posta t~_çnica, economica, finanziaria e i:onimerciale completa, riguardante la
Centrale Idroelettrica di Ita.
B. La Eletrosul/Eietrobrás, dopo a ver ticevuta la pro-
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Art. 19 O Acordo sobre Cooperação Econôm1ca
Chegaram a conclusãQ de que poderão se beneficiar com
entre o GOYerrió da República Federativa do Brsail a união de suas capacidades técnicãs e comerciã.is.
e o GõVerno da República Federativa da Tchecoslo:Por isso, resolvem:
váquia, apenso por cópia aO PreSente Decreto, será
A. Estabelece! um processo de entendimentO para denexecutado e cumprido tão inteiramente como nele se
tro de 90 (noventa) dias, subscrever um documento no Brasil
contém.
ou em Praga formalizando um Cou.sórcio paia a apresentação
Art. 29 Este Decreto entra em vigár na data de de_ uma proposta a Eletrosul, sobre-a UHE_~,ie ltá._~Os signatásua publicação, revogadas ils disposições em contrário ... __ rios farão Q possível para que tal documento seja assinado
Brasília, 15 de junho de 1990. 1699 da Indepen- durante a visita que o Excelentíssimo Senbor Ministro do
dência e 102' da República,- FERNANDO COLLOR ComérCio Exterior da República Federativa Tcheca e Eslova- _
..:.... FrancisCo Rezek''
-ca, Doutor Josef Baksay, fará ao Brasil em novembro próxi6. · a publicação do Decreto n9 99.312, no Diário Oficial mo, quando serão firmados pelos dois Governos documentos
da República Federativa do Brasil, no dia 18 de jurihO de _dentro dos Acordos. _em vigor entre os dois Países.
1990, Ano CXXVIII ,- n' 115;
- . B. Que a proposta deverá ser completa, podendo contar
7. a indicação, por ambos os GovernoS no item "2" com a p~rticipação de outras empresas da República Federado "Protocolo de_l_ntenções", mencionado no item_l_deste tiya Theca e Eslovaca, do J3rasil e de terceiros Países, para
Acordo, ~orno área de interesse prioritário; dentre outras, assim dar meiO_s de _consistê.Õ.cia ao refei"idO _Pi'_ojeto.
·:
a GefaÇão de Engenharia Hidretétrica;
C. Os signatários farão o melhor dos seus esfo_rços parã
8. a declaração, pelos dois Governos, conforn:le medo- junto aos_ seus respectivos Governos, obterem as autorizações
nado no Artigo 1, item 3, letra a, do Acor.do firmado em necessários para o sucesso desse_ importante Projeto Energé12de maio de l989,_da ~:lisposição de criarem colldições fãvorá.:.
tico no Sul do Brasil.
. ... .
~- .
Assim sendo_fiimam na Embaixada da República Federaveis à realização de uma efetiva colaboração e:qtre empresas
dos_ dois países.
_ -~---- --~
tiva do Brasil em Praga o presente Acordo de Colaboração
9. que o- Projeto da_ Usina Hidroelétrica de Itá consta entre e_mpresas ria presença _do Encarregado de Negócios,
da relação dos projetes aceitos p~los dois Governos.
Sr. Arin~nd_o _N C~rdoso, dos Exm<!l Representantes da AslO. estar o Projeto de UHE de Itá, __çQ_rn_ capacidade sembléia Federal da Repúblicit Federativa Tcheca -e Eslovaca
previSta para p- (SeiS) iriãCfuiritiS de 270 MW, totalizando uma, e 4os Exm:s Senhores Deputados Federais da República Fedepotência final de 1.620 MW ~incluída no Plano 2.010 da Eletro- rativa do Brasil, membros do Grupo Parlamentar Brasil brás; ·
Tcheco, e Eslovaco) do_Senhor Ditetor das Centiais Elétricas
11. ter a Skodaexport S. A, firmado um contrato com do Sul d_oBrasil S.A. - ELETROSULEng. Carlos Augusto
a Eletrosul, subsidiáriâ. d_3. Eletrobrás, em 29 _çle fevereiro
RamiréS Moraes, em 10 de set~iribro 1991, em dois originais
de 1988, para o fornecimento de 2 (duas) unidade_s de 270 de id~ntico valor nos iPiomastcQeco e português.
MW, com a participação da CVRD na venda de minério de
Skodaexport A.S.: Eng. Jan.Ricica, Presidente- C.R.
ferro como contrapartida;
Almeida S.A. Engenharia_e Construções: Eng. Cecilio de Rego
12. a experiência, das signatárias cOmo fornecedores
Almeida, Presidente.
_
_ . _
_
. de bens e serviços, respectivamente, para o setor energético;
Zdenek Jiciitsky, 19 Vice Presidente da Assembléia Fede13.. que su-a Exce_lência o Senhor Presidep.te çla B,.epú- ral - Alexander Dubcek, Presidente da Assembléia FederaL
blica Federativa do Brasil, Doutor Fernando Collor de Mello,
Testemunhas:
em sua visita a Praga, República Federativa Tcheca e Eslava~
--·urupo Parlamentar Brasil - Tcheco e Eslo_vaco:. L_ub;
ca, em 2 de outub_ro de 1920. ratificOu- o AC-Ordo sobre Coope- Henrique da Silveira, Presidente, Deputado Federal, PMDB/
ração Econômica_mencionado no item "2", onde é indicado SC- Adroaldo StreckJ Secretário, Deputado Federal, PSDB/
o Projeto da_UHE _da Itá;
- RS - Adylson Martins Motta, Membro, Deputado Federal
14. na visita de Sua Excelência o Senhor Presidente PDS/RS,- Aloisio Marcos Vasconcelos, Membro, Deputado
da República Federativa do Brasil, Doutor Feri:lando Collor Federal, PMDB/MG -lberê Paiva Ferreira de Souza, Merode Mello, mencionada no item precedente, Sua Excelência bro, Deputado Federal, PFLIRN - João Faustino Feri-eira
propôs, durante visita a Assembléia Tcheca e Eslovaca, a Neto, Membro, Deputado Federal, PSDB/RN - Henrique
Eduardo Alves, Membro, Deputado Federal, PMDBIRNcriação de um grupo interparlamentar entre aquele País e
o Brasil, o que foi aceito pela Assembléia Tcheca e Eslovaca NeY Lopes de SoUza, Tesoureiro, Deputado Federal, PFLIRN
15. que também 0 Congresso brasileiro aprovou aquela __;_ Oswaldo de SotUa Coelho, Membro, Deputado Federal,
iniciativa, sendo constituído o Grupo Parlamentar Brasil PFL/PE- Renato de Mello Vianna, Membro, Deputado Fede_rcil,_ PMDB/SC -l.fhiratan Dinlz de Aguiar, Membro, DeTchecoslováquia;
16. que a Assembléia Tcheca e Eslovaca convid9.u o putado Federal, PMDB/CE.
· -Grupo Parlamentar Brasileiro a visitar o seu País entre os
Centrajs Elétricas do Sul dO: Brasil S.A. - ELETROdias 9 e 13 de setembro do corrente ano;
. _
SUL Eng. Car!~.s Augusto Rami~s Moraes, Diretor.
_ 17. que Sua Excelência o Senhor Presidente da Câmara
O SR- PRESIDENTE (Dírceu Carneiro) - Çppcedo a
dos Deputados da República Federativa do Brasil, Deputado
palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg.
Federal lbsen Pinheiro, com o Ofício n' 0!'-01621191, de 28
de j!.mho último, comunicou a aceitação do cp_n,vite;
_ _
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Pro- .
18. a falta de recursos financeiro-s mOm'entêneos para nuncia o seguiil!e discUrsO".)- Sr. Presidente, sr-se Srs. Senao investimento necessário para o programa energético brasi~ dore-S, o Bras~i, no momento, está em ple_na epidemia de
cólera, cuja introdução no País se deu a partir da fronteira
leiro;
19. a presença, em Praga, do Grupo Parlamentar Brasil- com- o Peru, no· ífiício de 1991. Restrita, no princípio, aos
municípios am-azonenses próximos àquele País vizinho, expanTchecoslováquia.

ae
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diu-se rapidamente a outros municípiOS -do Amazonas, inclusive atingindo a capital do Estado. Posteriormente, foi o Pará
que sofreu a invasão do vibrião colérico, sendo, até agora,
o Estado com registro de maior número de_ Víti!ilaS~da doença.
Continuarido sua expansão pelo País, após atingir Rondônia
e Amapá, atualmente a cólera faz suas vítimas também na
região Nordeste, com casos no Maranhão, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagqas. Sem dúvida, apesar
dos esforços desenvolvidos pelo Ministério da Saúde, a doença
alcancará outras regiões do Brasil, repetindo o fenômeno ocorrido na metade do século passado.
Segundo o grande médico e higieniSta brasileiro Afrânio
Peixoto, em sua obra '•Clima e Saúde'', após íõ:vã.dir a Europa,
a cólera chegou ao Brasil, em 1855, atacando o -Pará, Bahia
e Rio de Janeiro, irradiando-se desses pontos para o Amazonas e Maranhão; Alagoas, Sergipe, RiQ_Qrande do Norte,
Parruôa e Pernambuco; Espírito Sa~to, São P~u_lo, Santa Catarina e Rio G"iande do -Sul; Ceará e Piauí mais tarde também
sofreram a invasão da doença. Até 1967, mais de 200 mil
pessoas haviam morrido de cólera. Nosso_,e~~rcito;·em:-plena
guerra com· o Paraguai, fÕi atingido, e Visc<:mde de Taunay,
em Retirada da Laguna, escreveu ''páginaS pungentes sobre
o horror da cólera".
Até o final do século passado a cólera conti_nu_ou_a fazer
vítimas pelo País. Passamos quase um século s_em a_doença.
Porém, ei-la que surge novamente nas América§,_ a pãrtir
do Peru, expandindo a sétima pandemia, iniciãda. em 1961.
que já atingiU. pojfU.laçOes da Ásia, África e Europa. Nas
Américas, além do Peru, os principais pafses afetados, até
o momento, são o Equador, Colômbia, Guatemala, México,
Brasil, Panamá e El Salvador.
Mais de 400 mil casos já foram re&istrados nas Améric3.S, -·
com cerca de 400 óbitos. No Brasil foram identificadOS- em
1991, 2.114 casos, com 33 óbitos. Em1992, até o dia 27 de
março, 2 ..552 casos foram diagnosticados, com 42 mortes. A
taxa de letalidade no Brasil é de 1,6%.
Sem dúvida, Sr. Presidente,'Srs. Senadores, a cófera não
é, nos dias de hoje, aquela peste negra do passado, graças
ao desenvolvimento do saber médico quanto a sua etiologia,
meios de prevenção e tratamento. Por outro lado, a disseminação da doença pelo mun9o _a partir de 1961, $:Onstitui~do-se
na sétima pandemia registrada na história da humanidade,
tem sido por meio de uma variedade do vibrião colérico,
denominada El Tor, muito menos pa!Qgênica_que a varie-dade
clássica, provocando um número muito maior de casos leves
ou mesmo assintomáticos.
Isto não significa que o Seu impacio soctaJ _e económico
seja desprezível. Os hospitais ficam superlotãcfos de pacientes,
reduzindo sua capacidade de atendimento de outras patologias. A iildústria do turismo paga um í:tlto tributo à doença.
Sofre o comércio de alimentos, particularmente o comércio
de peixes e frutos do mar. E isto, Sr. Presidente, no quadro
de recessão económica em que o País vive, aprofunda- a crise
social, com aumento de desemprego. Mais uma vez, as regiões
mais pobres do Brasil, como são a região Norte e a região
Nordeste, da qual tenho a honra de ser u_m Qos seus representantes nesta Casa, sâo--as que maiS sofrem com a epidemia.
A ecodesigualdade exis_tente no Brasil, termo utilizado
em recente artigo publicado Do jornal O Estado de S. Paulo
pelo Prof. Paulo Marchiori Buss, Diretór da Escola Nacional
de Saúde Pública, da Fundação Oswaldo Cruz, revela-se implacavelmente nessa epidemia de cólera, como também o faz
com outras doenças endémicas. São as populações socioecono-
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micamente mais _vulneráveis aquelas que ocupam ós espaços
uibanos de maior risco para a doença. A população que não
tem água tratada e sistema adequado de esgoto é atingida
de forma_ mais ampla e intensa. E esta população que habita
favelas e periferias de centros urbanos, e tem nível mais baixo
de escolaridade e piores condições nutritivas.
_ . __
A insuficiência de saneamento básico é o "pririciPái fator
da propagação da cólera. Muito· bem está o Senhor Ministro
da Saúde, Prof. Adib Jatene, batendo nesta tecla, buscando
redirecio-nar recursos para O·sâneainento. Se é impossível evitar a entrada da cólera num País,_ é plenam_ente possível impedir_sua propagação. Basta que Se ·ofereÇam _à população condições mínimas de saneamento básico: água tratada e adequado
sistema de coleta, transporte e destino de dejetos.
O fenômeno da migração rural-urbana, íntensificãdo nas
últímãS-décadas no Brasil, trouxe para às cidades um contingente de população que não encontrou, e não encontra, condiçõe$_ mínimas de habitação e saneamento. Pouco se tem inVestido em saneamento no Brasil. Nem mesmo uma política de
saneamento o Brasil possui. Após o Planasa, o _setor ficou
totalmente desorientado e se_m recursos. Engenheiros sa:nitariStás e ambientalistas têm manifestado suas angústias há muito
tempo.
Se Deus quiser, Sr. Presidente, a cólera irá~ mais cedo
ou mais tarde, desaparece.t: de nosso País. Porém, as di~rréiaS
infantis, as hepatites infecciosas, as salmoneloses, a giard(ase
e tantas outras doenças de veiculação hídriq1, endémicas no
Brasil, só serão de fato controladas, se as condições de higiene
e saneamento básico da nossa--gente forem substancialinente
melhoradas.
- __Qu~ a desgraça da cólera possa sacudir a mente de nOssas
autoridades, e que essas vergonhas nacionais que são a falta
do abastecimento de água tratada para mais de 50% das mora.:
dias, e falta de tratamento adequado dos dejetos para mais
de _80% dos casos, sejam reduzidas drasticamente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores,_ ~ão se trata de gastos
coiri saneamento. Trata-se de investi~~nto e~ nossa gente.
Tiata:-se de e"ci)nomizar recursos com assistência médico-hospitalar a uma infinidade de doenças previsíveis, que são veiculadas pela água contaminada.
Esta é, Sr. Presidente, minha _mensagem de otimisinO.-- _
Que saíamos desta epidemia de cólera com urlla política Oemdefinida e eficaz para o saneamento básico do País.
Muito obrigado. (Muito bemt)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Márcio Lacerda.
O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB - MT. Pronuncia .
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr'$ e Sis. SenadOres,
a classe trabalhadora; que· sem dúvida stJ_p~rta o majs pes_~çlo
ônus das medidas económicas recessivas, refletindo-se n3.'escassez de empregos e no aviltamento salarial, é a mesma que,
não obstante, freqüentemente é convocada a dar de si ~o_vos
e maiores sacrifíciõs para- a grandeza do País.
Com generosa e infinda paciência, aceita que tudo lhe cobrem, e ainàa crê que as aflições hoje sofridas em breve
conduzam ao saneamento da economia, e que à sua 'pre'Vi.::
dência retome, de forma integral, aquilo que foi fruto de·
suada contribuição, e que uns poucos, ineVitavel~ente imPUnes, dissipara-m em proveito próprio, de familiares ou amigos.
Assinl tem sido para a infeliCidade de nosso País: os direitos do trabalhador, e sobretudo o seu dinheiro, como que
foram- atirados num formidável balaio - mistUrados a um
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cipoal de portarias, decretos e leis só cumpridos no que têm
de prejudicial a seus destinatários _;,_~·onde todo mundo mete
a mão, no mais das vezes para saquear o que lá ainda existe
de algum valor.
.
___ .
. _
Eis qUe, ago-ra~ a CaiXa Económica Federal~ CEF, n~o
pelas virtudes de sua decantada função social, toma sob _cuidados_ o_ Fundo de .Garantia· do Tenlp"o de SerViço - FGTS,
e o que resta da monumentalidade de recursos dos trabalhadores - parte apenas das contribuições emptegatícias a seus
cofres recolhidas.
Os recursos do Fundo, em tese, teriam_o relevante objetivo de financiar os programas sociais do Governõ;·coro ênfase
especial à construção de habHações para as parcelas populacionaiS de menor renda, e de obras de saneamento.
Já na gestão da CEF, não se tem notícia de alguma redução nos índices _de inadimplência, pois os sorie-gaaotes prosseguem, sem serem molestados, a sua interminável .festa; ::t,s
instalações de água e esgoto beneficiaram tão-só, uns poucos
pobres municípios, enquanto a grande maioria das cidades,
à míngua dessa infra-estrutura, luta hoje contra_toda a sorte
de epidemias; e, finalmente, o financiame_nto de habitações
só tem contemplado as grandes ernpreiteiras, faVorecendo unicamente a aquisiçàó da casa própria para as claSses fnédia-alta
e rica.
Tendo ao fundo esse cenário, onde não se vislumbra,
por mínima que seja, qualquer sombra de real benefício para
a massa trabalhadora, vem a CEF meter também a sua mão
no balaio, para a-dicionar nova e prejudíCial medida ao extenso
elenco de atas autorizativos de desvio Oll_ apropriação dos
recursos dos trabalhadores.
_
O Decreto-n9 98.813, de 10 de janeirO de 1290, regulamentando o_ Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, -com base
na Lei n9 7.839, de 12 de outubro de 19_89, deferiu, em seu.
art. 52, ao -cori.selho__ Çurador, a competência para baixar as
instruções necessárias à centralização das contas na CEF, "notadamente no_que se refere à atualização dos respectivos créditos e à exata inforriiação".
Centralizadas as contas na instituição gestora, fi~ria tam- _
bém autorizado qualquer ato destioa_do à simplificação dos
procedimentos, tanto para a movimentaç~o como para o sa_:
_
que.
A Caixa Econômica Federal iniciou o processo de _centralização das contas, com exclusão, é certo, daquelas abertas
e mantidas em "bancos problell_láticos", isto é,_ ~m es,tabelecimentos bancáriOs "que se sentem autorizados a descumprir
a lei e, por isso ·mesmo, não transferiram obrigatoriamente
os respectivos__saldps.
Autorizada, como se viu, a efetiv·ar·a·centtálização_, enten- deu a CEF que a apontada legislação lhe _deferia_ também
a competência para prOmover a unificação dos saldos dos
depósitos~ nõs- Cã.sos de uma só titularid~de dis!ril?l;lít;ia_ em
várias contas.
Além do mais, a alta direção da CEF se apercebera de
que, antes de conduzir os destinos de um '~banco s_ocial",
no caso voltado para a proteção dos interesses dos trabalhadores, cumpria-lhe obedecer às linhas-me_st_r_as da política ec.onômica e, por conseguinte, inCuinbia-Ihe criar toda uma série
de obstáculos para que _o titular de sua conta do FGTS tivesse
acesso ao resgate de seu saldo.
Temos, entãO, que o __beneficiário do depósito, com o
amparo da legislação citada, teria a oportunidade de receber
o valor do saldo de sua conta inativa c~- sem depósito há
, pelo menos 3 anos-, a partir de 14 de maio de 1993.. Tóâavia,
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a CEF, ao processar a unificação, jUntou numa só as ·contas
ativas e as inativadas de cada trabalhador.
Dessa forma, o beneficiário -que mantiver ·algum vínculo
empregatício, na ocasião do saque, estará impedido de efetivar
a reiUacla. Mais ainda: quando demitido sem justa causa,
o trabalhador não poderá receber o_ total de seus créditos
uriilicãâOs, mas -tão-sofuente à Valor cCirrespOridente ao saldo
da conta ativa.
A-med.Úla, -sÕbre ser casuística e-flagrantemente ilegal,
importa em irrecuperável prejuízo para a classe trabalhadora,
bastando ver que os saldos das contas inativas, sem novos
depósitOs por mais de 5 anos, serão inCOrporados, de forma
automática, ao património dó" Fundo.
Embora a legislação defina como conta inativa aquela
onde não se efeV:ita:rain novos- depóSitos há rriais de 3 anos,
permitindo, portanto, o resgate, decorrido esse prazo, a CEF,
mediante o artifício da unificação das contas, as trafi:Sformou
em ativas-antes da extinção do prazo e, com isso, criOu para
os trabalhadores nova impossibilidade de gerir os próprios
haveres.
_
_
·Esses os argumentos que desejava produzir, nesta oportunidade, para conSignar o meu mais veemente protesto contra
essa indigitada medida da CEF, posto que é de ser rejeitata
a justificativa, de seUs diretores, sustentando que o saque
de todas as contas inativas ensejaria um grande afluxo de
trabalhadOres .ió caixa do FGTS, num momento de dificuldades económicas para o País.
É de se esperar, Sr. Presidente, que também essa questão
mereça as atenções da atuante ComissãO Parlamentar Mista
de Inquérito, que irivestiga irreg'ularid~~es _no _Fu!J.dO de Garantia do Tempo de Serviço, no mínimO para-CpJ.e a direçãoda Caixa venha oferecer razões mais consistentes para as Medidas que suc6sSivamellte pratiCa~ riá'Sentido único de infelicitar
e desfavorecer o trabalhador brasileiro, e de exigir-lhe maiores
e já inSuportáveis sacrifíciôs~ · · · ·
· ·Era o que tii:tha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cardoso) - Concedo a
palavra ao nobre Senador José Paulo Bisol.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB - RS. Pionuncía
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Sr"~ e Srs. Senadores, espero que o nobre Senador Maurício
Corrêa esteja presente, pois ontem à tarde S. Ex~ leu um
parecer de uma subprocuradora relativamente ao Ministério
Público do Tribunal de COntas. PosteríOrrilente,- oUVi dois
Senadores comPietamenfe espantados dizendo que, se existe
uma decisão do Supremo, do Ministério_P_úblico, do Tribunal
de_ Contas, não há o que disctúir. Eu disse aos dois Senadores
- por delicadeza não declino nomes pois isso nãô foi uma
decisão, e sim um parecer de uma subprocuradora.
Lamentavelmente há poucas pessoas presentes. Tenho
aqui a decisão- dó Supremo e o parecer do Procurador. Quero
mostrar que o Supremo, em absoluto, ratifiCou p parecer da
subprocuradora, Pelo contrário, o Relator, que é um grande
juiz, o Ministro Moreira Alves, fez questão de frisar na ementa
e no julgamento que não apreciava a questão constitucional
federal.
Sem intenção, é Claro, o nobre Senador Maurício Corrêa
leu__ um _texto_ que deu a impressão de ser um julgamento.
Não o era. Era U:m simples parecer, e o julgamento nega
qualquer relação recis6ria cOm o fundamento lembrado pelo
discurso do nobre Senador Maurício Corrêa. E com isso, sem
querer, repito, involuntariamente, S. Ex~ induziu ao erro ai-
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guns Senadores que estavam comentando que, diante de uma
decisão do Supremo, não há mais nada a discutir.
Quero dizer aos Srs. Senadores os quais ainda têm aiguma
dúvida a respeito, que está em minhas mãos cÓpia do parecer
mencionado e cópia integral dO julgatriento. Vejam V. Ex• 5
que, já na ementa, o julgamento consign~ã.: "Mandado de
segurança. Invalidade de portaria que designou o Procurador
de Justiça para exercer a chefia do Ministérío Público juilto
ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Inexistência
de ofensa ao art. 130 da atual ConstituiçãO- Federal. Mero
argumento de reforço" nem sequer se trata de fundamento
de reforço -"para demonstrar a exatidão da exegese_ dada
ao art. 88 da ConstitUição Estadual". Querd:lzCr, o jülgaffien.tõ
do tribunal fundou-se no art. 88 da Constituição Federai.
E acrescenta a ementa: "Além de o fundamento efetivo
da concessão da segurança não _ter sido atacado" - aqui é
que está o ilrip6itãnte -"não poderia sê~lo__em_recurso extraordinário, por dizer respeito a direito constitucional estadual, e não federal".
Quer dizer que a questão constituCiOiiafteCférài. fiCou' fúfà
da apreciação do tribunal, que se circunscreveu, se resbjhgiu
a discutir e a decidir a questão dentro dos limites da Constituição Estadual de Rondônia-.- ConcfuTr daí que isso afet-a ou
importa numa interpretaçãO, pOr -parte ao Supremo Tribunal
Federal, do art. 13Q da Constituição Federal, é realmente
uma falácia. Pode s.er involuntária, mas é uma falácia no sentido lógico.
Vou ler aqui o que dizia um· dos mais a_ntigOs lógicos
sobre falácia. Ele menciona uma série de falácias e diz: "A
falácia de acidente é um lugar hábil para enganar,_ quando
se atribui à coisa por si o que lhe _Convém por acaso e acidentalmente".
Por acaso e acidentalmente um desemb::ugador de Rondônia referiu-se ao art. 130. Por acaso e· addenialmente, um
desembargador de Rondónia utilizou o arg1,1mento. Mas não.
foi por acaso, nem acidentalmente, que o_ Ministro Moreira
Alves disse:
"Não tem nada a ver, não apTecíainOS a· qUestão
constitucional federal.''
Passarei a ler, agora, as palavras do próprio Ministro
no final do julgamento.
O Sr. Antonio Mariz- V. Ex~ me pei--mite um aparte,
Senador?
·
O SR. JOSÉ.PAULO BISOL- Pois não.
O Sr. Antonio Mariz - Senador José Paulo BisOl, ~~j_o
que o Senador Maurício Corrê"a náo se éritOntfi agora no
plenáriO.- Certamente S. Ex~ responderá aos argumentos suscitados ...
O SR. )OSÉ PAULO BISOL - Mas por que \l. ·Ex•
assim enteride, quando estou afirmando que: S. Ex~, ~o fazer
a leitura de um texto, foi mal interpretadoi:Õ.voluntariamente, induziu alguns Senadores à erro. Posso, im:lusive, declinar o nome dos dois Senadores- só não o, faço por delicadeza - que, ontem, impressionados, afirm~vam haver um
jUlgamento do Supremo. E não há um julgamento.

e,
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uma das razões do_ não conhecimento do recurso é o ponto
lido por V. Ex~ inexistência de ofensa ao ait._l3_0 __da atual
COiiSTifUição--Fede_!~L A matéria _q~ respeit9t. _com certeza,
a leis locais, à Lei Orgânica d_o Ministério PúblícO_de Rondônia
e à Constituição de ~ondónia_:- CoJ:!.tudo, é evidente que tanto
os dispositivos constitucionais quanto a Lei Orgânica de Rondónia deveriam ajustar-se ao art. 130 da Constituição. Ora,
se _ó ~Procurador-Geral da Justiça do Estado de Rondônía
designa promotores públicoS ·para servirem junto ao Tríbunal
de Contas do Estado, se há um mandado de segurança encaminhado ao Supremo Tribunal Federal e a Corte- Supfema se
recusa a ~tOI}laF con~e_cime:nJo_ do argumento de que não há
ofensa ao art. 130, evidentemente, isso é uma decisão sobre
·
a inatéria.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Absolutamente, V. EX'
está fazendo uma falácia incorretíssima. V~ ,Ex~ nem sequer
permitiu que eu lesse o texto.
O texto diz:
__ ---~-~-·ora, se a segurança· foi conCedida- para d-eclarar
inVálida a Portaria impugnad~, com pase no texto constitucional estadual ... ''
O Sr. Antoni~ Mariz- Nobre Senador Jo.sé Paulo Bisai,
V. Exame concedeu o aparte ou não?
O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Concedi o aparte, mas
esperava que V. Ex~ abordasse apenas o assunto em questão.
_O Sr. Antonio Mafiz - Estou no assunto. Falácias são
oS argumentOs de
Ex~. que insiste em ignorar um fato
absolutamente incontestável: a existência de um Ministério
Público no Tribunal de Contas da únião há um século. A
ConstituíÇáo Federal está em- Vigor há 3 anos e permanece
o Ministério PY,blico funcionando junto ao Tribunal de Contas.
Trata~se de um parquet especial, como se diz no jargão pró~
prio.
O.SR. JOSÉ PAULO BISOL - Não_ estou discutindo
isso.

·v.·

O Sr. Antonio Mariz - É isso que estamos discutindo.
O SR. JOSÉ PAULO BISO L__: Não estamos, mas amanhã o faremos.
O Sr. ~t-o~io Mariz--V. EX'!, entã~. e~tá apenas contes~
tando o nobre Senador Maurício Corrêa?
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Apenas.
0- Sr. Antonio Mariz -No entãnto, V. Ex~ o ·negorl
quándo iniciei meu aparte, dizendo que eu nada tinha a tratar
em relação ao Senhor Maurício Corrêa. Já não sei mais o
que está sendo discutido.
-

. _ O SR. JOSÉ PAULO 61SOL- Estou ap~nas fazend~
uma retificação de que o que foi lido ontem não significa
o que dois Senadores interpretraram.
O Sr. Antonio Mariz - Contesto. Significa que --~-stÇiu
aqui com a decisão do Supremo TribUn-al Fea-eral, que se
recusou a tomar conhecimento ...

· O SR. JOSÉ PAULO BISO L- Vamos discutir esse ãss-Ún- .
O Sr. Atitoilio M-a ri?! :- O tp._eu aparte, êomo tangencía
a intervenção do Senador Maurício Corrêa - e não tenho to amanhã. Permita que eu exponha a minha explicação. V.
procuração de S. Ex~ para defendê-lo - dii respeito exata- Ex~ parece não gostar que eu me pronuncie. mente a essa afirmação de V. EX!, porque há, "ine"gavelritefite,
O Sr. Antonio Mariz- Vou concluir o meu aparte, apeuma decisão do Suprcnio de não conhecer do recurso. Mas, nas citando, à título de mera ilustração, evidentemente, o
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Decreto n"' 1.166, de 17-10,::1982, que estabeleceu esse Minis-

do Ministério PúbliCo, que tem que ser uno, para uma melhor
fiscalização, por ser um quadro à parte. Contudo, enquanto
exis~r 9 art. 130, o meu raciocício -é de que não haverá condições d_e mudar.
Não tratou sobre o Ministério-Público do Tribunal de Cpntas,
- O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Esse é no assunto.
porque entende ser um Ministério Público especial. Era esse
O Sr. Maur~~io Corr~~- Inclusiv~, _no SU-premo
o meu aparte.
Tribunal Federal há uma controvérsia enorme, que eStá posto
O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Aceito a discussão se
em saber quais são aqueles poderes, atribuídos à União pela
tivermos que discutir. Entretanto, no momento, não estou
Constituição, que os Estados têm que seguir e quais são aquediscutindo o assunto, mas apenas afirmando que, ontem les Poderes a que o_s EstadoS nãõ-precisain obedecer. O Supreinfelizmente vou ter que repetir.:..._ o nobre" Senador Maurício
mo Tribunal Federal tem vários questionamentos nesse sentiCorrêa leu este parecer, que tenho em mãos, de um subprocudo. Essa é uma questão que o Supremo vai ter que decidir.
radora, que sustenta existir o tal parquet sui geoeris do MinisPergunto a V. EX': o SUpremO já decidiu em caráter de mérito?
tério Público no Tribunal de Ccntas da Un_ião. E, ou por
Não. Ontem, li a ementa do julgamento do mandado de seguimpropriedade da linguagem ou por impropriedade da ciipta:rança proferido pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. A-decição do seu sentido, de repente, suipreendi-me ouvindo_dois
Senadores no plenário dizendo ser essa uma questão decidida são provém daquele tribunal. Houve recurso extraordinário
para o Supremo Tribunal Federal, o que V. Ex~ explicita
pelo Supremo, quando não há questão. É explícito. Se não
bem.
fosse explícito, eu, até nem arrisCaria, mas é explícito porque
O SR. JOSÉ PAULO BISO L.- Não conl;Ieceram porque
o Ministro Moreira Alves teve o cuidado de dizer o seguinte:
não lhes dizia respeito.
"Ora, se a segurança foi concedida para se declarar
O Sr. Maurício Corrêa - Não conheceram, porque se
inválida a Portaria-impugnada, com 'base em texto constitucional e estadual vigente na época em que ela foi- trata de uma interpretação constitucional local. Portanto nã-o
editada, este fundamento- e não o reforço à interpre- seria competência do Supremo Tribunal Federal.
tação dada a este dispositiVo- estadual --:- é que teria
O SR. PAULO BISOL - Exatamente. É essa a minha
de ser atacado, porque o recurso não foi conhecido."
preocupação.

tério Público junto ao Tribunal de Contas da União. O Procurador-Geral da República enviou ao Congresso o Projeto de
Lei Complementar n"' 69, de 1989, posterior à Constituição.

O Sr. Mauricio Corrêa- Eu disse que havia um arresto
Por quê?- Porque só podiam atacar o fundamento. ligado proferido por uma Corte, no caso a do Estado de Rondônia,
à Constituição Estadual, mas só atacaram o fundamento ligado e aproveitei para citar, finalmente~ o parecer da própria Procuà Constituição Federal. S. Ex~ está afirniaiido que apenas radora que oficiou no feito, __manifestando o endos_s_p_à_ tese
o fundamento ligado à Constituição Estadual poderia ser ata- que defendemos contrária a de V. Ex~ Entretanto, se Senacado - são palavras do MiniStrO Moreira Alves - o que, dores extraíram informações ou deduções diversas_dessas, na
no entanto, não seria poSsÍVel por meio de recurso extraor- verda4e ?ã~ foi o que eu quis dizer nem disse. Estão_ aí as
dináriO:- Daí por que não conheceram, sequer discutiram ou notas taquigráficàs para comprOvar. Era esse o esclarecimeilto
julgaram, uma vez que a norma aplicada é de Direito Constitu- que eu queria fazer, embora V. Ex~ tivesse declarado que
cional local e não federaL
- - realmente não foi o que eu disse. Muito obrigado.
Por conseguinte, o julgamento ligado ~o parecer, mencioO SR. JOSÉ PAULO BISOL - 0 importante é que não
nado pelo nobre Senador Maurício Corrêa ontem., não envolve
nenhuma opiriiãõ, julgamento, ou parecer do Supremo Tribu- fique neste plenáriO a idéia de que esse julgflmertto- envolveu
nal Federal, relativamente ao art.130 da ConstitUiÇãO Federal. sequer argumentos ou opiniões no Supremo Tribunal Federal
Pode ser que outro julgameJ?,tO, que eu não conheça, faça relativamente ao art. 130.
.
. _
A outra questão é a tese; a do Senador é uma e a minha
essa referênCia. Se alguém me trouxer esse outro julgamento,
posso-reconhecer. Mas este aqui, explicitame-nte- e a explici- é outra. Se eu fosse defender a tese hoje, enfraqueceria o
tação é feita pelo Relator - não
respeito ao art. 130 discurso de amanhã, se é que conheço um pouco o problema
de persuasão. ..
__
da Constituição Federal.
Vou brincar um pouco sobre o assunto.
O Sr. Maurício Corrêa- Permite-me V.- Ex~ um aparte?
O SR. JOSÉ PAULO BJSO_L_=_COQl prazer, ouço V.
Existe uma figura mitológica chamãda Hermafrodita. É
Ex~
uma palavra feia. Segundo a mitologia Hermafrodita era filho
O Sr~ Mauóci_o COrrêª - Onteni, quando term_inei de de Hermes e de Afrodite. Ele era uin homem belíssimo, tão
falar a esse respeito, V. Ex~ procurou-me e perguntou se eu lindo que não haviã ninfa que não se sentisse abalada ao
poderia ceder cópia dessa decisão, com o que assenti. Fui vê-lo. Hermafrodita fez uma viagem para uma cidade chamada
advogado durante vários anos e__ nu~ca iria confu-rldir-túila Cária e, ao pasSar por um riacho, resolveu banhar-se, pois
estava cansado. Foi quando os olhos deslumbrados _de uma
decisão._..
ninfa chamada Salcimar ficaram completamente tomados de
O SR. JOSÉ PAULO BISOL -Mas e4 não disse isso. amor pela beleza de Hermafrodita. Ela pediu a dois deuses
Repíto que comentei o- fato Oe dois Senadores terem entendido poderosos que a unisse a ele e não os desunissem ja11_1aís.
mal. Se foram induzidos, foi uma ação involuntária.
O resultado fOi_ qUe Hermofradita e Salcimar ficaram vincuO Sr. Maurício Co_J;Têa- Senador J9sé ~~ulo Bisol, já lados. com() doi$ irinãos siameses e nunca mais puderain se
disse a V. EX\' que estou de pleno acordo com a discussão, sep.arar, ·o-qUe Collsidúo de mUito mau gosto._ O amoé é um
em tese, da matéria. V. Ex~ tem toda raz<'!o_ quando quer sentimento interessante, requer Um distanciamentó para qUe
atribuir, juntá a todos os Tribunais de COntas, a presença • sintamos a necessidade de uma aproximação. Se ficamos mUito
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juntos, não enxergamos. E verdade que, às vezes, Para enxer-_
gar um amor, é preciso fechar os olhos.O nome do Tribunal de Contas da União e o Ministério
Público da União é~ mitologicamente, HermafródÍta. São vinculados sempre. Curiosamente, por definição~, --o Mitilstério
Público é o álter. Freud, quaO.dà examinou as pessoas, disse
que, estruturalmente, as pessoas têm um id, que está ligado
ao prazer; um ego que está ligado à realidade; e um superego,
que está ligado à autoridade paterna e_que serve de controle
da existência. O superego é uma espécie de ser à parte no
.indivíduo, é a representação paterna, é a representação da
autoridade.-Até na estruturação da psicanálise existe o álter,
o outro, que faz a crítica. NO caso de Hermafrodita e Salcimar,
não há, porque estão unidos de tal forma que são uma só
cabeça, um s6 sexo, um só corpo e resolvem tudo unitariamente.
Como pode um órgão, ainda que seja u~ tribunal (!dministrativo, ser um tribunal e, ao mesmo tempo fazer, ele próprio, com as suas mãos e com a sua cabeça, um -ministério
público, o álter? Mas que fantástico lobby é esse? São IDO
anos a-ssim!
Se uma doença tem 100 anos e de repente se descobre
a terapêutica, não se deve curar a doença'? Que importa que
a doença tenha 200 anOs? Se ela se tornou_ curável, vamos
curá-la!
O Sr. Antonio Mariz - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Pediria a V. Ex' que
aguardasse, pois agora vou expor.

O Sr. Antonio Mariz - V. Ex~ está se referindo à minha
argumentação de 100 anos. Creio que seria ·um dever.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL --'-- V. Ex• estava conve;:
sande e não ouviu. Eu não ia me referir a esse argumerito,
mas como V. Ex• e o Senador Maurício Coiiêa o usaram,
resolvi fazer uma prévia do que apresentarei amanhã com
muito mais profundidade.
O Sr. Antonio Mariz - Se V. Ex• permitit- -direi que
o Ministério Público não é criação do Tribunal. ~ res1:1ltado
de concurso público e de nomeação do Presidente da República.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL _:._ Não lhe dei o aparte
e peço a Presidência que me garanta a palavra. Não vou
negar aparte nunca, mas vou tomar a liberdade de concedê-lo
quando me parecer convenciente. Ou isso- seria fora da elegância?
O Sr. Antonio Mariz -Realmente é deselegante.
O SR •. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) :.___ A Palavra
está como o orador.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- É desélegante do ponto
de vista de V. Ex• A concessão de apartes no momento oportuno, para o orador, tem sido feita de divet:5as maneiraS ·pot
diversas pessoas, quiçá até por V. Ex~ Não vou dar o_ aparte,
porque eu não estou aqui pã.ra ser, grosseiramente, agredido.
V. Ex~ guarde o seu aparte para sua própria administração.
E eu vou fazer o meu discurso.
O Sr. Antonio Mariz - V. Ex• pode agredir.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Trata'sé" de uma enfenni'
dade congênita. A tese é simples: é imPOsSível nomear-se
o próprio fiscal. Na verdade, não exist~ 1\{inist~rio Público
no Tribunal de Contas, existe uma assessoria Jurídica que
não tem condições de exercer a função de MinistériO Público.
c

.

.
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Não estou levantando a questão constitucional. Estou considerando a questão ontológica~ entitativa.
Se há Ministério Público,_ ele é_ o outro. Suponhamos,
amplamente falando - e acho que pela Constituição isso
estaria errado- que não seja o Ministério Público -existente;
imaginemos que possa ser um outro. Mas, obviamente, não
pode ser um Ministério Público elaborado dentro da entidade
que ele vai fiscalizar.
Essa questão já impressionava: os romàD.os quaild.o pergu-ntavam assilll:: _~'Quis custodia _at, custod~a at, i~o". De que
o Ministério PUblico do Tribunal de Contas vai cuidar? Tenho
comigo três julgamentos do Tribunal de Contas, o que é difícil
consegu~r. Amanh_ã mostrarei, na: prátíca, como--o siStema
funciona.
.
Analisemos um outro ponto da questão. Ministério PUblico, segundo a Constituição, é representante da sociedade.
Tem que representar a sociedade no seu aspecto fiscalii:idor
e, do ponto de vista da concepção mais moderna que existe
de democracia, no aspecto da transparência. As instit~ções
têm que ser transparentes.
Temos na Constituição_ as formas características pelas
quais são escolhidos os representante_s da ~o.ciedª'de. De repente, existe uma forma toda especial para um tribunal administrativo, corno o Tribunal de Coritast Ouço _do relator o argu.:.
menta de que funciona melhor assim. Não posso aceitar esse
argumento porque ele contém, em si mesmo, a sua própria
negação. Se o tal de Ministério Público do tribunal de Contas
funciona melhor que os outros, vamos fechar os__outros. Pt:oponho que a Constituição seja modificada e seja extinto o Minist~rio Público, porque o Ministério Público particular da União,
segundo suscentou o nobre Relator, é maiságíl, funcioná
melhor.
Se precisamos de agilidade na análise das contas L qua~ta
agtlidade não precisainos na análíse da liberdade do cidadão,
nas questões de propriedade, nas questões civis, que são_-a
constituição do cidadão?
--- --Então, se funciona melhor lá, muito bem, vamçs extinguir
os ministérios públicos e criar um ministério partiCular Para
o Supremo Tribunal Federal, que tem decisões_um milhão
de__ vezes mais graves e sérias do que o TnDuilal de Contas.
Ele que faça o seu Ministério Público também! O Superior
Tribunal de Justiça vai fazer o seu Ministério Público, a Justiça
Federal vai fazer o seu e vamos adotar a grande solução:
ministériOs Públicos partuculares! Essa é a questão! Ou é iniportante um Ministério Público unitário,_independente, autónomo, tal como nós o definimos na COnstituição!
O art. 128 é igual ao art. 92. Noart. 128 se diz quais
são os órgãos do Min"istérió- Pú{>lico; e no art. 92 se diz quais
, ·
__ .- .
são os órgãos judiciários. _ ·_ ·É impossível, Sr. Presidente, criar um órgão judiciário
que não esteja previsto no art. 92, e é impossível criar um
Ministério Público que não esteja preovísto óo"ã.rt. 128.
Agora, o lobby do Tribunal de Contas na Constituinte
propôs que se colocasse no art. 128, C()mci ói'gão do-Míi:tiStério
Público, o-Ministério Público dos Tribunais de Contas. Por
iniciativa do Constituinte Ibsen Pinheiro - isso está sendo
narrado para ser verifiCado se é verdade ou não- foi retírado.
O Deputado Ibsen Pinheiro é promotOr de Justiça,_ é membro
do Ministério Público. Por iniciatíva dele, com a votaÇão da
maioria da Constituinte, retirou~se o chamado Ministério PU~
blico do Tribunal. de Contas da relação numerus clausus.
- Duvido que um jurista venha· aqui me dizer que o art.
128 não é numerus clausus. Só se não souber o que significa.
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para garantir a: condição profissional dessas pessoas. Mas não
chegam isso? Não se pode curar nada, não se arruma nada,
está o MiniStério Público do Tribunal de Contas.
não se muda nãda neste País? Uma instituição dq_entia queAgora, por descuido dÚ DeputadO lbsen, um outro Cons- contém em si mesma a sua negação, que nomeia o·· seu fisc31,
tituinte,, o Constituinte Corrêa ___;·não~ me reCQrd_o o primeiro uma coisa gritante, visível! Não é colocar na rua, não é dispennome- inSistiu em--COlocar o·art. 130. Mas o art. 130,_ primei- sar essas pessoas! Há as emeD.das, qUe amanhã it6s Vamos
ro, não pode acrescentar· riada ao art. 128, porque o art. votar, que garantem essas pessoas. Mas vamos fazer uma
128 é niimerus clausus, assim como o art. 92 é numerus clausus. coisa direita. Ou então, se é tãO ruim aSsim cOlOcar O MinisE quem é que pode, com alguma lógica e alguma juridicidade, tério Público lá, vamos dar uma explicação para o povo! Olha,
sustentar que~ em relação à Justiça, o número é exaustivo, mlo Se· deve colocar o Ministério Público no Tri}:lunal_ de Cone em relação ao-Ministério Público não é? Mas qual é a lógica tas,_ porque ele tem uma certa especialidade. Qual é ela?
desse Constituinte? Se é. n'inilerus clausus para a Justiça, ne- A especialidade é fazer contas e o Ministério Público está
nhum órgão da JustiÇa existirª_ s~m e§tar previsto no art. 92. mais ligado a leis. Mas isso aqui é- pre-visto. É previsto que
Também nenhum órgão do MinistériO Púb!ico existirá sem uma vez com o encargo de prover os cargos_ do Miriistério
estar no art. 128. Então, como amanhã vou ler, por interpre- Público no Tribunal de Càntas o Ministério Público terá de
tação infegrativa,: c}Ué é a única possível em semelhantes hipó- - criar essa funçãO especializada. É óbvio. ESsa legislação está
teses, e eu vou trazer aqui juristas que mostram iSso, quando sendo feita. Temos aqui um relator da Lei Orgânica do Minisocorrem essas contradjções, elas devetll_ se_r s~pera~as pelo tério Público, que está providenciando a criação desse quadro
que se chama hermenêutica ou interpretaçãO integrativa.
especíal, dentro do Ministério Público, cuja finalidade é exataPor interpretação integrativa há _-que Se ehtender que_ o mente entender de contas, para exercer a função do Ministério
ait. ·130 se refere rião a um novo MiniSteiiO PUblico,_ meSmo PYPUc;o, adequadamente, no Tribunal de Contas, e acabar
porque ele não Usa a expressão. Ali est_á escr:ito:
com uma condição que não fica bem para os seus Ministros,
"Aos .membros do Ministério Público junto aos chega de príncipes nesta República. Perdoem-me os Srs. Ministros. Chega de príncipes~ sobretudo de príncipes sem fisCaliTribunais de Contas,"
zação, Sobretudo de príncipes donos de arcana imperii de
Bom, se o art. 128 é exaustivo, é uffi-numérus dausus, segredos de Estado, sobretudo de príncipes que nem Sequer
e se-o art. 130 não pode, técnico-legislativamente, acrescentar se preocupam com uma questão sub judice. Nós, aquí, através
nada ao art. .128, e se além disso, o art. 130 não -fâla ern da Comissão de Constituição, Justiça, e Cidadania decidimos
Ministério Público, mas em membros do MiniStério Público que a questão âa ascensão fUnciOnal precisa ser resolvida pelo
que t:l-abalham jUnto ão Tribu_nalde_Contas, qual é a conclusão Supremo Tribunal Federal. Dei o parecer no"-sen_tjdo.de que,
que se tira? A conclusão que se tira é que ele está se referindo a meu ver, a ascensão funcional quando pressupõe ascensão
a membros do Ministério__Público que estão trabalhando no de uma carreira para outra, é inconstitu_cional. A Coiníssão
Tribunal de C01itas. ·
·
.
clUsão de que estava a razão comigo~ e umi.nimeinente, se
Orã., é fOrçar-a iriterpr.etação, é outra ·coisa. E, além não me engano, decidiu que a ascensão é inconstitucional.
disso, esse GenoveYe aqui é um dos mais antigos lógicos que Mas estamos esperando a decisão do Supremo e se ele julgar
se conhece; amanhã, se quiserem, eti trago_ u·ns _mais moder- qL~:e_é constitucional, faremos a ascensão dos nossos funcionos; tenho aqui um- moderníssimo, Willard Van Orrnan Quine, nários, porque eu não sou dono da verdade; o Senador Chagas
poderia citá-lo, mas eu vou ficar, por enquanto, nesse tnais Rodrigues que votou comigo, também não o é. -Agóra, o
ari.tigo- aqui. O <jue· ele diz aqui:
supremo, é dono dessa verdade, a p3lavra dele é firial..
"Pedir princípio é tomar -por arguine~to_ aquilo
_ O Ministro Moreira Alves votou_ e disse que era incOnstique está posto em questão, isto é, provar o mesmo tucional; o MiniStrO Célia Borja pediu vistas-e o féi,"ad eterpelo mesmo".
num. Agora el~ ~é- Ministro, fo-i ·prêm.iado, por certo_porque
Então, só porque há uma referência a meiribros-do Minis- não decidiu essa 'questão. O que aconteceu com essa demora
tério Público- refe_rência à técnica, é verdade ... Mas como d6 Supremo? É que nós amarramos Os nossos_ funcionários,
todos os grandes juristas e professoreS ê:"i:tsinàhl;-naspossíVeis eles hoje são vítimas de uma preocupação jurídica minha e
contradições de contextos legislativos, sobretudo constitucio- da Comissão de Constituição, Jüstiça e Cidadania, eles não
nais, a hermenêutica devida é ·objetivista~-em-primeiro lugar, têm ascensclo funcional porque entendemos ser ela inconstitue, em segundo lugar, integrativista. Evidentemente, é uma cional. Mas, o Tribunal de Contas da União advertido-falácia dizer que se cria· um novo Ministédo Público ar. Isso eu sei o que estou dizendo e tenho testemunho disso, porque
fui eu quem pediu para telefonar para lá e quem o fez foi
do p·onto de vista constitucional.
pessoa muito impOrtante ria hierarc}úiâ nacional- o Tribunal
5
Mas, Sr. Presidente, St-' e Srs .. S~nad~,\r~~ ~ão__~e preo-_ _de_ Contas da UniãO fez ascençãó e pj:>ntinua fa_zerido até hoje,
cupa a questão constitucional ni~_s<; ~í:. O_ 9-u~ me pre.ocupa porque eles sãO: Príncipes, porqUe etes não tê-m MinisfériO
é a explicação: para que serve o Mmtsteno Pubhco no Tnbunal Público, porque eles fazem o que bem entendem, porque
de Contas, criado pelo próprio Tribunal d~ Cp?tas, contr.a não há limite na' discricionariedade lá dentro. Eles decidem
toda a história das instituiçõçs, contra o ~pnnctplO da alten- como bem entendem, porque ninguém fica sabendo - gostadade, contra o prillcípio da- econ-omía, contra· o princípio- da ria que um jornalista me dissesse se é capaz de des_cobrir
seriedade?
__
______ _
alguma coisa lá dentro do TribunaJ ~e Contas da União: daAgora, o que- é que aco11tece? Os membros do Ministério quele Tribunal de Contas não sai_ na,da, nem espremido. É
Público do Tribunal de Contas ficam chate_ados; alg~_ns es~ão tudo secreto. Cigqüenta por cento das reuniões realizadas
em condição de serem ministros. ~ãÇ) q1,1ero prejudicá-los. no ano passado foram secretas.
Os meus problemas nunca são pessoais. E providenciamos
Todo mundo sabe, e é lição do Norberto Bobbio, que
- e o próprio MinistériO-Público providenciou - emendas uma das características fundamentais da democracia é a transA relação ali é exauStiva. O gue riãó-·estáatrnão está n_o
mundo, non este in mundos. É número e~aus!i~o e ali não
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parência, -é·a·ausência de segredos. E nós aqui estamos votando no sigilo deles.__E_sigilo com fundamento,_no mais indeterminado dos conceitos ju~fdicos, que é o contelto de interesse
público. O que significa -que os Sis. -Min_is_tros farão sessões
secretas quando eles quiserem, porql}e dizer que é interesse
público é a coisa mais fácil do mundo.
O que estamos fazendo? Estamos brincando com a seriedade.
_
_
__

,,

~I

Quem sabe fazemos um. a coisa séria. QUem sabe abríinos
uma sindicância -para saber o -qUe o Triburlal de Contas faz.
Acho que seria interessante, porque aqUi, nó- nosso projeto,
que é um aperfeiçoamento inuito respeitaâo~ mas inSuficiente,
admitimos- que eles julguem vincular suas decisões com os
fundamentos. Um absurdo total. E qu~ ele~ julguem sem
vincular a decisão _deles com a· prova, está aí no projeto.
Mas onde é que está a nossa cabeça? Olha a(Jui, o ex-Senador Paulo Brossard não gosta muito da_ minha pessoa.
O Sr. Pedro Simon- Não é verdade!
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- S. Ex• proferiu um julg-amento, há poucos dias, do qual tripudiou, divertiu-se em cima
de uma emel).da produzida por mim na Constituição. 'PosSo
ficar chateado; mas- não posso dizer que o· Ministro Paulo
Brossard é um homem vil. Não posso-dizer que S. Ex• é
covarde, porque o que S. Ex~ diz é publicado. Entende, Senador? Eu tenho é que respeitá-lo. O que S. Ex' diz de mim,
lá no seu julgamento, é publicado _e, se eu"_quiser, vou me
defender. S. Ex~ tem o direito-ae_ dizer- e~estou f\qui para_
afirmar aos ·gritos - Bross~d tem o direi.to de censurar ou
discordar_ do BiSO{ <?• at~. de gozar, de tripudiar, porque oque S. Ex~ faz e o que diz é escrito.
·
:-. ·~ -_
Agora, no TribunaJ de C_ontas, só é pu6licada ~ ~oficlu-~ão
com a qual concordamos aqui. Quero saber por qU_ê_?_ E_xpliquem-me por quê? É patético o que estou dizendo. Só quero
saber o porquê. Qual é a diferença? Qualquer sentença de
qualquer juiz, em qualquer hierarquia do JudiciáriO tem que
ter dois tipos de fundamentação. Uma tem que ser juridicamente fundamentada, tem que estar ligada a uma norma jUrídica; duas, .tem que estar ligada ao fato- Quod non est in
acto- dizem os-juristas non eSf in mundo. _O que não está
no processo não está no· mun-do. Quer dizer, o ju-iz· precisa
fundamentar a sua decisão na lei e nos fatos-. No Tribunal
de Contas, estamos fazendo uma lei em qu~ ele não precisa:
nem juntar a prova e só colocar as conclusões. Amanhá vou
mostrar para os senhores dois julgamentos seriíssimos ... --O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) '-Em três miou-tos devemos encerrar a sessão. Só parã orieritaçãO de v. Ex~
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Deixo essa proposta no ar.
Vejo_que existe muita dificulda~e__ niss.o _aí: n:as· vou ~té
o fim nessa- futa. Não tenho amigos e nem mxm1g_os dentro
desse _tribunaL Só descobri que,_ realmente, é um prin~~a?o
e o mais fantástico_ de tudo isso, para encerrar, é a maxor
so-ciedade secreta deste País . .Uma instituição constitucionalmente prevista é por definição-;-públi_ca, é por nat~reza, J?ública
e é_ por substância, pública. E e_sse tnbunal é a ma10_r ~octedade
secreta do Brasil. E. um paradoxo.
Era o que tinha a dize~. _(Muito bemD
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa,
ofícios que vão ser lidos pelo Sr. 19 SecretáriO. ·· · ·· · ··
São lido_s os-seguiiJ.tes:
Of. n9 053/92
Em 19 de abril de 1992.
Senhor Presidente,
.. :renho a honra de dirigir-me a Vossa EXcelência, ·na qualidac;Ie_de Líder do Partido da Frente Liberal~ PFL, no Senado
Federal, para solicitar as necessárias providências no sentido
de substituir o Senador Francisco Rollemberg pelo Senador
Carlos Patrocínio, na composiç-ão da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito destinada a investigar a incidência de- és!erilização em massa de mulheres do Brasil.
Agradecendo ao ilustre Presidente a atenção dispensada,
valho-me do ensejo para reiterar a Vossa ExcelênCia minhas
expi-essões de apreço e consideração. -Senador Marco Maciel, Líder do PFL no Senado Federal.

soMIP Íé osz2

Brasília. 19 de abril de 1992.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em
atenção ao Ofícici"i:t9 39192", deSta datâ, da Lidei-ança-do Pbc,
a indicação do Deputado Jarnil Haddad, para integrar, cotnd
titular, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada
a "investigar a incidência e esteriliiãçâó em massa de-IDulheres
no Brasil", em substituição ao Deputado Eduardo Matias.
- ColhO o ensejo pàrã.- renovar a V óssi EXcelência protestos
de apreço. -lbsen Pinheiro, Presidente.
SG MIP n9 0523
Brasília, 19 de abril de 1992.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em
atenção ao Ofíci<? n"' 45/92, de:31-de março p.p., da Liderança
do Bloco, a indicação da Deputada Jandira Feghali (PC do
o SR. JOSÉ PAULO BISOL- Evidentemente, fíCo !'atis-_ · B), para integrar. cqmo titular, a Comissão Parlamentar MiSta
feito de não poder falar mais, já estou- exagerando, e hoje delnquéritodestinadaa "investigaraincidênciaeesterilízação
tive a oportunidade de escutar um brilhante discurso de u~a em massa de mulheres no Brasil", em substituição ao Pepuhora e meia de um dos mai9res Senadores qu~ conheço, Máno tado Jairo CarneirO.
·
COvas. Estou feliz e talvez, por isso, um pouco entusiasmado.
Colho o ens~jo p~ra renovar a VOssa Excelência protestos
Veja que não estou pedindo simpatia, pelo contrário, de apreço. -lbsen Pinhei_ro, Presidente.
estou enfrentando a borrasca, a dificuldade, enfrentando o
difícil. Ser Senador, a meu ver, é isso. NóS temos que ter
coragem de arrumar as coisas, o que é_ q~e adiãnta lazer
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Serão fettas
leis contra a corrupção das pessoas se nós deixamos a corrup- as substituições solicitadas.
ção institucional, que é muito-mais g-raVe do,que a co~pção
Está esgotado o prazo regimental da sessão.
Nestas condições, toda a matéria da pauta de hoje fica
individual.
A corrupção institucional é que tem de _ser combati~a, sobrestada.
porque, só depois disso é que vamos consegUir alguma COisa
São as_ seguintes as matétjas cuja apnidaçãO é sôrelativamente à corrupção das pessoas.
brestada:

--

·---------------

------~~---·------
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 73, DE 1991
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 31, de 1992, da Co(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, C, do missão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Regimento Interno.)
~
·
Votação, em turno únicO, do projeto de Lei da Câmara PROJETO DE DECRETO,LEG1SLATIVO N• 141, DE 1991
n' 73, de 1991 (n' 4.064/89, na Casa de origem), de iniciativa
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legisdo Tribunal de Contas da União, que dispõe sobre a Lei lativo n' 141, de 1991 (n' 46/91, na Câmara dos Deputados),
Orgânica do Tribunal de Contas-__ qa.União, e dá outras proviR que aprova o texto do Acordo de Cooperação para a Redução
dências, tendo
-- - de Demanda, Prevenção do. Uso Indevido e Combate à PwduPARECER, sob n' 62, de 1992, da ComiSsão
ção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias P.sico- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao pro- trópicas, celebrado entre o Governo da República FederatiVa
jeto com 35 emendas que oferece.
d_o Brasil e o Governo da E.epública do Chile, tendo
(Dependendo de Parecer sobre as emendas de Planário ).
PARECER FAVORÁVEL, sob n•32, de 1992, da Comissão
- de Relaç9es Exteriores e D_efesa Nac~onal.
(PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 125, DE 1991
(COMPLEMENTAR)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO~ N• 23, DE
1991
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do_
Regimento Interno.)
- -DiScu~sãO, ·em piimeifb ttii"rid",- da Proposta de Emenda
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câ_rriarii à Constituição n•23, de 1991 (n•45/91, na Câmara dos Deputan' 125, de 1991- Complementar (n' 60/89, na Casa de ori- dos), que dá nova redação ao art. 16 da Constituição Federal,
gem), que disciplina Os limíteS das despesas com o funciona- tendo
.
_
lismo" público, na foiin3 do art. 169 da Constituição Federal,
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 24, de 1992, da
tendo
- Comissão Temporária.
PARECERES, proferidos em plenário. Relator: Senador
Meira Filho.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITI,JIÇÃO N• 22, DE ~
- J9 pronunciamento: favorável ao projeto;
1991
- 29 pronunciamento: favorável à emenda de plenário ..
DiSCussão, erir turrio úniCo, -da: Própostã. de Emenda à
, ,(Dependendo de" p3recer sobre as emendas apresentadas ConstituiÇão n" 22,"de 1991, de autoria-do Senador CoUtinho
perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
Jorg.e_ e outros Senhores Senador~s,_que altera a r_e;daÇão do.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 42, DE 1991
art. 159, I, b, da Constituição, e ó art. 34, § z~. III, Qo Ato
Discussão, em turriO"tíniCó, do Projeto de Lei da Câmara das Disposições Constitucionais TranSitQrias. ·
n' 42, de 1991 (n' 1.371/88, na Casa de origem), que proíbe
a comercialização de medicamentos cuja fabricação ou venda
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) '-A Presidência
foi interditada no país de origem, tendo
cancela a sessão extraordinária anteriormente convocad3: para
·PARECER FAVORÁVEL, sob n' 28, de 1992, da Co- reãlizar~se, hoje, às 18 horas e 30 minutos. ·
missão·
-o Sr.. Senador Iram Saraiva envioU à Mes~ _requerimento :
·- de Assuntos Económicos.
cuja tramitação, de acordo com o .disposto no arL 235, indso ·
· III, letra a, item 3 do Regimento Interno, deve ter início
PROJETO
DE
DECRETO
LEGISLATIVO
N•
8,
DE
1984
. .
'
. . ' .
'
na Hora do Expediente. As proposições serão anunciadas
Discussão;-em turno únicO, dO Projeto de Dccrefó Legis- na próxima sesSão.
lativo n" 8, de 1984 (n~ 44/84, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo de C_o_operação no Campo
O SR. PRESIDENTE (Di(cei.t .Cameiro)"---..:..·Na presente
dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear entre 0 Governo·cta sessão terrriinOu.·ó'-prazõ- para·-ap'reSentação de emendas às
República Federativa do Brasil e o Govein.õ·-pa E$panha, segUintes In3.térias·~-·
- ..
.
..
celebrado em Brasfiia, a 12 de maio de 1983, tendo
-Projeto de Lei da Câmara n• 31, de 1991 (n' 4.618/90,
PARECERES,-Sob 0 9s 35, "36 e 37, qe _1992, das Cernis-. na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, .
sões. .
,
.-.
, que_ ~~~era a Lei
5.700~ de 19 de setemd bro, deb 1971, q~e
----: de Relações Exteriores e D.efe.sa Naci.onal: 1"' pronunciã- "dispõe sobre a forma e a apresentação os Sim o1os naclO:mento:-.favorável, com a Emenda n"' ·1-CRE', ·q\fe · ap'resenta: · -· nais";
-ProJ"eto de Lei do Senado Ii' 105, de 1991 de autoria
2<? pto:nunciamento:·ratificãitd<:f se-u parecer anterior~ e
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável~ ao pro- da Senadora Marluce Pinto, que ·diSpõe· sobre o custeio de
traii.Sporte escOlar e _çonstrução e n13riutenção de ·casas do
jeto e à Emenda n9 1-CRE.
eSt'udànte do ensinO ·íundamental com recursos do s~ário eduPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 134, DE 1991 cação, e dá outras providências; e
·~
Discussão, eni turno único, do Projeto de Decreto Legis- ·
-ProjetO de Lei do Senado n9 106, de 1991, de autoria
lativo.n<? 134, de 1991 (n"' 69/91, na Câmara dos Deputados), da Senadora Marluce Piritó~ que acrescenta dispositivos ao
que aprova o texto do Acordo de CooperaçãO para a Redução art. 89 da Lei n<? "8.134, de 27 de dezembro de 1990, que
da Demanda, Prevenção do uso Indevido e Combate à Produ- "altera a legislaçãO do Imposto de Rerida e dá outras provição e ao TráfiCO ilícitoS .de Entorpecentes e Sub.stãricüis Psico- dências'~ ·
trópicas, ·celebrado entre o Governo da República Federativa
Aos ProjeteS UâO forãni aprêseritadas ein.endas.
do Brasil e o Governo da República do Equador, em Brasília,
As matérias s.erão incluídas em Ordem do Dia, oportu',em 7 de novembro de 1990-, tendo
namente.

n:.
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai en,::errar os traqalbos,
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 73, DE 1991
(Em regime de urgência, noS termos dO art. 336,_c, dO
Regimento Interno.)
,
·
·Votação, em turno único, ·do Projeto de Lei d~ Çâinara
n' 73, de 1991 (n' 4.064/89; na Casa de ·origem), de iniciativa
do Tribunal de Contas da União, que dispõe sobre a Lei
Orgânica do Tribunal de Contas da União e dá outras provi_
dências, tendo
PARECER, sob n• 62, de 1992, da Comissão
- de Constituição, ]!Jstiça e Ci4adan_ia, favorável ao projeto com 35 emendas que oferece.
(Depen:d~ndo de parecet sobre as emendas de plenário;)
. ·-2PROJETO OE LEI DA CÂMARA N• 125, DE 1991
(COMPLEMENTAR)
.....
(E.ni régiine de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
Votação, em turno único-~ do Projeto dé Lei da Câmara
n' 125, de 1991 -Complementar (n' 60/89, na Casa cte oii,
gem), que diScipliná. oS limiteS das despesas com o fu)lcionaliSrilo -públiCó, ria: fOrnia do art. 169- da ConstituiçãO Féderhl,
tendo--·
'
... ,_. .,,
·· _,
., ., '
·PARECERES proferidosem.plenárió: Relator: Senádor·
Meira Filho'.
- 1' pronunciamento: favorável ao projeto;
~ 2' pronu~ciamento: favorável à emen;{ja de plenário.
(Dependendo de parecer -sobre as e~erldas apresentadas
perante a Comissão Çe Cpiist~tuição, Justi9à·e Cidadani~.)·

~3-

No 17, DE 1992
·úD.iCo, do Requerimento

REQUERIMENTO
v'o'tação~- em tUrno

Abril de 1992

que aprova o texto do Acordo de Cooperação no Campo
dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Espanha,
celebrado em BraSOia, a 12 de maio de 1983, tendo
PARECERES, sob n'' 35, 36 e 37, âe 1992, elas Comissões:
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional: 1~" pronunciamento: favorável, com a Emenda n' 1-CRE, que apreSenta;
2"' pronunciamento: ratificando seu parecer anterior; e
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao projeto e à Emenda n9 1-CRE.

-6PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 134, DE 1991
Discussão, em turno único, do Prpjeto ,d.e,:Oec;reto. Legislativo n' 134,, de 1991 (n' 69/91, na Câmara dos Deputados),
que.aprova o texto do Acordo de Cooperação para a Redução
da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à ProduÇã()·~ ao Tráfico llíciíôs de Entorpecentes e Substâncias Psícotr_6picas, celebrado en~re o GovernÇ> .d.a R~R~bli~ Fed~r;atiya
d9 :ijrasiJ e o Gpverno da Repúlica do Eqllador; .em Brasí1ia,
_ _
em 7 de novembro de 1990, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 31, de 1992, da Comissãó
· ·
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
-7PROJETO DE DECRETO.
LEGISLATIVO No 141, D.E 1991
Di~c-ussão, e~ turno único do Projeto de De_creto Lems- ·
lativo n' 141, de 1991 (n' 46/91, na Câmara dos Deputados),
_que aprova o texto do Acordo de Cooperação para a Redução
de Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate~à_Pro_du
ção e ao Tráfico ilícitos de Entorpecentes e Substânctas Pstcotrópicas, celebrado entre o Governo dÇl República Federativa
do Brasil e o Governo da_ República do Chile, tendo
.
~·- PARECER FAVORÁVEL, ~ob
32,_de.1992, .da ~o
miSSão-

?:

·--de Rela,ções-EXteriores ·e: DefeSa Nãciorial.
.Ó.'

11,' de

1992, de autoria çia Senadora Marluce Pinto, solicitando, nos
termoS' dO art. ln, inciso I, do Regimento Interno, a _inclusão,
em Ordem do Dia, do PrOjeto de Lei do Senadp n' 243,
de 1991, de sua autoria, que altera_ dispositivOs da Lei n~"
5:682, de 21 de junho de 1971- Lei Orgânica dos Partidos
Políticos.
-4PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 42, DE 1991
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 42, de 1991 (n' 1.371/88, na Casa de origem), que proíbe
a comercialização de medicamentos cuja fabricação ou vc:mda
foi interditada no pafs de origeii_!_,_ tendo _
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 28, de 1992, da Comissão
- de Assuntos Ecônomicos.

-5PROJETO DE DECRETO LEGISLAT1VO.N' [ÇDE1984
Discussão, em turnO únicO, do PrQjeto de Decreto Legisw
lativo n' 8, de 1984 (n' 44/84, na Câmara dos Deputados),

-8PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 22, DE 1992
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 22 cte 1992 (n• 99/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova'as Contas do Governo da República relativas ao
exercício financeiro de 1989, tendo
PARECER FAVORÁVEL, da
- Comissão Mista de Orçamento.
-9PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÁO N' 23, DE
1991
.
-:_Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n' 23, de 1991 (n' 45191, na Câmara dos Deputados), que dá nova redação ao art. 16 da ConstitUiçãO Federal,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 24, de 1992, da
-Comissão Temporária (5~ sessão de discussão).
-10-
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N' 22, DE
1991
Discussão, em turno único, da Proposta de Emenda à
Constituição n~-22, de 1991, de autoria do Senador Coutinho
Jorge e outros Senhores Senadors, que altera a redação do
art, 159, I, b, da Constituição, e o art. 34, § 2', III, do Ato

das Disposições-Constitucionais Transitórias (4! se_s.$áQ .cJe_discussão).
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~-Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 30 minutos.)

(*)ATO DO PRESIDENTE N' 82, DE 1992
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SILVA. mat. 1123, Especialista em Indústria Gráfica Legislativa/Ailálise, para, sob a presidência do primeiro, integrarem·
Comissão de Inquérito Administrativo incuinbida de apurar

os fatos constantes do Processo n' 00254/92-4/CEGRAF.
Senado Federal, 2 de abril de 1992. - Senador Dirceu
Carneiro, Prhp.eiro Secretário. · · - · ·

-

,..

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS CONGRESSISTAS
(Criado pela Lei n' 4.284/il:j) _
PARECER
Assunto: Balartçete Pati-imonial e Demonstrativo das Receitas e Despesas do IPC.
· ·
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos

Congressistas -

zy_c_, d~__a,~r(!9 ÇQm o

qu~ estab~leç~

o _art.

O Presidente do Senado Federal, no uso··de .sua cOinpe- 12, inciso III da Lei n' 7.087 de 20 de dezembro de 1982,
tência regimental e reg1,1lamentar, de conformidade Com a _-~~aminou 0 Balancet~ Patrimonial e o. Demonstrativo das
delegação de competência que lhe foi Outorgada pelo Ato Receitas e Despesas referentes ao período de 19 -l a 31-10-91,
da Comissão Diretora nf 2, de 4 de abril de 1973, é tendo juntamente com o Demonstrativo d~ Receitas e Despesas

em vista o que consta do Processo n' 001.858/92-0 resolve
aposentar, voluntariamente, JORGE SARAIVA DE C~S-.

do mês de outubro/9l.e, considerando que essas peças tradu-

'IRO, Analista Legislativo, Área de Orçamento PúblicC?,.élasse "Especial", Padrão III, do Quadro de Pe.ssoal do Sen.ado
Federal, nos termos do artigo 40, inciso III, alínea c, da Consti-

31-10-91.

tuição da República Federativa do Brasil, combinado com
os artigos 186; irtCfSO Ill, alínea c, e 67, da Lei" n~'. 8.112,

de 1990, bem assim o artigo 11 da Resolução (SF) n' 87,
de 1989, com proventos proporcionais ao tempo-de serviço,
observado o disposto no artigo 37 ,. inciso XI da Constituição

Federal.
Senado Federal, 17 de março de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.

(''')Republicado porhilverSaido Com incorreçâo no DCN (SeçãQ_II), de-17-3-92

POR:rARIA N• 11, DE 1992
Senado Federal, no u~o 'das

o Primeiro Secretário do

suas atribuições regimentais resolve deSignar MARCELO:

AUGUSTO BERNARDES NORMANDO, mat.l.317, Especialista em Administração Legislativa/Análise; FRANCISCO

MAURíCIO DA PAZ, mat. 1417, Especialista em Administração Legislativa/Análise; PAULO CESAR GUIMARAES

zem a situação patrimonial e financeira do Instituto em
Resolve: aprovar os BalanceteS e DeinonSiraiivos das
Receitas e Despesas-do Instituto dê Prévidência dos Congressistas- IPC, -ref~rentes ao mês de outubro/91, apresentando
um Ativo com um Disponível Imediat9 de
Cr$15.454.5A8.013,84; investimentos no valor de
Cr$1.125.110.820,87 e Créditos Diversos no valor de
Cr$1.620.024.305,25; Recursos ~é,a)izávels )..p~go )'i-ázo,no
valor de Cr$5.947.579,62; At\vp fermanen,te qo,·valor ,de:
Cr$25.578.544,14 e Valores Custodiados de Cr$11.926,23. O
Passivo ,da Instituição demonstra um Exigível Operacional
de Cr$142.411.038,02; uin Exigível Aluaria! no valor de
_Cr$16.429.756.249,70; Não Exigível deCr$1.655.117.595,23;
Valores em Custódia de Cr$11.926,23 e Contas de Resultado
Futuro de Cr$3.904.380,77. As Contas de Resultado demonstraqt a<ealizaçãode Receitas no. valor de Cr$3.927.136.369,29
no mês de outubro/91 e de Cr$20.058.197.269,94 acumuladas
no ano e despesas de Cr$3.927:136.369,29 no mês de outubro
de 1991 e de Cr$20.058.197.269,94 aeumuladas no ano. Esta
-igualdade é resultante da constituição de r.eser:va~ no mês
de outubro no valor de Cr$3.143.271.692,78.
Brasília,
de 1992.- Aloi>io Vasconcelos.

a
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INSTITUTO DE PREVIDtNCIA
IPC, feferenteS_ ~º _més de novembr:o/91, ãpfeseniando um
DOS CONGRESSISTAS
Ativo com um Disponível Imediato de Cr$20.348.832.390,10;
Investimentos no valor de Cr$1.040.809.296,79 e Créditos Di(Criado pela Lei n• 4.284/63)
versos no valor de Cr$1.370.905.779,75; Recursos Realizáveis
PARECER
a Longo Prazo no valor de Cr$5.927.579,62; Ativo PermaAssuoto: Balancete Patrimonial e Demonstrativo das Re- nente no valor de Cr$27.478.544,14 e Valores Custodiados
·de Cr$11.926,23. O Passivo da Instituição demonstra um Exiceitas e Despesas do IPC.
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos gível Operacional de Cr$108.817.380,64; um Exigível Atuarial
Congressistas- IPC, de acordo com o que estabelece o art. no valor de Cr$20.810.478.431,38; Não Exigível de
12, inciso III, da Lei n• 7.087, de 20 de dezembro de 1982, Cr$1.870.753.397,61; Valores em Custódia de Cr$11.926,23
examinou o Balancete Patrimonial e o Demonstrativo das e Contas de Resultado Futuro de Cr$3.904.380,77. As Contas
Receitas e Despesas referentes ao período de 1•-1 a 30-11-91, de Resultado demonstram a realização de Receitas no valor
juntamente com o Demonstrativo das Receitas e Despesas de Cr$5.431.665.232,48 no mês de novembro/91 e de
do mês de novembro/91 e, considerando que essas peças tradu- Cr$25.489.862.502,42 acumuladas no ano e despesas de·
zem a situação- patiimonüll e financeira do Instituto em Cr$5.431.665.232,48 no mês de novembro de 1991 e de
Cr$25.489.862.502,42 acumuladas no ano. Esta igualdade é
30-11-91.
resultante da constituição de reservas no mês de novembro
Resolve:
-Aprovar os Balancetes e Demonstrativos das Receitas no valor de Cr$4.596.357.984,06. ·
Brasflia,
de
de 1992.- Aloisio Vasconcelos.
e Despesas do Instituto de Previdência dos Congressistas -
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IP~. referentes ~o mês de dezembr~/9t", apr~~ellta~do um
At1vo com um DISponível Imediato de Cr$26.847.643.592,01;
Investimentos no valor de Cr$865.579.822,08 e Créditos Di(Criado pela Lei n' 4.284/63)
_ve~sos no valor de Cr$3.964.268.324,50; Recursos Realizáveis
PARECER
a Longo Prazo no valor de Cr$5.927 .579,62 Ativo l'ermanénte
Assunto: Balanço Patrimonial e Demonstrativo das Re- no valor de Cr$27.478.544,14 e Valores Custodiados de
.Cr$11.~26,23. O Passivo da Instituição demonstra um Exigível
ceitas e Despesas do IPC.
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos OperaciOnal de Cr$73.043.166,61; um Exigível Aluaria! no
Congressistas - IPC~ de acordo com o que estabelece o art. valor de Cr$29.732.907.344,93; Não Exigível de
12, inciso III, da Lei n' 7.087, de 20 de dezembro de 1982, Cr$1.899.769.405,81; Valores em Custódia de Cr$11.926.23
examinou o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo_ das Recei- e Contas de Resultado Futuro de Cr$5.177.945,00. As Contas
tas e Despesas referentes ao período de 19-1 a 31-12-91, junta-- de Resultado demonstram a realização de Receitas no valor
mente com o Demonstrativo das Receitas e Despesas do mês de Cr$10.419 .361. 713,91 no mês de dezembro/91 e de
de dezembro/91 e~ considerando que essas peças traduzem Cr$35.909.224.216,33 acumulados no ano ê despesas de
a situação patriniOilial e financeira do Instituto em 31-12-91, Cr$10.419.361.713,91 no mês de dezembro de 1991 e de
Cr$35.909.224.116,33·'a·cum~ulados no ano, Esta igualdade é
com as notas explicativas anexas,
resultante da constituição-de reservas no mês de dezembro
Resolve:
.. Aprovar o Balanço e os Demonstrativos das Receitas no valor de Cr$8.951.444.921,75 .
Brasnia,
de
de 1992-Aloisio Vasconcelos
e Despesas do Instituto de Previdência dos Congressistas INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS CONGRESSISTAS
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INSTITÍJTO DE PREVIDÊNCIA
DOS CONGRil:SSISTAS
(Crladv pela Lei n' 4.284/63)
DEPARTAMENTO DE CONTABIUDADE- IPC
NOTAS EXPLICATIVAS ANEXAS AO
BALANÇO PATRIMONIAL DE DEZEMBR0/91
1. A aplicação em "RDB" do Produban no valor de
NCz$200.000,00, vericidaeni.16-11-88, foi liqüidada mediante
emissão de "CDB" em 5-9-89 no valor de NCz$1.785.133,03,
com vencimentos em parcelas sucessivas nos seguint~.s ya~ores:
em 19-2-91 NCz$238.017,00-; ·em 19-3-91 NCz$23S:017,0ú; em
18-4-91 NCz$238.019,21; em 14-2-92 NCz$357.026,00; em
17-3-92 NCz$357.026,00; em 15-4-92 NC:z$357 .027 ,82. (Resgatadas as três primeiras).

3._ A rubrica "Reserva Matemática de Benefícios a Conc_eder". do grupo ~Xigível Atuarial, tem como finalidade atender a cobertura de benefícios a concedei de acotdo com orientação da STEA -Empresa de Atuária, o que será tátifiC~do
nos lançamentos futuros baseados.em.cálculos atuariais a serefi aPresentados pela referida empresa.
--4. Valores a receber da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal de Equiparação de Pensões e Constituições
da Reserva da Previdência Congressual, assim constituídos:
-4.1 - Câmara dos Deputados
Exercício/9Ô

-Equiparação de Pensões ............ _Cr$258.338.261,16
- Constituiçao da Reserva da Previdência Congressual
Cr$108.877.231,76

2: A aplicação em "Debêntures", equivalentes a títulos
Exercício/91
não conversíveis-- da "A Rural Colonização_ S(A", realizada
em 29-12-88, rio valor de NCz$4.438.889,50, pertencenres ao_
-Equiparação de Pensões ......... _Cr$1.611.124.347,67
grupo Realizável a Longo :Pra?:o, representan_4o à época 45%
:....._ COnstituição da Reserva da Previdência Congressual
do Ativo Cc-ritábil, acha-se sob judice, em virtude de irregula- Cr$1.079.173.522,03
. ridades constatadas na emissão dos títulos e falta de documen4.2 -Senado Federal
tação hábil, conforme Processo n' 14.332/89 da Câmara dos
-Equiparação âe Pensões, mês 12/91
Cr$150.065.535,81
·
,Deputados.
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-Constituição da Reserva da Previdência Congressual,

em discussão-. No curso desta, o Presidente prestava informa-

mês 12191 .......... '" ................., ......... ~, ,Cr$60,278.001;37
5. Deixaram de ser incorporados à Equação Patnlncinlàl

ções aos ni.embros dos Conselhos, ria medida que ia _sendo

solicitado. Encerrada a discu-sSão, a matéria foi colocada em
os valores da Constituição ela Reserva da Previdência Congres- . votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Continuando,

sual a receber da Câmara dos Deputados e do Senado EedeJ;"al. __ _ o P_f~~idente apresentou um Projeto de Resolução estabele6. A rubrica "Juros e Correção de CDBIRDB" do Gru- cendo o valor mínimo das_ pensões. NO curso d3- discussão
po Re.c_eb:a- Patrimonial_ fec~bêu no_ seu ~cm_tante o valor de dessa matéria, o Senador Chagas Rodrigues disse l<?uvar a
Cr$1.535.985.640,48, correspondente à parcela da receita emonstração de respeito à dignidade humana. Já o Doutor
apropriada dos títulos aplicados em dezembro/61, a serem Henrique Lima Santos, também elogiando a iniciativa, consultou _ao_ Presifl~nte sobre a possibilidade dessa pensão mínima,
resgatadoS ept jarieiro/92~- -_
_.- . --::,_ -~- _, ___ ,,
7. Está contido pà 'Rúqrica 7301.0212 '--"Equiparação , -que_ trata a· Projeto, nãO pod~ria já ·ser paga no mês de ~ezem
de Pensões a Receb.er _Qa. Câmara dos D~putados" 9 ,v::a~Or bro.·_o Presidente .r~sponde\1 dizendo da impossibilidad~ do_
de Cr$209:321.872,42, lançado em duplicidade, que será.regu- pagârhento para·o mês de dezembr_o_ porque .inviabilizava os
eS~u.dps efetuaqospelos téCnicos desta área, no IPC. Em .seguilarizado em j aneiro/92:
·
Brasília, 31 de dezCffibro de 1991.- Fr3.ncisco dos Santos da o _Projeto de ReSoluçã-o foi colocado em votação, tendo
Passos, Diretor do Depart~rnento de Contabilidade -Maria Sido aprovado por unanfmidade, tomandO'éssa Resolução o
rtúmero 7/91, que será publicada à parte. Continuando, o
Felizarda S. Coelho, Chef~ da Seção de E~<;rituração. · · ·
Presidente apresentou os Demonstrativos Financeiros refeINSTITUTO DE l'REVIDÊNCIA
rentes ao mês de novembro/91. Em seguida foram apreciados
'DOS"CONGRESSISTAS
e aprovados os seguintes processos:-1 -de inscrição de segu1' REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DOS ~
rado r~cultativo -Imeld~ fir~s C~nha (132o/91),~Angela Ma-

CONSELHOS DELIBERATIVO E CON,';l.JLTIVO,
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 1991
Aos doze dias do.' mês· dezembrq dó 'ano de hl!m mil
novecentos e noventa e hum, às onze horas' e trinta minutos,: ~
reunirani-Sé,-em conjUt'it'o, ô conselho Deliberativo e oCo_n,se-_ ,

ria Matias (1341/91), Pedro Hayrtom Custódio, Ramos
(1359/91), Olivia Freitas de Rezende (1,428191),Adir dos, Santos Pinto (1395191), Angela Maria Pontes dos Santos
(1447/91), Luzineie Silva Gébrim (1460191) e Alexis Sales

tas-IPC, em sua sede, situado ao anexo I da Câmara dos

Mota (H33191), José Gonçalves dos Santos (1438/91), Neusa

Deputados, 259 andar, sob a presidência Cio Senhor Deputado

Gomes· da Fé (1444), Rosane Paraguassu Bastos de .Abreu

Domingos Juvenil, com a presença dos Senhores Deputádos
Aloisio Vasconcelos, Paulino Cícero, Manuel Castro; e dos
Drs. Henriqúe Lima Saritós;Pedro Alves de Freitas e Djacyr
Arruda pelo Conselho Deliberativo e os Se'r\adores Ruy_Ba~e, ~

(1423191), Rosa Maria Junqueira' Giovaníni (1427191), Suzana
Meiià lv)àgalhâes (,1496191), Robertó José Rocha Miranda
(1520/91), SalustianoMesquitit Pinto'(1497/91), Katia de pma
Silva (1527191), Solange, de ,Azevec;lo ,~qlla (1539/?fj, ~osé

lar e Chagas RodrigueS" e Doutor Passos P.ort_o pelo Conselho

Nogueira A. Filho (1512/91), Antonio Noberto A. Campelo

de

de_~~u~~

lho ConsUltiv<? do Ins'tftõtb de P'r~_viQênciii dos Congressis- __ -

e Souza (1473/91); 2 - de cancelamento de inscrição
Carlos Augusto dã Fonseca (1435/91). Dalva de Souza

Consultivo. Presentes tan\bém o Deputado• Valter Pereirà :,- (1537191), Vera Lúcia Menezes Farinha (1461191), Silvio Fero Doutor Djalma Bessa, ambos Tesoureiros deste Institufó. reü;i das .Virgens (1559N1), Assuero de Souza Neto (1558191),
Observado o quorum regimental, o Presidente iniciou ós tra-

Gildete Martins Lima· de Souza (1557/91), Antonio Castelo

balhos dizendo que esta reunião conjunta foi convocada e

Branco Junior (1560/91), Silvino Carlos Borges (1563191), Ma-

estava sendo realizada por força do disposto no art. 13 da
Lei n~ 7.087/82. Feitas estas considerações, o Presidente determinuou ao Senhor Secretário a leitura da Ata da reunião

rinez Ferreira de Almeida (1573/91). Cheslaine Francisconi
(1538!91); 3 -de auxílio-doença -Lúcia Helena C. Medeiros
(1373/91), Antonio de Lisboa Machado (1387/91), Raul Qe

ordinária anterior, realizada em 31 de outubro de 1991. Após

Souza Reis(1412/91), Lúcia Santos Tomelin (1421/91), Adileia

a leitura, a Ata foi discutida e votada, tendo sido aprovada

Gonçalves B. da Silva (1420/91), Maria do Socorro de Araujo

sem restrições. EmseguidaoPresidenteponderouquealguns
membros. do Conselho Consultivo já não são detentores de

(1414/91), Zilá Dias (1426191), Rubem Patu Trezena
(1422191), Marcelo Chagas Muniz (1407191), Irma Passoni

mandatos parlamentares e nem sempre residem em Brasília.

(1419/91), José Thomaz Nonô (1418/91), Lael Vieira Varella

Nessas condições fica muito dispendioso para estes Conse- (1430191), Aldemir Luna Souiit-(13!í8191), Marino Clinger
Iheiros se locomoverem de seus Estados, pagando do próprio Toledo Neto (1413191), Alcebiades Ferreira (1377/91), Claubolso passagem e hospedagem. O Presidente disse que se dio Caputo Leite (1411192), Délio José Braz (1362191), Gil~lves_

(1394/91), Joana

Fe~eira

p. Alves

é a lei que determina a convocação deste Conselho Con__spjtivo,

berto F_eJ;"nandes

o IPC deve orerecer condições aos membros deste Conselho

(1370/91, João Ricardo Mendes (1309/91), Joaquim Elias de

que não detiverem mandato parlamentar e também não residi-

Lima (1391191 ), Jorge Pinto Castello Branco de Carvalho

rem em Brasília. Por essas razões o Presidente propôs ao
Conselho Deliberativo o seguinte: toda vez que for necessária

(1372/91), José Lopes Araújo Sobrinho (1383/91), José Pedro
de Souza (1388/91), Maria Lucia B. Martins Pioli (1393191),

a convocação do Conselho Consultivo, os membros que nãq

Maria Tereza Soares Dulci (1375/91), Nejea Nivea de Andrade

exercerem mandato parlamentar e que não residirem em Brá- Madruga (1361191), Odilia Santos da Conceição (1382191),
sília, o instituto obriga-se a arcar com as despesas de passagem Olinel Cardoso Lemos (1332/91), Paulo de Almeida (1366/91),
e hospedagem para esses Conselheiros. Colocada em discussão, e votação, a proposta foi aprovada por unanimidade.

Redinau Decio CarvalhC) Do.mingos (1374/91), Rita de Cassia
Araujo (1356/91), Rosemary de Oli_veira (1392191),_ E,._ubem

Continuando, o Presidente apresentou e distribuiu ofícios
acompanhados de cópias da Programação Administrativo-Financeira para o exercício do ano de 1992. Após a leitura
do ofício feita pelo próprío Presidente, a matéria foi colocada

Guanais Dourado (1357/91), Saulo Pimentel (1286/91), Sgualdo Chianelli (1380191), Rita de CassiaAraujo (1371/91), Vasco
Fernandes Furlan (1378191), Vinicius Cansanção Filho
(1288191), Albertina Paula R. Costa (1451191), Maria José
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dos Santos Silva (1437/91), Luiz Gonzaga Lopes Costa Rosina Andrade N. Cardoso (1486/91), Doralice llarbosa
(1475/91), Eleidimar Alves Neiva (1471/91), Regina Moreira (1502/91), Raimundo Nonato R. Cordeiro (1479/91), BenjaSuzuk (1469/91), Joana Fonseca Diniz (1466/91)-, Roberío Ca- mimMiguelFarah (1446/91);b) foram indeferidos os processos
llotti Schardeder (1457/91), Marcos Nogueira Magalhães de Armando Gonçalves Costa (1376/91), Jacinta Bernarde.te
(1408/91), Luiz Antonio Soares Laranja (1452/91), G·asparina da S. Campos (1470/91) e Luiz Carlos Menezes Muniz
Gonçalves dos Reis (1442191), Vilmar Dallanhol (1264/91), (1464/91); 4 - de requerimento de pensão- Herãclito. de .
Fernando Wilson Araújo Magalhães (1480), João Hermano Souza Fortes (1454/91), Carlos Alberto Gomes. Cl\iªrel!j .
Neto 1401191),João NeirelliFilho (1434/91), Sgualdo Chianelli (1384/91), Maria Ce!ina Simon Flexa Ribeiro (1477/91), Zoé
(1441191), Juarez Rocha Gomes (1448/91), Walter Sote,o Noronha Chagas Freitas(l402/91), Iracema Pinto de Mesquita
Franco (1363/91), Vicente de Paulo Paiva (1474/91), !gnácio. (1456/91), Darmin Araujo de Carvallio (1015/91), ManoeJ
de Alcântara (1476191), Silvió de Souza Cervo(1436/91), Elia- Messias do Nascimento (1253/~1); Damião Nunes (1450/91),
ne Alves de Matos (1462/91), Qeraldo Ruas Guimàrães Ahiôriio Cavalcante Sobrinho (1440/91), Maria José Ceci
(1443/91Y, Fausto de Fáiima ·Leite do Egito (1463/91), Fran: · (1524/91), Beni Beltrão de Faria (1528/91), Vera Brfgida Camcisco de Sales Ribeiro (1439/9l),Annamélia Lima R. M .. Fer: pos (1529/91), Miguel Arcanjo de Souza (1532!91), Geni Benandes (1449/91),C;,r!os AlberioCotta (1143/91), Wils:on)osé zerra Leite (1530/91), Maria Lucia Borges (1522!91), Joaquim
da Cunha (1458/91), tJbaldo Barem (1_605/91), Fernando.Mon- Martins da Silva (1508/91), Glay~es M;>tta Monteiro
teiro (1482/91), Lael Vieira Varella (1485/91), Regina Célia (1358/9.1).•. Espedito. José _custódio (~591191), yone de Abreu
François Diniz (1501191), Deraldo Ruas Guimarães (1518/91), (1580/91); 5 - de revlsao de pensao -- Adiles do Amaral
Walda Laura Leite Lima (1525/91), João de Deus França Torres (1618/91), Lycurgo Leite Filho (1467/91) e Vitorio Ma(1536/91), Adrião ·soares Barbosa (1543/91), Afrísjç \Ieira . noel de Almeida (1228/91); b) foi indeferido o processo de
Lima(1578/91),JoséHugoMardini(1~72/9j), Valdivinollario. Tarcísio da Silva Marques (1340/91); 6 - de integralização
da Cttiz (1540/91), _Maria Feliza_rda S, Coelho (1546/91), Ma- de carência - João da Cruz Coelho· Milhomem (1568/91),
theus Josê Schimidt Fi,lho (1424/91), Joaquim Neto de Aguiar Afonso Vieira Nuvem (1490/91), Eider Ramos ·da Silva
(1545/~1), Nilza Teixeira Soares (1487/91), Clemente de So~za (f59~t?i), Sebastião_ Aurélio Rovo (1510/91) e Arlete Alves
Fortes (1548/91), José de Alvaninga (1516/~1), Irma Passopi bação de mandato- processo do Deputado Arace1y de Paulo
(1292/91), João NeirelliFilho (1488/91), Rubens Souto Pereira (1500/91), Vencidos todos os assuntos da pauta, o Presidente
(1494/91), João Alencar Dantas (1526/91), Jqsias Ferreira. Lei- disse que aporveitava da oportuni~a<)e desta Reunião para
te (1535/91), Eliaiúi Alves de Matos (1534/91), Lais da Rocha exepressar seus agradecimentos aqs_ se.us pares, pelo apoio
Varela (1547/91), Marina Pereita das Neves (1453/91), Di(ma e _colaboração que todos têm lhe hipotecado, desejando a
Dias·Paçheco de Quadros (1507/91), AfrlsiÇ de.~oup Yeil,'a _ tof19s um Natal d~ paz e um Ano N9vo repleto de alegrias
Lima (1:481/91), Marióe) Cav~fcaritj !"'oya0s_(.146&/9l), A!çeste e realizações. Nada mais havendo a tratar,, o ~residente encerAlriteida (1483), -qvrdi? Jos~ _d()s San_tos (1493/91), Adiléia rou a Reunião às treze horas e vinte minutos. E, para constar,
Gonçalves da Silva (1491/91), Jabes'Rabelo (1429/91),' Ester eu;Raymundo Urb~no, Secretário, lavrei a presente Ata que,
Almeida Valadares (1455/91),-~aria felizarda $ant_anà SC.o,e', ·. depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presilha (1503/91), José Geraldo Lopes (1489/91),"Fiançisco dos dentç._
Santos Passos (1504/91), Clemente de Sousa Fortes (1505/91),

,
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 39• SESSÃO, EM 2 DE ABRIL DE 1992
!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Ofícios do Sr. 1~ Secretário da Câmara dos
Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos
seguintes projetas:
-Projeto de Lei da Câmara n' 11, .de 1992 (n'
2.592192. na Casa de origem), que dispõe sobre os vencimentos dos Ministros dO SiJ.preinó Tribunal Federal.
-Projeto de Lei da Câmara n' 14, de 1992 (n'
2.613/92, na Casa de origem), que dispõe sobre os v:encimentos dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça. dos
Juízes dos Tribunais Regionais Federais. dos Juízes Federais Substitutos.
_
~- ____ _
_ _-__
-Projeto de Lei da Câmara n" 13, de 1992 (n"
2.614/92, na Casa de origem), que· dispõe sobre os vencimentos dos MinistrOs do Superior Tribunal Militar e dos
Juízes da Justiça Militar Federal.
-Projeto de Lei da Câmara n' 14, de 1992 (n' 2.615,
de 1992, na Casa de origem), que dispõe sobre os vencimentos dos Membros do Ministério Público da União e
dá outras providências.
.
-Projeto de Lei da Câmara n 9 15, de 1992 (n"
2.621/92, na Casa de origem), que dispõe sobre os venci~entos dos Desembargadores, Juízes de Direito, Juízes
de Distrito Substitutos e Juíz~s -Qe Direito dQ~ Terrítáríos,
integrantes da Justiça do Direito Federal e Territórios.
-Projeto de Lei da Câmara n' 16, de 1992 (n'
2.631/92, na Casa de origem), que dispõe sobre os vencimentos dos Ministros do Ttibun~l Superior do Trabalho,
do_s Juízes dos Tribup.ais Regionais do Trabalho, dos Juízes

Presidc_::_ntes_ d,e Juntas de Conciliação e Julgament9 ~ dos
Juízes do Trabalho Substitutos.
1.2.2- Pareceres
Referentes às seguintes matérias:- Projeto de Decreto Legislativo n9 142, de 1991 (n9
36, de 1991, na Câmara dos Deputados)_. que aprova o
texto do Acordo sobre a criação de uma- C-omissão Mista
de C.ooperação, celebrado entre o Governo 'da República
Federativa do Brãs"ff e o GoVerriO da República da Tunísia,
em Brasília, a 27 de-novembro de 1990. (Redaçâó-final).
- P,rojeto <!~- D~cre~ç._ Legislativo n~ 133, de ~991 (n~
67, de 1991, na _Câmara. dos-D_CPUtádos). Que aprova o
texto do Acordo sopbre Cooperação Cultural, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da Roménia, em 13 de março de 1991. (Redação
finaL)
.
·
·
-Projeto de_pecreto Legislativo n" 140, de 1991 (n\"
27, de 1991, na Câmara dos tYe-putados), que aprova o
texto do Acordo-Quadro de Cooperação Fazendário-FinanCdra, -celebrado entre o Govern_o da República FederatiYa do Brasil e o G:ovemo dos Estados Uriidos Mexicanos,
em Brasnia, em 10 de outubro de 1990. (Redação· finaL) ·
-Projeto de Lei do Seriado n' 55, âe 19·91 Complemantai:, que disPõe sObre a criação de Estado e Território.
-Projeto de Lcii da Câmara n' 108, de 1991 (n'
1.991-B, de 1989, na Casa de origem), que autoriza o Poder·
Executivo a criar uma escola agrótécnica federal no Municfpio-de Araguafna, Estado de Tocantins, e dá outraS providências.
1.2.3- Requerimentos
- N\" 121/92, de autoria do Senador Iram Saraiva,
solicitando. que sejam considerados como licença auto ri-
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Dlretor Executivo
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zada, os dias 4, 5, 6 e 9 de março do ano em curso, Aprovado.
- N·' 122/92, de autoria do Senador Raimundo Lira.

solicitando licença para ausentar-se dos_ trabalhos da Casa,
durante o dias 2 e 3 do mês em curso. Aprovado.
- N~ 123/92. de autoria do SenadOr Albano Franco,
solicitando que sejam considerados como licença autorizada, os dias 3 e 6 do corrente m6s. Aprovado.
- N~ 124/92, de autoria do Senador Iram Saraiva,
solicitando ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento informações que menciona.
- N<:> 125/92, de autoria do Senador Jutahy Magalhães)
solicitando que seja incluído em Ordem do Dia o Pro}eto
de Resolução n•.o 6/91, que dispõe formalidade e critérios
para apreciação dos atos de outorga e renovação de concessão ou permissão de serviço de radiodifusão sonora e de
sons e imagens.
1.2.4 -

Ofícios

- N>' 525 a 528. de 1992. do Presidente da Câmara
dos Deputados, comunicando as substituições de membros
na Comissão de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
1.2.5- Comunicações da Presidência
-Solicitação do SenadOr Cid- S3bóia de Carvalho,
de prorrogação, por mais 45 dias, do prazo concedido à
Comissão Temporária criada pelo Ato n" 16, de 1992.Aprovado.

-Abertura de prazo para interposição de recurso por
um décimo da composição da Casa para que o Projeto
de Lei n'' 55191 seja apreciado em Plenário.
-Abertura de prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Lei da Câmara n" 108/91.
-Decisão do Sr. Presidente, referendada pela Comissão Diretora em reu-nião realizada em 31 de março passado,
favorável à tramitação dos Requerimentos on' 58, 63, 72,
73, 84, 88. 90, 98, 99 e 100. de1992.
1.2.6- Discursos do Expediente
SENADOR JUTAHY MAGAÜIÃES- Reitera~do
requerimento de informações aõ Secretário de Administração a respeito do montante das despesas com os funcionários em disponibilidade por considerar insuficientes as
informações recebidas. Encaminhando à Mesa novo_ reque--- ---rimento de informações.

Tiragem 1.200 exemplares

SENADOR PEDRO SIMON- Tratamento de "descortesia manif(:Sta" do Presidente Collor em _relação ao
Estado do Rio Grande do Sul no recente episódio da refor~
ma ministerial.
SENADOR EDUARDO SUPLICY - Visita de S.
ExA ao Ministro da Ação Social, Sr. Ricardo Fiuza, para
aconselhá-lo a devolver '"jet-sky" e a esclarecer denúncia
do recebimento de cem mil dólares da Febrabam, durante
a última eleição. Possível interferência da CIA em eleição
presidencial brasileira, a propósito de revelações médicas
que põem em dúvida a versão do assassinato do Presidente
John Kennedy, sugerindo, ao contrário, ·a sua eliminação
po{ um complô.
SR. PRESIDENTE - Carta enviada pelo Ministro
Ricardo Fiuza â revista Veja sohre presente e doação que
teria recebido na última campanha eleitoral.
1.2. 7- Requerimentos
-W 126/92, de autoria do Senador Jutahy Magalhães,
solicitando seja encaminhado ao Secretário-Geral da Pi-esidência da República- requerimento de informações que
menciona.
- N 9 127/92, de autoria do Senador Lavoisier Maia,
solicitando-da Mesa do Senad9 fe_dgn!l Q encaminhamento
ao Minlstr·o- Economía, Faze rida e Planejamento Económico. Dr. Marct1io Marques Moreira, dt= um pedido de
informação relativo ao sistema bancário brasileiro:

aa

1.2.8- Discursos do Expediente (Continuação)

SENADOR AMIR LANDO -Necessidade da execução da reforma agrária.
SENADOR ODACIR SOARES - Considerações
sobre processo de planejamento em curso na Embrapa.
1.3- ORDEM DÓ DIA
Projeto de Lei da Câmara n' 73/91 (n' 4.064189, na
Casa de origem), de iniciativa do Tribunal de Contas da
União, que dispõe sobre a Leí Orgânica do Tribunal de
Contas da União e dá outras providências. Apreciação sobrestada, em virtude do término .do prazo regimental da
sessão, após parecer proferido pelo Relator designado sobre as emendas de plenário, tendo usado da palavra os
Srs. Antonio Mariz, Eduardo Suplicy e Jutahy Magalhães.
Projeto de Lei da Câmara n' !25/91-C (n" 60189, na
Casa de origem), que disciplina os limites das -despesas
com o funcion&lismo público, na forma do art. 169 da

~

- -
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ConstitUição Federal. Apreciação sob restada, em virtude
-Término de prazo para interposição de recurso no__
do término do prazo regimental da sc~são.
s_entido da inclusão em Ord.em do Dia, das seguintes maté-"
Requerimento n'' 17/92, de autoria da Senadora Marrias:
luce Pinto, solicitando, nos termos do art. 172, inc~so I, _
Profeta de Lei do Seriado n·.>-125/9_1, _de a_utoria do
do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem _do pia,_ Senador Máiio Cova?, qu~· altera dispositivo dé Lei n9
do Projeto de Lei dq_Sen<:!-dO n" 243/9)._, de SJ.!.a .autoria,
8.024, _de 12_ ct~:aõrjl de 1990, q_ue "institui o cruzeiro,
que altera dispositivos da Lei n·> 5.682, de 21 de- junho dispõe sobre- a liquidez dos àtivos finanCe"hos e dá Outras
de 1971 -Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Apreciação providências". À Câmara dos Deputados.
sobrestada, em virtude da inexi_stÇncia- de quorum para
Projeto de Lei do Senado fi\' 182!91, de autoria do
o prosseguimento da sessão.
Sen-ador Eduardo Suplicy, que obriga as institUiÇões finanProjeto de Lei da Câmara n''_ 42/9~ (n" 1.373/88, na ceiraS Op_Ciais- a·-divulga!em a~ c::õnct!Ssões ~e ~r_édito subsiCasa de origem), que proíbe a comen:ializaçã9 dç megica- diad_o. _A Câm~ra dos Deputados.
Proje"to de' Lef do Seil.ãdo TI'' 208/91, de autoria do
rnentos cuja fabricação ou venda foi interditada no país
de origem. Apreciação sobrestada, cm virtude do té_nninp Senador·rram- Sarãiva, que atr"escenta dispositivo à Lei
do_ prazo regimental da sessão.
n'' 8.036, de 11 de maio de 1990, "que dispõe 'sobre o
Projeto de Decreto Legislativo n" 8/84 (n" 44/84, na Furido de Garãntía do Tempo de Serviço e dá outras proviCâmara dos- Deputados_), que aprova o texto do Acordo dências". À Câmara dos Deputados.
Projeto de __ Lei do Senado TI'' _238/91, çle autoria_ do
de Cooperação no Campo dos Usos P~cíficos da Energia
Nuclear entre o Governo da República Federativa do Brasil Sen_ad<;>r EsperidiãO Amin, que estabelece critérios pâ-ra
e o Governo da Espanha, celebrado em Brasília, a 1'?- de avaliação dos incentivos fiscais, subsídios e benefícios de
maio de 1983. Apreciação sobrestada, cm virtude do térmi- natureza financeira, tributária e crediffcia. À Câinara dos
no do prazo regimental da sessão.
Deputados.
·
Projeto de Decreto I,..egislativó- ii\>--134/91_ (~" 69/91, ·- -COnVocação da sessão extraordinária a realizÇtr-se
na Câmara dos Deputados). que aprova o tCxw do Açorda hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que
de Cooperação para a Redução da Demanda_, Prever;ção design~.
do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico llíc1tos
1 .4 _ENCERRAMENTO
de Entorpec~ntes- e Substância~ __ PsTcotrópicas,_ ce_le~fado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
2- ATA DA 40• SESSÃO, EM 2 DE ABRIL DE 1992
Governo da República do Equador, em Brast1ia, em 7
de novembro de 1990. Apreciação sobrestada, em virtude
2.1-ABERTURA
do término do prazo regimental da sessão.
_
2.2-..= EXPEDIENTE
Projeto de DeCreto Legislativo n~ 141/91 _(n"~ 46/91,
2.2.1- Ofício do Sr. 19 Secretário da Câmara_ dos Dena Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo putados
_Encaminhando à revisão do Senad.o c;tutôgrafos do sede Cooperação para a Redução de Demanda, Prevenção
do Uso Indevido e C<;~mbate à Produção e ao Tráfico Ilícitos gUinte projeto:
de Entorpecentes e Substâncias Psicotrôpicas, celebrado
-Projeto de Decreto Legislativo n~ 24/92 (n~ 82!92,
entre 0 Governo da_ República Federativa do _Brasil e 0 na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Tratado
Governo da República do Chile. Apreciação sobrestada, para o Estabelecimento de um Estatuto das .Empresas Birraem virtude do télJ)lino do prazo regimental da sessão.
cionais Brasileiro-Argentinas, concluído em Buenos Aires
Projeto de Decreto Legislativo n' 12192 (n' 99/91, na em 6 de julho de 1990.
Câmara dos Deputados), que aprova as Contas do Governo
2.2.2 ~Leitura de projeto
da República relativas ao exercíciq fi-p.!lnceiró _de 1989,
...:.... Projeto de Resolução n~ 11192, de autoria do SenaApreciação sobrestada, em virtude do tórmjno do prazo -· dor Marco Maciel e outros Srs. Senadores, que estab_clece
regimental da sessão.
alíquotas do imposto sobre operações relativas à circulação
-de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
Proposta de Emenda à Co_nstituição n~23!91 (no-45/91, e de ~omuJiicªção, para produtos alimentícios.
na Câmara dos Deputados), que dá nova redação ao art.
2.2.3- Requerimentos
16 da Constituição" Federal. Apréciação sobrestada, em vir- N? 128/92, de urgência para o Projeto de Lei da
tude do término do prazo regimental da sessão.
_::ãmarc3 n~ ll/92 (n~ 2.59.2/92, na Casa de origem), que
Proposta de Emenda à Constituição n~22/91, de auto- __4ispõe sobre os vencimentoS dos Ministros dO Supremo
ria do Senador Coutinho Jorge e outros Senhores Senado- Tribunal Federal, nos termOs do art. 336, b, do Regimento
res, que altera a redação dQart. 159, I, b, da Constituiç_ão, Interno.
e o art. 34, § 29 , III, do Ato das Disposições Constitucionai& - --- N<:> 129/92, de- u-fgêndá paia o Projeto de Lei da
Transitôrias. Apreciação sobrestada, em virtude do término Câmara n:> .12/92 (n92,613/92, na Casa de origem); que disdo prazo regimental da sessão.
põe ~ol?re_ os vencimentos dos Ministros do Superior TribUnal de JustiÇa, doS Juízes doSTribunais.Re,gionais Federais,
1.3.1 - Comunicações da Presidência
dos _Juízes Federais e dos Juízes Federais Substitutos, nos
-Término do prazo para apresentação de emendas termos do art. 336, b, do Regimento Intei'no.
ao Projeto de Decreto. Legislativo n> 15/88 (n' 20/88, na
-N~ 130/92, de ãutoria do- Senador Odacir Sóares,
Câmara dos Deputados), sendo que não fciiam oferecidas solicitando a tramitação CQnjunta dos Projetes de Lei da
t::mendas ao mesmo.
Câmara n' 5/91, com o de Lei do Senado n' 20/92.
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-N"' 131192, de autoria do Senador José Eduardo,
solicitando licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa
no dia 3 do corrente. Aprovado.
2.2.4- Comunicação da Presidência
-Prazo para· apresentação de emendas ao Projeto
de Decreto Legislativo n~ 24/92, lido anteriormente.
2.3- ORDEM DO DIA
Requerimento n·.o 8, de 1992, de autoria do Senador
Gerson Carnata, solicitando, nos termos _fegirnentais, a
transcrição, nos Anais do Senado Federal. do artigo publicado no Jorna!O Globo, sob o título "O Escândalo do
Café", edição de 19 de janeiro de 1992. Aprovado;
2.3.1- Matérias apiedadas após a Ordem do Dia
-Projeto de Lei da Câmara n9 11/92, em regime de
urgência, nos termos do Requerimento n~ 128/92,lid0 noExpediente da presente sessão. Aprovado, após parecer
de plcf!_ário, tendo usado da p..1lavra o Sr. Jutahy Magalhães. A sanção.
-Projeto de Lei da Câmara n" 123/92, cm regime
de urgência. nos termos do Requerimento n~ 129/92, lido
no Expedient~ da presente sessão. Aprovado. ~pó~ parecer
de plenário. A sanção.
- 2.3.2- Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje. às 18 horas e 55 minutos, com Oi-dem do Dia que
designa.
_ _ __
2.4-ENCERRAMENTO
.
3- ATA DA 41' SESSÃO, EM 2 DE ABRIL DE 1992
3.1-ABERTURA
3.2- EXPEDIENTE
3.2.1- Requerimentos
- N'·' 132/92, de urgênc_ia para o Projeto de Lei da
Câmara n' 13/92 (n" 2.614/92, na Casa de origem), que
dispõe sobre os vencimentos dos Ministros do Superior
Tribunal Militar c dos Juízes da Justiça Militar Federal,
nos termos do art. 336, b, do Regimento Interno.
- N\> 133/92, de urgên_cia para- o Projeto de Lei da
Câmara n' 14/92 (n'' 2.615192, na Casa de origem), que
dispõe sobre os vencimentos dos Membros do Ministério
Público da União e dá outras providências.

3.3- ORDEM DO DIA
Requerimento n" 11, de 1992,_ de autoria do s_enador
Lourival Baptista, solicitando, noS tCrmos regimentais, a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo publicado no jornal Folha de S. Paulo, sob o título "O Boné
e a Vassoura", edição de 17 de fevereiro de 1992. Aprovado.
3.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Projeto de Lc_i qa Ç~mara n~ 13/92,_em regime de
urgência, nos termos do Requerimento n" 132/92, lido no
Expediente da presente sessão. Aprovado, após parecer
de plenário, tendo usado da palavra o Sr. Jutahy Magalhães. À sanção.
-Projeto de Lei da Câmara no 14/92, em regime de
urgência, noS termos do Requerimento n" 133792, lido no
Expediente da presente sessão. Aprovado, após parecer
de plenário. À sanção.

Abril de ...1992
~

3.3.2- Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 19 horas e 3 minutos, com Ordem do Dia que
designa.
3.4- ENCERRAMENTO
4- ATA DA 42• SESSÃO, EM 2 DE ABRIL DE 1992
4.1-ABERTURA
4.2- EXPEDIENTE
4.2.1 - Requerimentos
- Ne 134/92, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n' 15(92 (n' 2.621/92, na Casa de origem), que
dispõe sobre os vencimentos dos Desembargadores, Juízes
de Direito, Juízes de Direito Substitutos e Juízes de Direito
dos Territórios, integrantes da Justiça_ do Distrito FederaL
- N~ 135/92, de urg~-Q~ia para o Prpjeto- de .Lei da
Câmara n" 16/92 (n• 2.631/92, na Casa de origem), que
dispõe sobre os vencimentos dos Ministros do Tribunal
Superior do Trabalho, dos Juízes dos Tribunais Regionais
do Trabalho, dos Juízes Presidentes de Juntas de ConCiliação e Julgamento e dos Juízes do Trabalho Substitutos.

4.3- ORDEM DO DIA
Requerimento n9 24, de 1992, de autoria do Senador
Pedro Simon. solicitando. n9s ter~os r~gim_entais. a transcriçâo, nos AnaiS do Senado Federal, do editorial "Guerra
ã corrupção" e do artigo "Revolução pela normalidade".
ambos public!ados no Jornal Correio Q.raziliense. edição
de 20 de fevereiro de 1992~-A(>rovado.
4.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Projeto de Lei da Câmara nn I5/92,_em regime de
urgéncia, nos termos do Requerimento no 134/92, lido no
Expediente d,a presente sessão. Aprovado, após parecer
de plenário. A sanção.
-Projeto de Lei da Câmara no 16/92, em regime de
urgência, nos termos do Requerimento n~ 135792, lido no
Expediente da presente sessão. Aprovado, após parecer
_
de plenário. À sanção.
4.3.2 - Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 19 horas e 10 minutos, com Ordem do Dia que
designa.
4.4 -ENCERRAMENTO
5- ATA DA 43' SESSÃO, EM 2 DE ABRIL DE 1992
5.1-ABERTURA
5.2- EXPEDIENTE
5 .2.1 - Requerimentos
- N' 136/92, de urgência para a Mensagem n' 161192,
pela qual o Senhor Presidente da República solicita a retificação da Resolução n'' 83/91, de interesse do Estado de
Pernambuco, nos termos do art. 336, c, do Regimento
Interno.
- N9 137/92, de urgéncia para o Projeto de Lei da
Câmara n' !26/90 (o' 1.854/89, na Casa de origem), que
cria a Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da União e seus cargos, fixa os valores de
vencimentos. e dá outras providências, nos termos do art.
336, c, do Regimento Interno.
5.3- ORDEM DO DIA
Requeriniento n~ 29, de 1992, de autoria do Senador
-Ma:rco Maciel, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos Artigos "A Avo-

~-
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5.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima ses-

catória é a saída" e HA crise _do JudiciáriO"_. ambos publi-

cados no JornaLd_a_ Tarde, edições de 5 e 11 de fevereiro
de 1992, respectivamente. Aprovado, após usarem da palavra os Srs. Senador Jutahy Magaihãc_s, Cid Sabóia de Carvalho, Maurício Corrêa, Josaphat Marinho e Mãrc6 -Maciel.
5.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Requerimentos n'' U6 e 137/'L2, lidos no Expediente da presente sessão. Aprovados.

Sexta-feira 3

são
5.4- ENCERRAMENTO
6- ATOS DO PRESIDENTE
- N"' 390 e 574/91 (Apostilas)
7- MESA DIRETORA
8- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 39a Sessão, em 2 de abril de 1992
2a Sessão Legislativa Ordinária,da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Nabor Júnior,
Garibaldi Alves Filho e Epitácio Cafeteira
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS; ACHAM.SE PRE.
SENTES OS SRS. SENADORES:

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
Affonso Camargo - Alexandre Costa - AJmir Gabriel
- Amazonino Mendes- Amir Lando- Antônio Mariz- Beni Veras -Carlos De'Carli - Carlos Patrocínio - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho - Darcy Ribeiro - Dirceu
Carneiro - Dival<:!o Suruagy- Eduardo Suplicy- Elcio Álvares - Esperidião Amin - Epitácio Cafeteira- Francisco Rollemberg- Garibaldi Alves Filho- Gerson Camata - Guilherme lJalmeira - Henrique Almeida -Hugo Napoleão - HiiiD-

berto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - Irapuan
Costa Júnior- Joao França --Joao Rocha- Jonas Pinheiro
- Josaphat Marinho -José Eduardo- José Fogaça- José
Paulo Biso! - José Sarney - Julio campos - J únia Mar i se J utahy Magalhães - I...avoisier _Maia --:-- Levy Dias -_ Lourembcrg Nunes Rocha- Luc(dio-l>oriella --Mansuet6 de Lavor
- Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mário CovaS - Marluce Pinto - Mauro Benevides - Meira Filho - Nabor Jünior
- Nelson Carneiro - Nelson Wcdekin - Ney Maranhao Odacir Soares - Ozief Carneiro - Pedro Simon - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teotónio Vilela Filho - Valmir CampO..
lo- Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 62 Srs. Senadores. HaK
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamoS os O-OSsos trabalhos.
O Sr. 1'' Secretário procederá à leitura do Expediente.

OFÍCIOS DO SR. 1• SECRETÃRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguin-

tes PI-ojetos:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 11, DE 1992
(N~ 2.592/92, na Casa de origem)
(De iniciativa do Supremo Tribunal Federal)
Dispõe sobre os vencimentos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
O Congresso Nacional decreta;
Art. 1'' O vencimeilto básico dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, a partir de r~ de novembro de 1991, é fixado
em Cr$1.615.670,00 (Hum milhão, seiscentos e quinze mil,
seiscentos e setenta cruzeiros).
__Parágrafo único. A verba de representação mensal dos
Ministros a _que se refere este artigo continua a_ corresponder
ao percentual estabelecido pelo Decreto-Lei no 2.371, .de 18
de novembro de 1987.
Art. zo Os vencimentos estabelecidos no artigo ant~rior
e seu parágrafo único serão reajustados nas mesmas ~atas
e pelos mesmos índices adotados para os servidores. da União.
Art. 39 Aplicam-se aos Mi.njs,tro_s aposentados do Supremo Tribunal Federal e aos beneficiários dos falecidos as
disposições constantes desta Lei.
Art. 4~ Dos vencimentos previstos no art. 19 e seu parágrafo único e dos proventos de aposentadori_~ e benefícios
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a que se rdere o artigo anterior, serão-deduzidas as parcelas
correspondentes, auferidas desde 1'.> de novembro de 1991,
com base na legislação vigente.
Art. 5" As despesas resultantes da execução desta Lei
correrão à conta das dotações consignadas no orç~mento da
União.
Art. 6~ Esta Leí entra em vigor na, 'data d_e sua publicação.
Are 7o Revogam-se as disposições· em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N" 2.371, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1987
Dispõe sobre os vencimentos e a representação mensal devida aos servidores que especifica, e dá outras
providências.
O Presidente da República, no uso cÍã atribuição que
lhe confere o artigo 55, item lll, da O~n-stitti_ição, decieta:
Art. 1" Os vencimentos c a representação mensal devida aos ocupantes dos cargos de natureza especial e aos membros do Poder Judiciário da União, do _[)ístrito Fc;-Qeral e
Territórios e do Tribunal de Contas- da União são os especificados nos Anexos deste Decreto-Lei.
Art. 2~ O atual valor da vantagem- pecuniária a que
se refere a Lei n" 7.374 ('),de 30 de setembro de 1985, fica
reajustado cm 32,2% (trinta_e dois vírgul~:doiS: por c~n_to).
Art. 3~ O deferimento da gratificaçãq a que se_ refere
o Decreto-Lei n' 2.357('), de 28 de agosto de 1987, com as
alterações feitas pelos artigos 11 e 12- dó Decreto-Lei n~
2365('), de 27 de outubro de 1987, é estendido aos funcionários pertencentes à categoria funcionai de Fiscal de Contribuições Previdenciárias do Grupo de Tributação, Arrecadação
e Fiscalização. instituído na conformidade da Lei n'? 5.645e).
de 10 de dezembro de 1970.
§ 1\' O valor da gratificação a ser rl:e"ferida aos funcionários posicionados na primeira referência ~da classe inicial
da categoria funcional de. que trata esse artigo, mediante ato
do dirigente do Instituto de Administração Financeira da Previdência e AssiStência Social, é fixado em Cz$16 .870,00 ( dezesseis mil, oitocentos e setenta cruzados).
§ 2<? As demais gratificações serão determinadas mediante a variação do valor fixado neste artigo, à razão de
5% (cinco por cento), em relação ãs referências anteriores.
Art. 4~ Os efeitos financeiro~ decorre~.t~~ do disposto
nos artigos anteriores vigoram a partir de l~' de outubro de
1987.
Art. 59 Os vencimentos, proventos e benefícios devidos
aos servidores de que trata este Decreto-Lei, bem como as
pensões serão reajustados em 11,1% (onze vírgula um por
cento), a partir de P de janeiro de 1988, sem prejuízo do
reajustamento previsto no artigo gi do DecretO-Lei n<:> 2.335(5),
de 12 de junho de 1987 ..
Art. 6'? Na aplicação deste Decreto-Lei será-observado
o disposto no Decreto-Lei n' 2.355( 6), de 27 de agosto de
1987.
Art. 79 A despesa decorrente da execução do disposto
neste Decreto-Lei correrá à conta das dotações do Orçamento
Geral da União.
Art. 8 9 Este Decreto-Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
,. Art. 9" Revogam-se as disposições em colltrário. -JOSE SARNEY- Presidente da República. - Luiz Carlos Bresser Pereira. - Aluízio Alves.

LEI N• 7. 721- DE 6 DE JANEIRO DE 1989
Dispõe sobre os vencimentos dos Ministros do
premo Tribunal Federal

Su~

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1" O vencimento básico dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, a partir de 6 de outubro de 1988, é fixado
no valor de Cz$828.z_50,00 (oitocentos e vinte ('! oito mil e
duzentos e cinqüenta cruzados).
Parágrafo único. A verba de representação mensal dos
Ministros a que se refere este artigo continua a corresponder
ao percentual estabelecido pelo Decreto-Lei n~' 2.371( 1), de
18 de novembro de 1987.
Art. 29 A gratificação adicional por tempo de serviço
será calculada na base de 5% (cinco por cento) por qüinüênio
de serviço, sobre o vencimento básico e a representação.
§ 19 Para a gratificação adicional de que trata este artigo, será computado o tempo de advocacia, até o máximo
de 15 (quinze) anos, desde que não concomitante com o tempo
de serviço público.
§ 2 9 A remuneração dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, considerado o básico, a verba de representação
e vantagens pessoais (adicionais pur·tempo de serviço), não
poderá ultrapassar o limite previsto no artigo 37, inciso xrr;
da Constituição Federal.
Art. 3' (Vetado).
Art. 49 Aplicam-se aos Ministros aposentados do Supremo Tribunal Federal as disposições constantes desta Lei.
Art. 59 Os vencimentOs é V3itfagens fixados_ nesta Lei
vigorarão a partir de 6 de outubro de 1988, deduzidas as
parcelas correspondentes auferidas, desde então, com base
na legislação vigente.
~ _,
Art. 6" As despesas resultantes da _execução desta Lei
correrão à conta das dotações consignadas no Orçamento da
União.
Art. 79 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
-· Art. 89 Revogam-se o Decreto-Lei n? 2.019(2), de 28
de ~arço de 1983, e demais disposições em contrário. JOSE SARNEY - Presidente da República. - Paulo Brosütd.

CONSTITUIÇÃO DA,R.ÉPÍ:Í~LICA
FEDERATIVA DO BRASIL

·········"· ·-----········i-hui:o· ii'i ···· ····__._.,----------·-----na Organização dO EstãdO

....... --.. --...... ----....... ciPtrül.o 'viT .. _____ ,'-.--. '· -·'. ,._ ---- '
Da Administração Pública

SEÇÃOI
Disposições Gerais
Art. 37. A administração pública direta, indireta ou
fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios
de legalidad~. impessoalidade, moralidade, publicidade e~
t_ambém 1 ao -seguiilte:
• • • • • •• • • •• •••• •-u• •••• • • • • h • • •• •

• •• •••• • O.-. • 00 •• -••-. • .-. • •• ~ .-.-..~ · ' • • • •.

XI- a lei fixará o limite máximo e- a relação dé valores
entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos,
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cie, a qualquer título, por membros do Congresso Nacional,
Ministros de Estado e Ministros-do Supremo Tribunal Federal
e seus correspondentes nos Estados, no Distrito Federal e
nos Terrítórios, -e, nOS MunicípioS, os valores percebidos como

remuneração, em espécie, pelo Prefeito;
XII -os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo
e do Poder Judiciário ilão po-derão ser superiores aos pagos
pelo Poder Executivo;

SEÇÁO II
Dos Servidores Públicos Civis

RESbLUÇÁO N'' 75, DE 1991
Art. 1~ Para Os 'efeitos do art. 7~ do Decreto Legislativo
n" 64, de 1990, e aplicação dos índices diferenciados do Projeto
de Lei n' 2.339-A, de 1991, a Comissão Diretora do Senado
Federal fará incidfr o'perccntual de 99,867% sobre a remuneração dos Senadores; Vigente em 1~ de novembro de 1991.
Art. 2~ Esta ~Resolução entra em vigor na data de sua
pUblicação, produZindo efeitos desde l"de novembro de 1991,
e revoga-, expressamente, a Resolução n" 68, de 10 de dezembro de 1991, do Senado F~deral,_ e demais disposições em
corttrárió.
Sehá.do Fedáal, 17 de dezembro de 1991. -Senador
Mauro Benevides, Presidente.
· 'Nõt3: O Projeto de Lei n~ .2.339:-A/91 transformou-se
na Lei n" 8.270 (de 17-12-91)- Etn anexo
1

_

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

... .......... ······-· ...... ·- --·· .....................,. .. " ......... --· ...._.,
,-.
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Considerando .que tal artigo determina que os reajustes
far-se-ão na mesma data e no mesmo percentual fixado para
os servidores da União;
Considerando que o Poder Executivo vem concedendo
reajustes em percentuais diferenciados, em datas diversas;
Considerando os percentuais· de reajustes aplicados aos
vencimentos dos cargo-s de Secretários das Secretarias da Presidêncía da República e outros da mesma hierarquia, no PrOjeto
de Lei n" 2.339-A, de 1991. resolve, e eu. MAURO BENEVIDES, Presidente do Senado Federal, nos termos dO art.
4:8. it"eril 2S d~ Regimento_ Int~r~o,__pror:nulgo a seguinte

observados, como limite!.' máximos e no âmbito dos respectivos
poderes, os valores percebidos como remuneração, em espé~

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios instituirãO, no-âtnbito de sua competência, regime
jurídico único e planos de carreira para os servidores da admi~
nistração pública direta, das autarquias -e da:s fundações públicas.
§ 1" A lei assegurará, aos servidores da_ administração
direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições
iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores
dos Poderes Executivo, Legfslàtivo -e JudiciáriO, reSsalvadas
as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza
ou ao local de trabalho.
--······························-·-·················-~---~--~-·-,·~~~-- 0
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CAPÍTULO III
Do POder Judiciário
SEÇÃO I
Disposições Gerais
••••••••

••••••••••••••••••noou••••••••••••••-••••••-~~~--~---

Art. 96.

Compete pi"ivátivaniênte:·-

ii.:.::.·~~· s~~p;~~~·-r;ib-~~~í· F~ct~~;í:· ~;; T~ú;~~;i; s~p-~·=
riores e aos TribÚ.Ílais de Justiça propor ao Poder Legislativo
respectivo, observado o disposto no art. 160:

..................... -- _,...,.
-~

__.,_.,.~

.. -· ......

~·.

' ..

-.....,. .....
·~-

--~-

...... -

b) a criação e a extinção de cargos ~ a fixação de vencimentos de seus membros, dos jufzes, inclusive dos tribunais
inferiores, onde houver, dos serviços auxiliares e os dos juízos
que lhes forem vinculados;

Dispõe sobre a aplicação de índice de reajustes para
execução do disposto no art. 7~ do Decreto Legislativo
n• 64, de 1990.
Faço saber que o_ Senado Federal:
Considerando que o art. 7~ do Decreto Legislativo n"
64, de 1990, dispõe que a remuneração dos parlamentares
será reajustada por A tos das Mesas da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal;

·

RESOLUÇÃO N" 17, DE 1991
Dispõe· sobre a aplicação de índices de reajustes
pãra execução do disposto no artigo 7~, do Decreto Legis~
Ia,tivo n' 64, de 1990.
Considerando que o art. 7", do Decreto Legislativo dispõe
que a remuneração dos parlamentares será reajustada por
Atos das Mesas da Cà_mafa dos D~putados e do Senado Federal;
Considerando que tal artigo determina que os reajustes
se farão na_mesma data e no mesmo percentual fixado pelos
Servidores da União;
· ·
··
--- ··
COnsiderando que o Poder Executivo vem conce9_endo
reajustes .em percentuais diferenciados, em ç1atas diversas;
_ Considerando os percentuaís concedidos ao re~j~ste dos
vencimentos dos c-afgos dos Secretários das SeCietariiis da
Presidência da República e outros. da mesma h_ierarquia, no
Projeto de Lei n' 2.339-A, de 1991.
Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu
promulgo a seguinte Resolução:
Art. 1c;> Para os efeitos do artigõ-72, do Decr_eto Legislativo n"' 61, de 1990, e aplicação dos índices diferenciados
do Projeto de Lei n• 1.339-A, de 199!,_ a Mesa da Câmara
dos Deputados fará incidir o percentual de 99.867% sobre
a remuneração dos Deputados vigente em 1!' de novembro
de 1991.
Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na dat~ de sua
publicação, produz efeítos desde 1" de novembro de 1~91,
e revoga, expressamente a Resolução n" 16, de 5 de dezembro
de 1991, e dema!s disposições em contrário.
Câmara dos Deputados, 16 de dezembro de 1991.
lbsen Pinheiro, Presidente.

1712

Sexta-feira 3

DJÁRIODO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

MENSAGEM N" 17/92-P
Brasi1ia, 17 de março de 1992

Abriloe 1992,

a partir de 1'·' de novembro de 1991, são os fixados no Anexo
desta Lei.

Senhor Presidente,
Parágrafo único._ A Verba de re~resentaç~o mensal dos
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para Magistrados à que ·se refere este artigo contmua a corresw
a apreciação do Congresso Nacional, nos termos do_ art. 96, pender aos percentuais estabelecidos no Anexo do Decreinciso II, alínea b? da Constituição, o anexo Projeto de Lei, to-Lei n~ 2.371, de 18 de novembro de 1987 ,observado, quanto
que dispõe sobre a fixação de vencimentos dos membros do _ aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aos Juízes dos
Supremo Tríbunal Federal, acompanhado da respectiva justi~ Tribunais Regionais Federais e aos Juízes Federais Substificativa.
tutos, o disposto no art. 18 da Lei no 7.746, de 30 de março
ValhoMme da oportunidade para reafirmar a Vossa ExceM de 1989; no parágrafo único do _are s~ da Lei n~ 7.727, de
lência protestos de alta consideração.- Ministro Sydnei San- 9 de janeiro de 1989, e no art. 4" da Lei n" 7.595. oe 8 de
ches, Presidente.
abril de 1987, respectivamente.
Excelentíssimo Senhor
Deputado Ibscn Pinheiro
Art. 2'' Os vencimentos estabelecidos no artigo anterior
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
serão reajustados nas mesmas datas e pelos mesmos índices
Brasnia-DF
adotados para os servidores da União.
OFÍCIO GP W 20, âe 26 de março de 1992
Senhor Presidente,
-- Art. 3"' Aplicam-se aos Magistrados aposentados a que
Em aditamento à Mensagem fl\' 17/92, que encaminhou se refere o art. 1\'e aos beneficiários das pensões as disposições
Projeto de Lei de fixação .de vencimentos dos Ministros do constantes desta Lei.
Supremo Tribunal Federal. solícito a Vossa.Excclência se digne introduzir alteração ao art. 3~, conforme consta do anexo.
Art. 4o Serão deduzidas dos vencimentos previstos no
Valho-me da oportunidade para reafirmar a Vossa Exce- art. 1~. dos proventos da aposentadoria e das pensões a que
lência protestos de alta consideração. -Ministro Sydnei San- se refere o artigo anterior, as parcelas correspondentes, aufeches, Presidente do Supremo Tribunal Federal.
ridas desde 1"' de novembro de 1991, com base na legislação
Excelentíssimo Senhor
vigente.
Deputado lbscn Pinheiro
Art. s~ As despesas resultantes da execução desta Lei
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
correrão à conta das dotações consignadas no orçamento da
Brasma..:DF
União.
Recebo como alteração da proposta inicial.
Em 26-3-92
Art. 6" Esta Lei entra em vigor na data de sua publiPresidente,
cação.
Proposta de alteração do Projeto de Lei encaminhado
ao Congresso_ Nacional pela Mensagem n~ 17, de 17w3-1992,
Art. 7~ Revogam-se as disposições em contrário.
dispondo sobre os vencimentos dos Ministros do Sl'premo
Tribunal Federal.
Art. lo Dê-se ao art. 3o a seguinte redação:
•• •••••••••••••-•••••••-••••••••••••••••••••~••••••w . . ••••••••~••••••••••=•

"Art. 3-:- Aplicam-se aos Ministros aposentados do Supremo Tribunal Federal e aos beneficiários dos falecidos as
disposições constantes desta Lei.''
ANEXO
Justificação
A redação original do art. 3" do projeto de Lei omitiu,
de 1992)
(Ar!. 1o da Lei 0°
, de
por inadvertência, a extensão do reajuste aos beneficiários
dos ministros falecidos (parágrafo z~ do art. 201 da Constituição Federal e artigos 185, parágiafo I·.>, e 224 da Lei n~ ·
8.112, oe 11-12-1990).
---------------.---(.4 Comissão de Assuntos Económicos)
Vencimentos
Membros da Magistratura
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 12, DE 1992
(N• 2.613/92, na Casa de origem)
(De iniciativa do Superior Tribunal de Justiça)

Dispõe sobre os vencimentos dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, dos Juízes dos Tribunais Regiow
nais Federais, dos Juízes Federais e do~ Juízes Federais
Substitutos.
O Cãng-resso Nacional decreta:
Art. 1o Os vencimentos básicos dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, dos Juízes dos Tribunais Regionais
Federais. dos Juízes Federais e dos Juízes Federais Substitutos,

Ministro do Superior Tribunal de Justiça

1.584.164,44

Juiz de Tribunal Regional Federal

1560560,39
1504:0õ8,10

Juiz Federal
.

Juiz do Federal Substituto

1.353.661,21

--.,...----------------11-----~·-
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Brasília, 18 de março de 1992.

Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar à elevada apreciação dos
Membros do Congressq Nacional, nos termos do art. 96, II,
"b", da Constituição Federal, o incluso anteprojeto de lei,
acompanhado da justifícativa pertinente, dispondo sobre a
fixação dos vencimentos básicos e da representação mensal
dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, dos Juízes dos
Tribunais Regionais Federais, dos Juízes Federais e dos Juízes
Federais Substitutos, em face da tramitação nessa Casa, de
anteprojeto de lei de igual natureza, oriundo do Excelso Supremo Tribunal Federal, capeado pela Mensagem n1 17/92-P,
de 17 de março em curso.
Valho-me do ensejo para reafirmar a Vossa Excelência
protestos de distinta consideração. -Antônio Torreão Braz,
Ministro Pre.sidente do Supenor Tribunal de Justiça.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado lbsen Pinheiro
Presidente da Câmara dos D_eputados
Nesta

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÁO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
TÍTULO lll
Da Organização do Estado

CAPÍTULO VIl
Da Administração Pública

SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 37, A administração públíca di reta, iriâireta ou
fundacional, de qualquer dos Poderes.da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Muni-cípios Obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também, ao seguinte:
XI - a lei fixará O limífe máximo e a relação de valores
entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos,
observados como limites máximos e no âmbito dos respectivos
poderes. os valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, por membros do Congresso Nacional,
Ministros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal
e seus correspondentes nos Estados, no Distrito Federal e
nos Territórios, e, nos Municípios, os valores percebidos como
remuneração, em espécie, pelo Prefeito;
·
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V - os vencimentos dos magistrados serãO fixados com
di[erença não superior a dez por cento de uma para outra
das categorias da carreira, não podendo, a título nenhum,
exceder os dos Ministros do Supremo Tribunal FederaL
••.•• ' ' . . . . . . . . . «.;

>

••••• > •• ; ; •• ' ·

>; . . . . . . . . . . . . . . . . _
.....................

Art. 96. Compete privativamente:
I - aos tribunais;
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos
Internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência
e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;
b) orgarÍizar suas secretarias e serviços auxiliares e os
dos Juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício
da atividade correcional respectiva;
c) prover, na forma previstanesta Constituição os cargos
de Juiz de carreira da respectiva jurisdição;
d) propor a criação de novas varas judiciais;
e) propor, por concurso público de provas ou de provas
e títulos, obt:Jecido o disposto no art. 169, parágrafo único,
os cargos necessários à administração da Justiça, exceto os
de confiança assim definidos em lei;
f) concedei- licença, férias e outros afastamentos a seus
membros e aos juízes e servidores que lhes imediatamente
vinculados;
II - ao Supremo Tribunal Federal aos Tribunais Supe~
riores e aos T.ribunais de .Justiça propor ao Poder Legislativo
respectivo, observado o disposto no art. 169.
a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores:
b) a criação e a extinção _de cargos e a fixação de vencimentos de seus membros, dos juízes, inclusive dos tribunais
inferiores, onde houver, dos serviços auxiliares e os dos juízos
que lhes forem vinculados.
c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores:
d) a alteração da organização e da. divisão judiciárias;
III - aos TríóuiÜlis de Justiça juigãr os juízes estaduais
e do DiStrito Federal e Territórios, bem corno os membros
do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabi1idade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

DECRETO N'' 2.371, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1987

Dispõe sobre os vencimentos e a representação mensal devida aos servidores que especifica, e dá outras
providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 55, item III, da Constituição, decreta:
································:ri:rur:o·l-v······················~·
Art. 1~. Os vencimentos e a representação mensal devida aos ocupantes dos cargos de natureza especial aos membros
Da Organização dos Poderes
do Poder Judiciário da União, do Distrito Federal e Territórios
CAPÍTULO lll
e do Tribunal de Contas da União são os espeficados nos
Anexos deste Decreto-Lei.
Do Poder Judiciário
Art.. 2?. O atual valor da vantagem pecuniária a que
SEÇÁO l
refere a Lei n" 7, de 30 de setembro de 1985, fiCa reajUstado
Disposições Gerais
em 32,2% (trintã e dois vírgula dois por cento).
Art. 3'·'. O deferimento da gratificação a que se refere
...•....•.•••.. ~--···· .m····. n•~--- ····r~~-·r~r~cc"r~"'~C·-·-~····ccrcc-·····--·r~. o Decreto-Lei n" 2.357 de 28 de agosto de 1987, com as.alteraArt. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo ções feitas pelos artigos 11 e 12 do Decreto-Lei n" 2.365,
Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da magistratura, de 27 de outubro de 1987, é estendido aos funcionários pertencentes à categoria funcional de Fiscal de Contribuições Previobservados os seguintes printfpi"ós:
...........................................~~"----~~~~-~···~-~--~~~--LC~L·~·~- denciárias do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscali~
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-pensões serão reajustados' em 11,1% (onze vírgula um por
cento), a p(!rtir de 1~ de janeiro de 1988, sem prejuízo do
reajustamento previsto no artigo s~ do Decreto-Lei n. ~.333,
de 12 de junho de 1987.
Art. 6" Na aplicação deste Decreto-Lei será observado
o disposto no Decreto-Lei n' 2.355, de 27 de agosto de 1987.
Art. 7"' A despesa decorrente da execução do disposto
neste Decreto-Lei correrá à conta das dotações do Orçamento
Geral da União.

zação, instituído na conformidade da Lei n'' 5.645, de 10 de
dezembro de 1970.
§ P O valor da gratificação a ser deferida aos funciow
nários posicionados na primeira referênCia dã.- ci3SS:e inicial
da categoria funcional de que trata esse art_igo, mediante ato
do dirigente do Instituto de AdministraÇão Financeira da Pre·
vidência e Assistência Social é fixadO em Cz$ 16.870,00 (dezes-

seis mil, oitocentos e setenta cruzados)~~
§ 29 As- demais gratificações serão determinadas me-

diante a variação do valor fixado neste artigo, à razão de
5% (cinco por cento), em relação às referências anteriores.
Art. 4'' Os efeitos decorrentes do diposto nos artigos
anteriores vigoram a partir de lo de o_utubro de 1987.
Art. 5~ Os vencimêntos, proventos e benefícios devidos
aos servidores de que trata este Decreto-Lei, bem como as

Abril de 1992

Art. s~ Este Decreto-Lei entra em vigor na data de
sua puhlicação.
Art. 9~ Revogam-se as disposições em contráriO~ -José Sarney - Presidente da República. - Luiz Carlos Bresser
~ereira - Aluízio ALves.
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LEI N' 7.7%, DE 30 DE MARÇO DE 19$9.
Art. 9~ Ficam criados 74 (setenta -e quatro) cargos de
Dispõe sobre a composição e instalação do Superior jui:i de Tribunal Regional Federal, que serão providos, na
Tribunal de Justiça, cria o respecitvo Quadro de Pessoal, composição inicial, de acordo com o estabelcido no art. 3"
..
disciplina o funcionamento do Conselho da Justiça Federal desta Lei.
Parágrafo único. - o vencimentoe_ a verba de represene dá outras providências.
tação dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais correspon~
_derã~ ~90% (noventa_ por cento) do vencim-ento e da verba
······A;~~i6~·-·o~~;~i~~~t~~~;~~p;~~~~t;~~-~rib;íd~~~~-s de representação dos Ministros dO Superior Tribunal de JusMinistros do Superior Tribunal de Justiça, até que seja votada tiça mantido idêntico referencial entre as demais categorias
a lei complementar indicada no art. 93 da Constituiçáo Fede- da carreira.
ral, corresponderão ao que recebem os MinistrOs do Tribunal
Federal de Recursos.
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LEI N' 7.727, DE 09 DE JANEIRO DE 1989.
Dispõe sobre a composição inicial dos Tribunais Re-.
gionais Federais e sua instalação, cria os respectivos quadros de pessoal e dá outras providências.
....... ..............
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LEI N' 7.595, DE 8 de ABRIL DE 1987.
Dispõe sobre a reestruturação da Ju~tiça Federal de
Primeira Instância e da outras providências .
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e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdiCionais e ad~
ministra ti vos;
b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os
dos jufzos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício
da atividade correicional respectiva;
··-····~~-~ .........-.~----·~"'=-··-···-·········...;;;.......-.._~.......;:_:._-.•.~.~--·····..,.•··t··- ,~ ~ , ç)_ prover, na forma prevjsia nesta Constituição, os cargos
(À Comissão de Assuntos Económicos) de juiz de carreira da respectiva jurisdição;
d) propor a criação de novas varas judiciárias;
e) prover, por concurso público de provas, ou de provas
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 13, DE 1992
e títulos, obedecido o disposto no art. 169, parágrafo único,
(N• 2.614/92, na Casa de origem)
os cargos necessários à administra'iãÜ da Justiça, exceto os
(De il1.1ciativa -do Superior Tribunal Militar)
de confiança assim definidos em lei;
Dispõe sobre os vencimentos dos Ministros do SupeO conceder licença, férias e outros afastamentos a seus
rior Tribunal Militar e dos Juízes da Justiça Militar membros e aos juízes e servidores que lhes forem imediata~
mente vinculados;
FederaL
I I - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais SupeO Congresso-Nacional decreta:
,,
Art. 1;o O vencimento básico dos Ministros do Superior - fiõtes e aos Tribunais de Justiç~ propor ao Poder Legislativo
Tribunal Militar, a partir de P de novembro de 1991, é fixado respectivo, observado o disposto no art. 169:
a) a alteração ·do número de membros dos tribunais ii;tfeem Cr$1.584.164,44 (hum milhão, quinhentos e oitenta e quatro mil, cento e sessenta e quatro cruzeiros e-quarenta e quatro riores;
b) a criação e a extinção de cargos e a fixação de vencicentavos).
§ 1" Os vencimentos básicos do Juiz Auditor Corre- mentos de seus membros, dos juízes, inclusive dos tribunais
gedor, dos Juízes Auditores e dos Juízes-Auditores Substitutos inferiores onde houver, dos serviços auxiliares e os dos juízos
_
são fixados, respectivamente, nos valores de Cr$ 1.560.560,39 que lhes forem vinculados; _ _ _
c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores;
(hum milhão, quinhentos e sessenta mil, quinhentos e sesse:l'!-ta
d) a alteração da organização e- da divisão judiciárias;
cruzeiros e trinta e nove centavos); Cr$1.504.068,10 (hum
IIIaos Tribunais de Justiça julgar os juízes es.taduais
milhão, quinhentos e quatro mil, sessenta e_ oito cr':l~iros
e dez centavos), Cr$1.353.661,21 (hum milhão, trezentos e e do Distrito Federal e Territórios., bem como os membros
cinqüenta e três mil, seiscentos e sessenta e um cruzeiros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvad:3 a competência da Justíça Eleitoral.
e vinte e um centavos).
_
§ 29 A verba de representação mensal dos Magistrados
a que se referem o caput e o § 1~ deste artigo continua a
corresponder aos percentuais estabelecidos pelo Decreto-Lei
no 2.371, de 18 de novembro de 1987.
Art. 2~ Os vencimentos eStabelecídos no artigo anterior DECRETO-LEI N° 2.371 DE 18 DENOVEMBRO DE 1987
e seus parágrafos serão reajustados nas mesmas datas e pelos
Pi!Jpõe sobre os vencimentos e a representação menmesmos índices adotados para os servidores da União.
sal devida aos servidores que especifica e dá outras proArt. 3~ Aplicam-se aos Magistrados aposentados a que
vidências.
se referem o caput e o § 19 do artigo 1" e aos beneficiários
das pensões as disposições constantes desta Lei.
O Presidente da República, no uso da atribuição q~e
Art. 49 Serão deduzidas dos vencimentos previstos no lhe confere o artigo 55, item III, da Constituição, decreta:
artigo 1~ e seus parágrafos~ e dos proventos da apOsentadoria
Art. 1"' Os vencimentos e a representação mensal devie das pensões a que se refere o artigo 3_o, as parcelas cqrrespon- da ~os ocupantes dos cargos de natureza especial e ao membros
dentes, auferidas desde 1" de novembro de 1991, com base do Poder Judiciário da União, do Distrito Federal e Territórios
e do Tribunal de Contas da União são os especificados nos
na legislação vigente.
Art. 5;o As despesas resultantes da execução desta Lei Anexos deste Decre·to-Lei.
Art. 2? O atual valor da vantagem pecuniária a que
correrão â conta das dotações consignadas no Orçaniento da
se refere a Lei n• 7.374 (1), de 30 de setembro de 1985, fica
União.
Art. 6'-' Esta Lei entra em vigor na data de Sua publi~ reajustado em 32,2% (trinta e dois vírgula dois por cento).
Art. 3~ O deferimento da gratificaçãO a que se refere
cação.
o Decreto-Lei n• 2.357('), de 28 de agosto de 1987, com as
Art. 79 Revogam-se as disposições em contráriO.
alterações feitas pelos artigos 11 e 12 do Decreto-Lei n~
2.365('), de 27 de outubro de 1987, é estendido aos funcionários pertencentes à categoria funcional de Fiscal de Co_ntriLEGISLAÇÃO CITADA
buiç6es Previdenciárias do Grupo de Tributação, Arrecadação
CONSTrTUIÇÂO DA REPUBLICA
e Fiscalização, instituído na conformidade da Lei n" 5.645( 4 ),
FEDERATIVA DO BRASIL
de 10 de dezembro de 1970.
• • • • • • • ••••••••--u••••--••'-•••• • ••' •••
• •• •••
.....-.-,.-,.• .,-,
§ !? O valor da gratificação a ser .de{erida aos funcioArt. 96. Compete privativamente:
·nários posicionados na primeira referência da __ classe inicial
I - aos tribunais:
-da categoria funcíonal de que trata esse artigo, mediante ato
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos do dirigente do Instituto de Administração Financeira da Preinternos, com observância das normas de processo e das garan- vidência e Assistência Social é fixado em Cz$16.870,00 (dezestias processuais das partes, dispondo sobre a competência seis mil, oitocentos e setenta cruzados).
Art. 49 Os vencimentos e vantagens dos cargos de J u_iz
Federal Substitutivo correspon-dem a 90% (noventa por cento)
dos vencimentos c representação mensal fixados para o cargo
de Juiz FederaL

~ ~·

,...._-~~..--..-

••~
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§ zo As demais gratificaçõ~s 5erão determinadas me~
diante a variação- do valor fixado neste artigo, à razão de
5% (cinco por cento), em relação às referências anten:ores.
Art. 4~> Os efeitos financeiros decorrentes do disposto
nos artigos anteriores vigoram a partir de 1" de outllbfO de
1987.
Art. 59 Os_ vencimentos, proventos- e bé"riéfíCiOs devidos

aos servidores de que trata este Decreto~Lei, bem como as
pensões ser~o reajUStados em 11,1% (onze vírgula um por
cento), a partir de 101 de janeiro" -de 1988, sem prejuízo do
reajustamento previsto no artigo 8"' do Decreto-Lei n9 2.335C),
de 12 de junho de 1987.

c.,..,_ •
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Art. 6\' Na aplicação deste Decreto-Lei será observado
o disposto no Decreto-Lei n 9 2.355(6), de 27 de agosto de
1987.
Art. 7<.> A despesa decorrente -da execução do ãisposto
neste decreto-lei correrá à conta das dotações do Orçamento
Geral da União.
Art. 8<.> Este decreto-lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9<.> Revogam-se as disposiÇóes em contrário. -JQ.
SÉSARNEY, Presidente da República- Luiz Carlos Bresser
Pereira - Aluizio Alves.

lillnlatro de ú!ado
Cona..ll<>l.Wral da l\apúbllc:a
Go.-trnodor de ltrrlltlrlo Ftdtrtl
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~rio PUb&o
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} VI,;

40.698.80.

222

36.500,33
35.235,13

212

36.580,33

212
100

J ,o

111-!.

''

JuaUça MUltar:
Mlnl>tro do Superior Tribunal Militar
Audnor Corrog~dor
Audi!Or Militar.
Auditor Subatltuto
,'
Juallça do Trabalho:

35.1;12,73
35.235,13
34.557,53

~~

11.10

'

.

Mlnlatro do Tribunal Superior do Trabl.lho
Jut. do Trlbwla.l 1\aglonal.do Trabalho
Julj:-f'r~ldonto do. Junta do l:;onclllaçio e Julgamento
Jull do lrobalho Sub&lltul.o,
. Juallça do Dlotrlto Federei • lerrllórloa:

35.1112.73
35.235,13

212
1116
1114

:.:.!~7.~3

ISO

36.500,33

Deo~rgador

3>.1112.73

196

Juh: do Dlrolto
Juiz SubaUtuto

35.235,13
34.557 ,.53

$e4

180

36..590,33

212

35:1112,73

I :lO

TrlbUIW de Contai ela Un!Ao:
. Ministro do Tribunal do ConÍÁo da Unllo
Auditor do Tribunal de Contai
I

I

I

•

,

.

MENSAGEM N' 001/PRES
,
.
.
. .,
Brasilia/D,~, de rnarço, <1~ 1992
Senhor Presidente,.· ..
Tenho a honra de encaminhar à elevada apreciação dos
Membros do Çongrcsso Nacional, nos termos do art. 96, II,
b, da ConStituiçãO Fecteial, o anexo anteprojeto de lei e sua
justificativa, dispondo sot>re a fixação dos·vencimentos básicos
e da representação mensal dos Ministros do Superior Tribunal
Militar, do Juiz Auditor Corregedor, dqs Juízes Auditores
e dos Juízes-Auditores Substitutos, cm virfude da tramitação,
nesta Casa, de anteprojeto de lei de_ igual naturezà., remetido
pelo Excelso Supremo Tri b una I F ed eral a~rp.vés da Mensagem
no 17/92-P, datada de 17.do mês em cursO...
Valho-me do ensejo 'para renovar-a Vossa Excelência
as expresSões de elevado apreço e distinta consideração.--Dr. Antonio Carlos Seix"as Telles, MinistrO no exercício da
Piesidêncül.
-- ---

Excelentíssimo Seiili.Or
Deputado Ibsen Pinheiro
DD. Presidente da Cânlai:a dóS Deputados
Brasília-DF

(A Ç~~issão de Assuntos Econ(JmiCos)
. PROJETO DE LEI DA CÁMARA N•I4, DE 199Z.
(N~ 2.615/92, na Casa de origem)
(De inicíitiva do Ministério Público da União)

Dispõe sobre os vencimentos dos Membros do Ministério Público da União, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ O vencimeritá básico dqs Membros do Ministério Público da U.nião, a partir de 19 de novembro de 1991,
é fixado, observada a descrição de cargos dos itens J, II,
III e IV do Anexo da Lei n 9 8.229, de 9 de setembro de
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1991, respectivamente, em Cr$1.513.557,70 (hum milhão, quinhentos e treze mil, quinhentos e cinqüenta- i seTe cruzeiros
e setenta centavos), Cr$1.468.159,18 (hum milhão, quatrocentos e sessenta e oito mil, cento e cinqUenta e nove cruzeiros
e dezoito centavos), Cr$1.422.759,76 (hum milhão, quatrocentos e vinte e dois mil, setecentos e cinqüenta e nove cruzeiros e setenta e seis centavos) e Cr$1.362.201,66 (hum milhão,
trezentos e sess_enta e dois mil, duzentos e um cruzeiros e
sessenta e seis centavos).
Parágrafo único. A verba de representação mensal dos
Membros do Ministério Público da UniãO a que se refere
este artigo é a constante do An_exo da Lei n'~ 7.725, de 6
de janeiro de 1989, Conl as modificações introduzidas pelo
art. 3• da Lei n• 8.273, de 18 de dezembro de 1991.
Art. 2~ Os vencimeritOs-eStabelccidos no artigo anterior
e seu parágrafo úilico serão reajustados nas mesmas~ d~ra,s
e pelos mesmos índices adotados para os servidores da União.
Art. 3" Aplicam~se aos Membros aposentados do Mi~
nistério Público da União e aos beneficiários dos falecidos
as disposições constanteS desta Lei.

:i~xtaAeira
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XII- os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo
e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos
pelo Poder Executivo;

SEÇÃO II
Dos Servidores Públicos Civis
Art. 39~- A União, os Estados,_o Distrito Federal e os
Municípios instituirão, no âmbito de- sUa competêriCia, regime
jurídico único e planos de_carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.
§ 19 A lei assegurará, aos servidores da administração
di reta, isonomia de vencimentos. para cargos de atribuições
iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores
dos_ Poderes_ Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas
as vantagens de caráter individual e as relativas à nã.tureza
ou ao local de trabalho.

Art. 4n Dos vencimentos pfevistós· no art. 1Q e seu parágrafo único e dos ptdventos de aposentadoria a que se refere
LEI N' 8.229, DE 9 DE SETEMBRO DE 1991
o artigo anterior, serão deduzidas~~ p~rçel;as correspondentes,
Dispõe sobre a revisão- dos vencimentos básicos- dos
auferidas desde lo de novembro de 1991, com base na legislaMinistros do Superior Tribunal Militar e dos Juízes
ção vigente.
da Justiça Militar Federal, e dá outras providências.
Art. 5Q As d~spesas resultantes da execução desta Lei
correrão à conta das dotações consignadas no orçamento da _ _ _ O V_ice-Presidente da República no exercício do cargo
União.
·
de Presidente da República
Art. 6~ Esta Lei entra em ·vigor na· data de sua publi~
· Faço saber que o COngresSo NaCional decreta e eu sanciocação.
no a seguinte Lei:
- --Art. 7Q Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 1~ Os vencimentOs básicos dos Ministros do Superior Tribunal Militar e dos Juízes da Justiça Militar Federal
são reajustados em 30% (trinta' por· Cento) a partir de 19 de
LEG!SLAÇÁO CTTADA
maio de 1991.
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
Art. 2~ A verba de representação Mensal dos MagisFEDERATIVA DO BRASIL
trados de que trata esta Lei continua a correspOnder aos percentuais estabelecidos pelo Decreto-Lei n9 2.371, de 18 de
novembro de 1987.
.krt. ·3" Aplicam-se a-os Magisti-ados aposentados e aos
TÍTULO IIl
benefícios dos falecidos as disposições constantes desta Lei.
Dá Organização 'do EStado
Art: 4Q As despesas resultantes da execução desta Lei
correrão" à conta das dotações consignadas no OI-çamento da
União.
CAPÍTULO VII
Art. s~ Esta Lei entra em vigar na data de sua publiDa Administração Pública
cação.
SEÇÃO I
Art. 69 Revog_am-se as dispoSições em contráriO.
Di~posiçõ~s, Gerais,
Brasília, 9 de setembro de 1991; 170' da Independência
Art. 37. A administração pública direta~· indjr~ta ou· e 103' da República. - ITAMAR FRANCO - Jarhas Passarinho.
fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Fedei-ai c dOs MUnicípios obedecerá aos princípios
. LEI N' 7.725, DE 6 DE JANEIRO DE 1989
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e,
Dispõe sobre as remunerações dos Membros do Mitambéín, ao seguinte: ·
·
nistério Público da União.
XI- a lei fiXará o limite máximo e· a relação de valores
O Presidente da República
entre a maior e a m~np_r _rçmpn~r.a!;~Q dos servidores públicos,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancioobseryados, como limit,es máximos e no âmbito dos respectivos no a seguihte Lei:
poderes, os valores percebidos como remuneraçãO, em espé· Art. 19 A reniUneração e a verba de representação devicie, a qualquer título,_ por merribros do Congresso Nacional, dos aos Membros do Ministério Público Federal, MiniStério
Ministros de EstadO e Ministros do Supremo Tribunal Federal Público _do Trabalhq, Ministério Público Militar e Ministério
e seus correspondentes nos Estados, no Distrito Federal e P~blico do Distrij.ó federal e Territ6.rios, a partir -de-19 de
nos Territórios, e, nos Municípios, os'valores pe:i-Cebiaos como novembro de 1988,--passam a ser as constantes do Anexo
remuneração, em espécie, pelo Prefeito; ·
desta Lei.
-
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Art. 2~ Ficam extinta• para o Ministério Público da
União, as seguintes vantageh.i e gratificações:
I - gratificação de nível superior, institUída pelo Decre~
to-Lei n• 1.820, de 11 de dezembro de 1980, e concedida
ao Ministério Público Federal pelo Decreto-Lei n9 2.074, de
20 de dezembro de 1973, e ao Ministério Público do Distrito
Federal e Território pelo -necretó~Lei n~ 2.117, de 7-de maio
de 1984;
II- gratificação de produtividade, institUida pelo Decreto-Lei n' 1.709, de 31 de outubro de !979;
III -gratificação de desempenho de atividades de tributação, arrecadação ·ou fiscalização -de tributos federais, instituída pelo Decreto-Lei n' 1.341, de 22 de agosto de !974,
com as alterações do Decreto-Lei n9 2.0?4, de 20 de dezembro
de 1983, e Deciéto-Leí ni 2.187, de 26 de dezembro de !984;
IV -gratificação de desempenho de funç_ão essencial à
prestação jurisdicional, instituída pelo Decreto~ Lei n~ 2.117,
de 7 de maio de 1984, com as alterações do Decreto-Lei n'
2.267, de 13 de março de 1985;
.
V- grã.tlficaçãó institUída pelo Decreto-Lei n" 2.365, de
1• 'de outubro' de 1987;
VI- auxilio-moradia, Instituído para Ó Ministério Público do Distrito Federal pela Lei n' 7.567, de 19 de dezembro
de 1986.

Abril de 1992

Art. 3• (Ve tado).
Art. 49 Aplicam-se aos membros aposentados do Ministério Público as disposições constantes desta Lei.
Art. 59 As remunerações do Procurador-Geral da República e dos demais membros do Ministério Público, conside~
rado o básico 1 a verba de representação e vantagens pessoais,
não poderão exceder os limites máximos de remuneração dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal.
Art. 6" As remunerações fixadas na presente Lei, nelas
incluídas a representação, assim como o disposto no art. 2"',
vigorarão a partir de 1"' de novembro de 1988.
Art. 7"' As despesas decorrentes da aplicação desta Lei
correrão à conta das dotações consignadas aos_ respectivos
órgãos no Orçamento da União.
Art. 8• O cargo de Procurador da República de Categoria Especial passa a ter a denominação de Subprocura:dorGeral da República.
_Art. 99 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 6 de janeiro de 1989; 168• da Independência
e !01• da República. -JOSÉ SARNEY- Paulo Brossard.

ANEXO
Vencimento

% Representaçllo

TOtal

1.000.000,00

200% 2.000.000,00

3.000.000,00

cn:o.ooo,oo

!95% !.891.500,00

2.861.500,00

II!--:- Minis1ério Público Federal- Procurador da
blica de 1• Categoria
Ministério PúbliCô dô "Trabalho-- Piõcurador do
Trabalho de 1• Categoria
Ministério Público Militar - Procurador de 1• Categoria
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios _: Promotor de J ustlça

940.000,00

190% 1.786.000,00

2.726.000,00

N- Ministério Público Federal- Procu_r~dor da Repú, .
blica de 2• Categoria
Ministério Público do Trabalho- ~rocurador do
Trabalho de ?!- Categoria
Ministério Público Militar- Procuràdor de 2• Categoria
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - Promotor de Justiça Substituto

900.000,00

185% 1.665.000,00

2.565.000,00

Denominaçao
I- Procurador-Geral da Justiça do Trabalho
Procurador-Geral da Justiça Militar
Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal
e Territ.órios
Subprocurador-Geral da República
II..; Ministério Público do Trabalho - SubprocuradorGeral
Ministério Público _Militar- Subprocurador-Geral
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios- Procurador de Justiça

Repli-·

LEI N• 8.273, DE 18 DE DEZEMBRO DE !99!- .
Dispõe sobre os vencimentos dOs Membros do Ml~
nistério Público da União, e dá outras providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Abril de 1992
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Art. 1'·' É concedido aos Membros_ do Ministério Público da União adiantamento no valor de 35% (trinta e ,ciqco
por cento), calculado sobre o vencimento básíco C a verba
de representação mensal, vigentes no mês imediatamente anterior ao da publicação desta Lei, fixado pela Lei no:> 8.230,
de 9 de_s_etembro de 1991, corrigidos pelos reajustes gerals.

Art. 2~ A verba de representação mensal dos Membros
do Ministério Público da União, constante do Anexo da Lcj
n" 7.725~ de 6 de janeiro de 1989, será acrescida em 12%
(doze por cento), 7% (sete por cento), 4% (quatro por cento)
e 9% (nove por cento), respectivamente, para os cargos descritos nos itens I, II, III e IV.
Art. 3o O vencimento do cargo- de Procurador-Geral
da República é o de Subprocurador-Geral da República.
Parágrafo único. Durante o exercício do mandato, o
Procurador-Geral da República terá representação do cargo
de Subprocurador-Geral da República, acrescida de 10% (dez
por cento), não podendo a remuneração exceder, a qualquer
título, à do Presidente do _Supremo· Tribunal Federal.
Art.- 4<> Aplicam-se aos Membros aposentados do Ministério Público da União e aos beneficiários dos falecidos
as disposições constantes desta Lei.
Art. 5~ As despesas resultantes _da ·execução desta Lei
correrão à conta das dotações-consignadas no Orçamêntb da
União.
Art. 6<:> Esta Lei entra_em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos fin-anceiros a 1? de novembro
de 1991.
. Ar~. 7~, R~yoiaJn-se çrs·dispo-siçõe_s em coht(aiÜ:(~ '~ ..
Brasília, 18 de dezembro de 1991; 170'' da Independência
e 103• da República. - FERNANDO COLLOR ..., .Jarbas
Passarinho.
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Art. 1~ Os venç::imentos básicos dos Desembargadores,
Juízes de Direito, Juízes de Direito_ Substitutos e _Ju_íze~ de.
Direito dos Territórios, a pai-tir de 1~ de novembro de 1991,
. .... _
são os fixados no Ane.xo des~a. I,..~i_. .
Parágrafo único. A verba_ de representação mensal dos
Magistrados a que se refere este artigo continua a corresponder aos perCentuais estabelecidos no Anexo do Decreto-Lei n' 2.371, de 18 de novembro de 1987, observado quanto
aoS Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o disposto no a·rr. 19 , § 29, da Lei n~'
7.728, de 9 de janeiro de 1989.
Art. 29 Os ·vencimentos estabelecidos no a~igo anteríÇ)r
serão reajustados nas mesmas datas ~ pelos mesmos índices
adotados para os servidores da União.
_ .. __ .
Art. 39 Aplicam-se aos Magistrados aposentados a que
se-refere 0- art. 1\>e aos beneficiários das pensões as disposições
constantes desta Le.i ....
Art. 49 Serão deduzidas dos vencimentos previstos no
art. 1~. dos proventos da aposentadoria e das pensões a que
se refere o art. 39 desta Lei, as parCelas correspondentes auferidas, desd,e, to de nov~mbro de _1991,,com b~e na legislação
vigente." ,
_ _
_ _ " . _ __
_
Art. 59 As despesas resultantes da execução desta Lei
correrão à conta das dotações consignadas no orçamento da
União.
Art. 6<:> Esta Lei entra em vigor na data_ de sua_ publicação .
Art. 79 Revoga~-se as .disposi~ões ~m .Córitiário_.
ANEXO
(Art. 1o da Lei

no

, de

de 1992)

MENSAGEM/PGR/N' 001
Brasília, 18 de março de 1992.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para
apreciação do Congresso Nacional, nos termos do art. 61,
caput, c~mbi.nado com, o disposto no art. 127, § 29,_dfl,ConStituiÇão Federal, o anexo Projeto de Lei que dispõe sobre a
fixação de vencimentos dos Membros do Ministério Público
da União, acompanhado da respectiva justificativa.
Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência
as expressões de elevado apreço e distinta consideração. Aristides Junqueira Alvarenga, Procurador-Geral da República.
Excelentíssimo Senhor
Doutor lbsen Pinheiro
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
-

Membros da Magistratura

Vencimentos

Desembargadores do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios

de

Juiz
Direito e Juiz de Direito
dos Territórios

Juiz de Direito Substituto

..

·

1.560.560,39

1.504.068,10

1353.661,21

(A Comissão de Assuntos Econômicos)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 1S, DE 1992
(N' 2.621/92, na Casa de origem)
(De iniciativa do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Terrítórios)
Dispõe sobre os vencimentos dos D_esem_b_a_~3cÍores,
Juízes de Direito, Juízes de Direito Substitutos e Juízes
de Direito dos Territórios, integrantes da Justiça dÓ
Distrito Federal e Territórios.
- - ·
·'
O Congresso Nacional decreta:

Ôf.GISLAÇÃO CrTADA
LEI N• 7.728, DE 9 DE JANEIRO DE 1989
Dispõe sobre as remunerações dos Dese_mbargadores, Juízes de Direito, Juízes de Direito Substitutos,
Juízes de Direito dos TerritórioS, integrantes da Justiça
- do Distrito Fed"el-&l e Territórios.
- O Presidente .Ça República, faço saber que o Congresso
decreta e. eu sanciono a seguinte Lei:

Na~i~nal
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Art. lo A remuneração básica dos Desembargadores centes â categoria ftmcional de Fisca! de ContribuiÇões Prevido Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos TerritórioS denciárias do Grupo de Tributação, Arrecadação- e Fiscalié fixada no valor de Cz$800.000,00 (oitdcentos mil cruzados). zação, instituído na conformidade da Lei n~ 5.645, de 10 de
§ 19 A remuneração básica dos_Jufzes de Direito do dezembro de 1970.
Distrito Federal e dos Juízes de Direito dos Terdtórios é
§ 19 O valor da gratificação a ser deferida ãoS funciofiXada em Cz$771.070,00 (setecentos e" setenta e -um mil e nários posicionados na primeira referência da classe inicial
setenta cruzados) e a dos Juízes de Direito-- Substitulos-Uo da categoria funcional de que trata esse artigo, mediante ato
Distrito Federal é fixada em Cz$742.620,18 (setecentos e qua- do dirigente do Instituto de Administração Financeira da Prerenta e dois mil e seiscentos e vinte cruzados e dezoito centa- vidência e Assistência Social, é fixado em Cz$i6.870,00 (dezesvos).
seis mil, oitocentos e setenta cruzados).
§ 2~ A verba de representação dos Juízes a que se refere
§ 2<? As demais gratificações serão determíiladas meeste artigo contiinía a corresponder o pei'centual es_tabelecido diante a variação do valor fixado neste artigo, à razão de
pelo Decreto-Lei n9 2.371, de 18 de novembro de 1987, majo- S% (cinco por ce-nto), eni relação às ref~r~nci~S anterior~s.
rado o percentual de Des_embargador em seis pontos.
Art. 4<? Os efeitos firianceiros decorrentes do disposto
§ 3" As remuneraÇões dos Magistrado~ de que c9gita nos artigos anteriores vigoram a partir de 19 de outubro de
esta Lei, considerado básico, a verba de representação e vanta- 1987.
gens pessoais observarão o limite no incisO v·· ao ari. -~)3 da
Art. 59 Os vencimentos, proventos e benefícios devidos
Constituição Federal.
aos servidores de que trata este Decreto-Lei, bem como as
Art. 29 A gratifiCação adido na] por tempo de_ serviço pensões ser~o reÇtjustados em 1_1,1.% .(on~e yírg~la UÇt_por
será calculada na base de 5% (cinco por cento) por qllinqüênio cerito), a partir de 1<? de janeiro de 198ª, sem _prejJ.!ízo d9
de serviço, sobre a remuneração básica e _a representação.
reajusra-Ihento previsto no ·artigo go;o do Decreto-Lei n9 2.335,
·
Parágrafo único. -Para a gfatifiCação adicionai de que de 12 de junho de 1987.
Art. 6<? Na aplicação-deste Decreto-Lei será observado
trata este artigo, será computado o tempo de advocacia, até
o máximo de 15 (quinze) anos, desde que não concomitante o disposto no Decreto-Lei n9 2.355, de 27 de agosto de-1987.
com o tempo de serviço público.
Art. 7'? A despesa decorrente da execução do disposto
Art. 3o (Vetado).
neste Decreto-Lei correrá à conta das dotações do Orçamento
_
Art. 49 Aplicam-se aos Desembargadores e Juízes apo- Geral da União.
Art. 8~ Este Decreto-Lei entra em vigor -na- d3ta" de
sentados da Justiça do Distrito Federal e Territórios as dispOsua publicação.
sições constantes desta Lei.
Art. s~ As remunerações e vantagens fixadas nesta Lei
Art. 9~ Revogam-se as disposições em contrário. -·Jovigorarão a partir de 6 de outubro de 1988, deduzidos os SÉ SARNEY, Presidente da República- LUiz Carlos Bi-eSser
valores correspondentes auferidos, desde então, com base na Pereira. - Aluízio Alves.
legislação vigente.
ANEXO I
Art. 6~ As despesas decorrentes da aplicação desta Lei
(Am,o t.• da .Dcado-Lci n. 2.l7J. de 18 de novembro de 1987)
correrão à conta das dotações consignadas aos respectivos
órgãos no Orçamento da União.
v--... P~twolü
Art. 7~ Esta Lei entra em vigor na ·data de sua publicação.
Art. 8o Revogam-se o Decreto-Lei no 2.019, de 2S·de Lema.~ tJ.. ú.!J4o '
-26.321.32
222
março· de 1983 e demais disposições em Clintrário.
Coowl~al "- Republlal
2a.l28.J2
GoV..-Ndat
-cr.
Jurlt&lo
fed.,.]
2U41,t5
Brasilía, 9 de janeiro d!' 1989; 168o da Independência
17=.>8
e 101' da Republica. -JOSE SARNEY- Paulo Brossard. S.C.•tkkt N Cowrno N 1 tnlt4rlo hde.-al

_,_

-·--

~ PúbUI;.Q •

DECRETO-LEI No 2.371, DE 18 DE NOVcMBR<YDE 1987
Dispõe sobre os vencimentos e a representação mensal devida aos servidores que especifica, e dá outras
providências.
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UW.Utla PUblico t.IWW:

...............
~di

O Presiderite da República, no uso d3 a-tribuição que
lhe confere o artigo 55, item III, da"Consiituição, -dc;:á·eta:
Art. 1~ Os vencimentos e a representação mensal devida aos ocupantes dos cargos de natureza especial e aos membros do Poder Judiciário da União, dei pistrito Féderal e
Territórios e do TribUnal de -Contas da-União são os especificados nos Anexos deste Decreto-Lei.
Art.- 29 O atual valor da vantagem- pecuniária a que
se refere a Lei n9 7.374, de 30 de setembro de 1985, fi~a
reajustado em 32,2% (trinta e dois vírgula dois _por cento).
Art. 39 O deferimento da gratificã.ç_ão a que se- refere
o Decreto-Lei no 2.357, de 28 de agosto de 1987, com as
alterações feitas pelos artigos 11 e 12 do Decreto-Lei n~ 2.305,
de 27 de outubro de 1987, é estendido aos funcionários perten-

R.pUbllc.l

~-G.faJ. n.~ict
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lnlcurador •
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-

(Artjzo 1.• do Dccrelo-Lcí u. 2.371. de: 18 de novembro de 19S7)
U~ lÃ U~~gl•trall.lra • de

'lribuftal 11M Con&u tia Unllo
~•mo

Tribunal F.ct.ral:

,Minlltro do Supremo lilbLolfl&l Fdtr~~l
.l~a~~~

v-..
40.5;11,80

""

3(i~P0,3.3

212

Fedua1:

MLnlelro do Tribunal Ftd.ral À a.cuteo.
.hill: F~41

3S.2lS,t3

J~.~&UC:. UIUtar:
Mlnl•tto l!o Supt~rlor Tribunal Mlliw
lwdltor Corrtgtdor
Auditor MLIIW
AudLW SubiUtulao

JUt.llç.a

(lo

......33
3$J112,l'J
35.235,13
3-4.557,.53

Trablllho:

Mlnlltnlo do Tribunal Su!)41rlor do Trab.lho
Juiz. do tribunal fW!glOfllll do Tr.balho
Jutz..Jiruldtontt d. Junta 'J• CoC'Idllaçlo • .kllgamant.o
Juiz do Trabalhe SubaUiuto
.kallç.a do Dlllflto f~r•l r TMitórlol;:
Dtaembarglldot
Jub ~ Olrelto

Jut: GubaUtuto

.
........

~

36.500.33 '
3!Ut12,13
352l5,13
-3.-t.ssl.53

35.112,73
35.235,13
34.557,.53

Tribunal O. Cont.u da Una.o:
Mlnl•tro ~ Tt1b!Jnal de Cont.u '41 Un110

.......33

Auditor do Tribunal M Contü

3!i.lH2,13
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212
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MENSAGEM N' 001/92-GP
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
, . Brasília, 19 de março de 1992
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar à elevada apreciação dos
Membros do Congresso Na,cional, nos term~s do-art. 96, II,
b, da Constituição Federal, o incluso antepto]etb~de1éi', acompanhado da justificativa pertinente, diSPõrido sOb-re a nxação
dos vencimentos básicos e da representação mensal dos Pesembargadores, Juízes de Difi:::ifo, Juízes de _Direito -Substitutos e Juízes de Direito do_s_Territórios, lnJegrantes da Justiça
do Distrito Federal e Territórios·, em face da ti~rnitação, nessã
Casa, de anteprojeto de lei de igual natureza,_ griundo do
Excelso Supremo Tribunal Federal, capeadO pela MensageM
n<:>l7/92-P, de 17 de março em curso.
Valho-me do ensejo para reafirm;:tr .a Vo~sa,Ex~elência
protestos de distinta consideração. -Desembargador Valtênio Mendes Cardoso, Presidente.
·
· _. ---

(A Comissão de Ass_untos Econômicos)
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 16, DE 1992

(N• 2.631/92, na Casa de origem)
(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho)
Dispõe sobre os vencimentos dos Mínistros do Tribunal Superior do Trabalho, dos Juízes dos Tribunais
Regionais do Trabalho, dos Juízes Presidentes de Juntasde Conciliação e Julgamento e dos Juízes do Trabalho
Substitutos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ Os vencimentos básicOs dos Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, dos Juízes dos Tribunais Regionais
do Trabalho, dos Juízes Presidentes de Juntas de ConciliaÇão
e J~lgamento e dos Juízes_ do 'Trabalho Su,bstitutos, a partir
de 19 de novembro de 1991, são os fixados no Anexo único
desta Lei .
Parágrafo único. A parcela de representação mensal incidente no vencimento básico dos Magistrados a que se refere
este artigo corresponderá aos percentuais estabelecidos no
Anexo II do Decreto-Lei n~ 2.371, de 18 de novembro de
1987, com a alterção constante do § 2? do arJ:.. 1o da Lei no
7.722; de 6 de janeiro de 1989 .
Art. 29 Os venCimentos estabelecidos n_o artigo anterior
serão reajustados nas tn.esmas_ dataS _e p~los meSmOs íridices
adotados para os servidores da União. ---Art. 3~ ,- Aplicam-se aos Magistrados aposentados e aos
beneficiários das pensões as disposições constantes desta Lei.
Art. 49 Serão deduzidas dos ve:pcimentos previstos no
art. 19, dos proventos da aposentadoria e das pensões a que
se refere o art. 39 desta Lei, as parcelas correspondentes auferidas, desde 19 de novembro de 1991, com base na legislação
vigente .
Art. 5<:> As despesas resultantes da execução desta Lei
correrão à conta das dotações COJ1signadas no orçamento da
União.
Art. 69 Esta Lei entra em vjgor na data de sua -eublicaç~o.

Art. 7?

Re~?gam-se a~ -d_i~-p.o_~içôes

em contrário:

ANEXO"
(Arl. 1o da Lei no

, de

Membros da Magistratura

de 1992)

Venciinentoll

Ministro do Tribunal Superior de> Trabalho

1.584.164,44

Jufz de Tribunal Regional do Trabalho

1.560.560,39

Juiz-Presidente de Junta de Conciliação
e Julgamento

1.504.068,10

Juiz do Trabalho .Substituto

1.353.661,21
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LEGISLAÇÃO C!TA_DA
DECRETO-LE1N' 2.371, DÉ 18 DE NOVEMBRO DE 1987
Dispõe sobre os vencimentos e a representação mensal devida aos servidores que especifica, e dá outras
providências.

da categoria funcional de que trata este artigo, mediante ato
do dirigente do Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, é fixado em Cz$16.870,00 (dezesseis mil, oitocentos e setenta cruzados).
§ 29 As demais gratificações serão determinadas_~ mediante a variação do valor fixado neste artigo, à razão de
5% (cinco por cento), em relação às referências anteriores.
O Presidente da República, no uso _g_a_ ~tribuição que
Art. 49 Os efeitos financeiros decorrentes do disposto
ihe confere o artigo 55, item III, da Cons_iituição, decreta:
nos artigos anteriores vigoram a partir de 19 de outubro de
Art. 1" Os vencimentos e a representação mensal devi- 1987.
da aos ocupantes dos cargos de natureza_~sp~c:_i'!l e aos mcmArt. 5~ Os vencimentos, proventos e benefícios devidos
bros do Poder Judiciário da Uniâo, do Distrito Federal_~ aos servidores de que trata este decreto-lei, bem como as
Territórios e·âo-Tribunal de Contas da União são os especifi- pensões serão reajustados em 11,1% (onze vírgula um por
._•. __ _
--cento)._ a partir de }9 de janeiro de 1988, sem prejufzo do
cados nos anexos deste decreto-lei.
_
Art. 29 O atual valor da vantagem pecumana a q_ue reajustamento previsto no artigo 89 do Decreto-Lei n'? 2.335,
se refere a Lei n' 7.374, de 30 de setembro de 1985, f1ca de 12 de junho de 1987.
reajustado em 32,2% (trinta e dois vírgula dois por cento).
Art. 69 Na aplicação deste decreto-lei será observado
Art. 3"' O deferimento da gratificação a que se refere o disposto no Decreto-Lei n~ 2.355, de 27 de agosto de 1987.
o Decreto-Lei n~ 2.357, de 28 de agosto de 198~. com as
_ Art. 7" A despesa decorrente da execução do disposto
alterações feitas pelos artigos 11 e 12 do Decreto-Lei n~ 2.365, neste decreto-lei correrá à conta das dotações do Orçamento
de 27 de outubro de 1987, é estendido aos funcionári?S perten- Geral da União.
centes à Categoria Funcional de Fiscal de Contribuições PreviArt. 89 Es_te _decreto-lei entra em vigor na data de sua
denciárias do Grupo de Tributação, ;\rr_ecadação e Fiscali- publicação.
Art. 9~ Revogam-se as disposições _em contrário.
zação, instituído na conformidade da Lei n" 5.645, _de 10 de
Bras!lia, 18 de dezembro de 1987; 166' da Independência
dezembro de 1970.
§ 19 O valor da gratificação a ser deferida aos funcio- e 999 da República. -JOSÉ SARNEY- Luiz Carlos Bresser
nários posicionados na primeira referência da classe inicial Pereira - Aluízio Alves.

ANEXO I
(A\t. t': do Decreto-lei n~ 2.371, de 18 de novembro de 19871
Cucos

d~

Natureza ESpecial

Mlal1tro d• Est..do
Consultor·O"'ul da R•púb1ic:a
Oovernedor d• T~rrltótlo Ftdttral
Se("ri!"Uirio de Governo de Te-rritório Fader•l
Mia.ilt4rlo Público da Uni to
Minbt4rio Público Fdaral
Procurador-Gani da República
Subproc:urador·Gaul da República
Proc-urador da RepUblica de l~ Cat.cori•
Procurador da Rapúbliu da 2~ Cat.corill
Ministlrio Público Militar
Procundor·Canl da Juatlça Militar
Subprocu.-.dor-Ccrral
PrO<urador da 1~ C•~coria
Procuradot" d. 2~ Catecoria
MinisUrio Püblico do Trabalho
Procurador•Garal da Justiça do Tr.balbo
Subprocundor•Garal
Procurador do Trabalho da l ~ Ca~coria
Procuudor do Trabalho de z• Catco~rla
Mlnillério PUblico ifo- :Ou1t.tito Federal
e dos Tenltório11
Procur•dor·Geral
Pr-ocundor de Jt~stíça
Promotor de Justu;a
Promotor de JuJtlca Sub.,tituto
MiniJt4rio Publico junto ao Tribunal da Contas
da Uni lo
ProeundoJ C torai
Subproc::\lrador·G~r•l

Veaci.raento

2!1.32S.3Z

Julc

•m

H.l%3,32:

:m

ttMl.lS

• lN
113

17..352.M
l8.32:8.3Z
23.93:,00
15.930.9$
13.103.92

222

.

1..

,

us

%3.!35.00
15.930.95
13.109.68

,..,
""

ll.30ti.SS

1«1

23.~.00

100

15.!30.9$
l3.109.H
ll.JM.M

1<0

%3.935,00
15.930."
ll.IOJ.'n

11.308.5$

""
,..,
I <O

...,,..,..
140

2:3.935.00
15.930,9$

190

29.S99.N
2't.599.M

....'""

Tribunal Ma.ritimo
Ja.dz·Pnsid~n"

Pft'C"enta•l da
R.aprnanblçlo M•a.••l

'"'
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Pn":t"r;tuat da

Cucos de N.t.tuf"e.za E.spedal

Rc-9"''"Q~Çio

Ministério da Fazenda

18.695,30

Subprocurador·Ceral da Fazenda Nadoaal
Procundor da full'nda Nacional
da 1 ~
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15.!30.9$

Cat.e~roria

Procuudor da Fazenda Nacional
de 2: Ca~soria

l3.1o3.92

Mea=al

140

"'"

130

ANEXO lf
(Art. 1~ do Decreto-lei n~ 2.371, de 18 de novembro de 1987)
Mrmbrol da Mag:islratura e do Tribunal

de Cont.. da

U:t~ilo

Suprt'mo Tribunal F~en.l
Ministro do Supremo TribuDal Ft'deral
Juatiu Fedual
Ml.t~iatro do Tribunal Federal dr RKunoa
Juiz Ft'dnal
Justiça Milit.u
· Mb:dstro do Superior Tribunal Militar
Audit.or Correredor
Auditor Milit-ar

Auditor Substituto
Jua'tica do Trabalho
Mioistro do Tribunal Sul)«!'rlor do Trab&lho
Jul:r: do Tribu"aa) Rtcional do Tn~balho
Jul.t·P~Hl•aw

Veoe:b:oaoto

40.1!t9,BO
36.590,33
36.235.13

36.li90.33
!5.912,13
35.235,13
34.55-1.~

Percetlhl:al cb
Jlllpra-aUoçlo Meaaal

...
...
212

..

212

,190
"'"

36.690.33
35.912.73

212
196

35.235,13

19<
190

de Junta de Coacili•çlo

e Julcamtt:ato
Jui:r. do Tn~balho Subttilvto
Justiça do Distf'ito Ft!dl'ral • Tnr.itdrlos
Dtsemba)'Cador
Juiz de Dinoito

Juiz Sub.tltuto
Tribuaal de Cot:atat da U11ito

Miaiatro do Tribl.lul de CoDUs da Unllo
Auditor do Tribunal de ConLn

LEI N• 7.722, DE 6 DE JANEIRO DE 1989
Dispõe sobre as remunerações dos Mini~tros do Tribunal Superior do Trabalho e JUízes do Trabalho.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e cu sanciono a seguinte l~i:- · -··
Art. 1~ A remuneração básica dos :Ministros do Tribunal Superior do Trabalho é fixada no valor de Cz$812.067,00
(oitocentos e doze mil e sessenta e sete cruzé:!dqs).
§ 19 As remunerações dos Juízes dos TribuQais Regionais do Trabalho, dos Juízes Presidentes de Junta de Conciliaçào e Julgamento e dos Juízes do Trabalho Substitutos são
fixadas respectivamente nos valores de Cz$800.000,00 (oitocentos mil cruzados), Cz$771.070,00 (setecentos ~. :;;etenta__ e
um mil e setenta cruzados) e Cz$742.620 -(Setecentos· e quarenta e dois mil, seiscentos e vinte crUzados).

3-f.M7,&3
S&.t12,'7S
35.235.13
$C.M'7,&3

36.590.33
35.912.73

..

,

I !I<
190

212
120

§ 29 A verba de representação mensal dos Ministros
e dos Juízes a que se refereui o -caput e o § J9 deste artigo
corresponde aos percentuais estabeleçidos pelo Decreto-Lei
n9 2.371, de 18 de novembro de 1987, acrescido o pertinente
aos Juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho de 6 (seis)
_____ __ _
pontos percentuais.
_ .
§ 39 As remunerações dos Magistrados de que cogita
esta lei, considerado o básico·, a verba de representação e
vantagens pessoais observarão- o limite previsto nO incisO V
do artigo 93 da Constituição Federal.
Art. 2~ A irã.tifitaçãq a~icional por tempo de serviço
será calculada na base de 5% (cinco por cento) por qúiriqüênio
de serviço, sobre a remuneração básica e a repiesentãÇáo.
· Parágrafo único. Para a gratifiCãÇao adicional de que
trata este artigo, será computado o tempo de advOcadã.; até
o máximo de 15 (quinze) anos, desde que não concomitante
com o tempo de serviço público.
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ANEXO AO PARECER Ne 69, DE 1992
Art. 3' (Vetado.)
Art. 4'-' Aplicam-se aos Ministros e Juízes aposentados
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
da Justiça do Trabalho as disposições constantes desta lei.
n• 142, de !991 (n• 36, de 1991, na Câmara dos DepuArt. 59 As remunerações e vantag~ns fixadas nesta lei _
tados).
vigorarão a partir de 6 de outubro de 1988, deduzidos os
valores correspondentes auferidos, desde então, com base na
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos terPresimos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu,
legislação vigente.
Art. 69 Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ dente do Senado FederaJ, promulgo o seguinte
cação.
-- DECRETO LEGISLATIVO Ne , DE 1992
Art. 7• Revogam-se o Decreto-Lei n' 2.019, de 28 cje
março de 1983;-e demais disposiÇões em contrári().
Aprova o texto do Acordo sobre a criação de uma
Brasflia, 6 de janeiro de 1989; 168• da Independência
Comissão M;ista d~ Çooperação,_ çe(ebrado ~ntre o Go· ·
e 101• da República.
-verOo da- República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Tunísia, em Brasília, em 27 de novem~
bro de 1990.
OF.STST.GD<LGP NO 138192
Art. i• -~aprovado o texto do Acordo sobre a criação
Brasilia-DF, 23 de março de 1992
de uma Comissão Mista de Cooperação, celebrado entre o
Exm• Sr.
Governo_ da República _Federativa do _Brasil e o Governo da
Deputado Ibsen Pinheiro
R~pública da Tunísia, em Brasnia, em 27 de novembro de
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
1990.
Nesta
Parágrafo único. São sujeitoS à aprovação do Congresso
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar à elevada apreciação dos Nacional~ quaisquer a tos que possam resultar em revisão do
membros do Congresso Nacional, nos termos dq ª-rt. 96, II referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complemen~
b, da Constituição Federal, o incluso anteprojeto d~ lei,.. acom- tilres- que, fl.OS termos do art. 49, inciso I, da ConstituiÇão
panhado da justificativa pertfncnte, dispondo sobre a fixação Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
dos vencimentos básicos e da representação mensal dos Minis- património nacional.
Art. 2<:> Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
tros do Tribunal Superior do Trabalho, dos Juízes dos-Tribunais Regionais do Trabalho~ dos Juízes Pr~sidentes de Junta de sua publicação.
de Conciliação e Julgamento__e._dos Juiz~ -do Trabalho.Su,bsti~
PARECER N• 70, DE 1992
tutos, em face da tramitação-, n~ssa Casi!~ de antepiojeto~ de
(Da Comissão Diretora)
lei de igual natureza, oriundo do Excelso Supremo Tribunal
Redação final do Projet_o dE;! Decreto Legislativo
Federal, capeado pela Mensagem n' 17/92CP, de l?de março
n~ 133, de 1991 (n~ 67, de 1991, na Câmara dos Depuem curso.
tados).
Valho-me do ensejo para reafirmara Vossa Excelência
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
protestos de distinta consideração. - Luiz José Guimarães
Falcão, Ministro Presidente do Tribunal Superior do Traba- de Decreto Legislativo n• 133, de 1991 (n' 67, de 1991, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre
~CooperaÇão Cultural, celebrado entre o Governo da Repú~
(À Comissão de Assuntos Económicos.)
blica Federativa do Brasil e o GOverno da Roménia, em 13
tle março de 1991.
Sala de Reuniões da Comissão, 2 de abril de 1992. PARECERES
Mauro Benevides, Presidente -Dirceu Carneiro, Relator _Iram Sandva - Lucídio Portella.
(*) PARECER N• 69, DE 1992
ANEXO AO PARECER Ne 70,DE 1992
(Da Comissão Diretor"a)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n~> 133, de 1991 (n~> 67, de 1991, na Câmara dos DepuRedação final do Projeto de Decreto Legislativo
. tados).
n' 142, de 1991 (n• 36, de 1991, na Câmara dos DepuM
Faço saber que o Corigtesso Nacional aprovou~ nos te-rlados).
mos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu,
Presidente
A Comissão Diretora apresenta a redação fina-l dO Projeto
de Decreto Legislativo n• 142, de 1991 (n' 36, de 1991, na do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•
, DE 1992
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre
a criação- tle uma Comissão Mista de Cooperação, celebrado
entre o Governo da República Federativa_ do Brasil e o GoAprova o texto do Acordo sobre Cooperação Culto·
vemo da República da Tunísia, em Brasília, em -27 de nevemral, celebrado entre o Governo da República Federativa
bro de 1990.
_ __
_
do Brasil e o Governo da Romênia, em 13 de março
s-ala de Reuniões da Comissão, 2 de __abril de 1.992. -=~-de 1991.
Mauro _Be~evides, pre~ide_~te- Dirceu C_c:l_r;!lein~_,_ R~l~t_or --:-:_
Art.'- i~_ ~ aprovado 0 texto do Acordo sobre Coope~
Iram Saralva - Lucidlo Portella.
.:ação Cultural, celebr~_~o ent~~~Governo d_~ ~pública Fede---===--·--·-·-·rnUvádO Brasil i o Governo da ROmênia, eln 13 de março
: (•) Refeito por incorreção no anterior.
de 1991.
.
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1. O ilustre Senador Alfredo Campos apresentou o presente Projeto de Lei do Senado (Complementar), visando
a dar implementação infraconstitucional ao disposto nos §§
2• e 3• do art. 18 da Constituição Federal.
2. O_s n~f~ridos comandos constituCionai~ tratam, respectivamente, das hipóteses de criação, transformaçã9 em Estado
ou reintegração dó Estado de origem dos TerritóriOs Federais;
e da incorporação entre si, subdivisão ou desmembramento
de Estados.
PARECER N• 71, DE 1992
Na primeira dessas hipóteses (relativa aos Territórios F~
(Da Comissão Diretora)
derais) exige~se a integração normativa por lei complementar
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo que a regule. Na segunda dessas hipóteses (relativamente aos
n• 140, de 1991 (n• 27, de 1991, na Câmara dos Depu- Estados), é necessária aprovação do Cõiigiesso Na~_onal, _metados).
diante lei complementar.
3. De acordo com a Justificação do Projeto, "ao dispor
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo n• 140, de 1991 (n• 27, de 1991, na sobre a criação de novos Territórios e Estados, os §§ 2» e
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo-Qua- 3"' do art. 18 da Constituição Federal transferiram para a lei
dro de Cooperação Fazendário-Financeira, cel~brado entre complementar a previsão do procedimento segundo o qual
o Governo da República Federativa do Brasil e -0 Governo ocorrerá b surgimento de novas unidades territoriais".
Entende ainda o ilustre autor que também a aplicabidos Estados Unidos Mexicanos, em Brasília, em 10 de outubro
lidgide do previsto no art. 12, do Ato das Disposições Constitude 1990.
·
cionals Transitórias, _q_l!a_nto as conclusões da Comissão de
Sala de Reuniões da Ççmissão,2 de abril de 1992. Estudos Territoriais, depende "de norma geral estabelecedora
Mauro Benevides, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator das regras procedimentais de criação de unidades territoriais".
Iram Saraiva - Lucidio PorteUa.
4. Designado para relatar a matéria, o ilustre Senador
_Odacir Soares opinou favoravelmente a sua aprovação, entenM
ANEXO AO PARECER N• 71, DE 1992
______ dendo que a iniciativa '"'nãO apresenta óbices dos pontos de
vista constitucional e jurídico".
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
5. Na Comissão, após longas e divergentes discussões,
n• 140, de 1991 (n• Z7, de 1991, na Câmara dos Depuo projeto foi unanimemente rejeitado.
tados).
CoubeMnos relatar o vencido. _.
__
Faço saber que o Congresso- Nacional aprovou, nos ter-6É_
preciso
dizer
que,
iníciad3_a
diScussão
da m4t~fi~.
mos-do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu,
Presiprocuramos esclarecer dúvida suscita!ia pelo ilustre Presidente
dente do Senado Federal, promulgo o seguinte
da COmissão sobre um pedido_ de vista que fizemos. De fato,
após o exame da matéria, o projeto foi devolvido por nós,
DECRETO LEGI$LATIVO N'
, DE 1992
sem voto em separado, porque concordáramos com a propoM
Aprova o texto do AcordoMQuadro de Cooperação sição.
FazendárioMFinanceira, celebrado entre o Governo da
Posterioi1nente, já em meio aos debates, insistiu o Sr.
República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Presidente-em que éramos contrários a aprovação da matéria,
Unidos Mexicanos, em Bras11ia, em 10 de outubro de ~os termos de voto em separado, que não déramos efetiva~
1990.
mente.
No curso dos debates da fase Qe discussáo, porém, passa..
Art. 19 É aprovado o texto do Acorqo-Qua~ró de Coo~
peração Fazendário-Finarid::íra, celebrado entre o Governo ll!<?S _a entender que a matéria realmente liãO poderia ser aproda República Federativa do Bra_sil e o GOverno dos _Estaáos vada, pelo menoS nos termos da proposição original.
Unidos Mexicanos, firmado em Brasília, em 10 de outubro -_-.--As principais objeções levantadas à aprovação da matéria
de 1990.
.
.
foram, primeiro, contra a previsão de exclusividade da iniciaParágrafo :.1D.ico. São sujeitos à _aprovaçãO-- dO_C_C:mgresso _tiv~ popular, na forma do art. 3?_do projeto; segundo, quanto
Nacional quaisquer atas que possam resultar em revisão do -~s __ restrições impostas ao Congresso Nacional, que passaria
referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complemen- a tir função meramente homologatória da matéria, quando
tares que, nos termos <lo_ 31}.. 49,in~iso I, da Constituição esta nos chegasse já decidida e aprovada pela população e
Federal, acarretem encargos ou c~mpromissos gravosOs ao pelas Assembléias Estaduajs; terceiro, é que os Municípios
património nacional.
interessados na separação estariam beneficiados, o que induArt. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor·na data ziria a grandes movimentos separacionistas.
de sua publicação.
o resumo de. toda a discu-ssão foi o de que a lei complementar, intentada com o presente projeto, não se ajusta aos
PARECER N• 72, DE 1992
termos dos dispositivos con~titucionais cuja integração se pretendeu fazer com o próprio Projeto.
Do vencido, na Comissão de Constituição, Justiça
7. Ante o exposto, é de rejeitar-se a matéria.
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado n~ 55,
Sala
das Comissões, 27 de novembro de 1991.- Nelson
de 1991 - Complementar, que ''dispõe sobre a criação
Carneiro, Presidente, Jutahy ,Magalhães, Relator (do vencido) ·
de Estado e Território".
- Mauricio Corrêa - Elcio Alvares - Amir Laodo - Valmir
Relator: Senador Jutahy Magalhães
Campelo - Carlos Patrocfnio - Meira Filho - José Fogaça

Parágrafo único. São Sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atas que possam resultar em revisão do
referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.
Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
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órgãos, entidades ou institutos, para que o legislador
ordinário os estruture em definitivo, mediante lei. Inçli- _
cam: elãs, porta rito, uma _legislação futura, que lhes
VOTO EM SEPARADO, VENCIDO
- ~compete a eficácia e lhes dê efetiva aplicação. (Revista
DO SR. SENADOR ODACIRSÚARES
-··de Direito Constitucional e Ciência Política n~ 3 - InstiOFERECIDO AO PROJETO DELE!"".
tuto Brasileiro de Direito Constitucional).
DO SENADO N' 55, DE I 991 ~COMPLEMENTAR
Além disso, a Lei Complementar, exigida pelos citados
O presente projeto de lei compiemellia{,- de·~~ioria d~ preceitos constitucionais, pode se destinar tanto à fixação-de
nobre Senador Alfredo Campos, "dispõe sobre a criação de regras gerais para a criação de Estados e Territórios, quanto
Estado e Território", cujo Capítulo I, _a!Çm d~ _trotar das ma~ à cria-ção de um determinado Estado ou Território. A Lei
neiras pe,as quais "os Estados são criados, especifica o·proc_esso - Maior silencia quanto ao conteúdo desta lei, qeixando para
de criação de Estado de_ mqdo a atende( às di~posiçõ~s .co.nsti- _Q__legislador a preceituação dos prJncípios a serem observados.
tucionais no tocante à matéria. A Seção 111 do mesmo Capítulo A única exigência coristitUcional é a de que, tanto- no caso
trata da elaboração de lei Complementar_de criação_ de Estado, _q~_ no~mas gerais quanto no caso de fazer-se à lei instrumento
de criação de determinado Estado, a via jurídica seja a Lei
nos seguintes termos:
uArt. 7"~ Ouvidas as Assembléias Legislativas in- Complementar.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação da proposta.
teressadas e consu~tadas a população mediante plebisSala das Comissões, 27 de novembro de 1991. -Senador
cito, o Congresso Nacional elaborará a lei complemen·
Odacir Soares.
tar de criação do Estado."

-

Francisco Rollemberg Antônio Mariz.

José Eduardo -

Oziel Carneiro

No seu Capítulo II, a proposição trata da Criação de Território Federal, dispondo que~ neste caso, aplicar-se.:ão, fió que
couber, as disposições contidas nos arts. 3"' e 99, que assini --rezam:
"Art. 39 , A proposta de criação de Estado será
de iniciativa popular, subscrita por no mínimo 1% (um
por cento) do eleitorado de cada um dos Municípios·
a serem abrangidos pela nova unidade federativa."
"Art. 99 Durante o prazo- estabelecido _na lei
complementar, nos termos do indso II, art. 3'~, o Presidente da República nomeará o Governador do novo
Estado, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos
e de reputação ilibada."
Na sua justificação, argumenta o enUnente pa-ilamentar
qq.er o art. 18, §§ 2"' e 39 da Carta Magna constituem nor!IlaS
de eficácia limitada de princípios institutivos, e, cOmo tal,
necessitam de implementação por via- de lei" complementar. ·
E continua:
"Ao- dispor sobre a criação- de novos TerritóriOS
e Estados, os §§ 29 e 39 do art. 18 da Constituição
Federal transferiram para a lei complementar a previsão do procedimento segundo o qual ocorrerá o surgimento de novas unidades territoriais. (. .. )-De fato,
como fruto dos trabalhos da ComisSão d_e Estados Territoriais, tramitam no Congresso- Nacional propostas
de criação de novas unidades territoriais qUe, no entanto, ·não poderão ser aprovadas até que norma geral
estabelecedora das regras procedimentais de criação-de unidades territoriais esteja em_vi_go~.''
A iniciativa não apresenta óbices dos pontos de vista
co-nstitucional e jurídico, além de estar harmonizada com as
regras de boa técnica legislativa. O priricfpío coilfidO--nos §§
29 e 39 do art. 18 da Carta Magna são de eficácia limitada
e, portanto, reclamam normatização através- de Lei Complementar. Tais regraS-, ditas "constitucionais· de- princípios insti:.
tutivos", são de aplicabilidade indireta-, porque neCessitani
de normatividade ulterior para que possam surtir seus efeitos.
Ensina Antonio Edving Caccuri:
"Normas constitucionais de princípio iilStTtütivó
são aquelas através das quais o legislador constituinte
traça esquemas gerais de estruturação e atribuições de

PARECER N• 73, DE 1992

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Le:i
da Câmara n9 108, de 1991 (o" 1.991-B, de 1989, na
Casa de origem), que "3utoriza o Poder Executivo a
criar uma escola agrotécnica federal no Município de
Araguaína, Estado de Tocantins, e dá outras providências".

Relator: Senador João Rocha
O Projeto de Lei n"' 108, de 1991 (n 9 1991-B, de 1989,
na Câmara dos Deputados), de autoria do Sr. Deputado Edmundo Galdino, tem por objetivo autorizar o Poder Executivo
a criar uma escola agrotécnica federal no Município de Araguaína. Estadõ de Tocantins,-~ a manter, por conta de dotações específicaS a serem corisigriadas no orçamento da União,
cUrsos de técniCOs- eril agii.ç':llt~ra.e_pecuária.
Os motivos alegados pelo Autor para justificar a Propo-sição em exame, resumem-se nos seguintes pontos:
l-Os jóVéns- da região precisam de ensino compatível
.com as suas necessidades económico-sociais, ligadas indissoluvelmente à questão da terra e do seu aproveitamento agdcola.
2 _ 0 Município de Araguaína, inserido no extremo NorJ~ __q 0 Estado_de Tocántins,_detém uma economia representativa na região e caracterizada tanto pela qualidade do reba~ho bovino como pela produção de arroz, banana, feijão,
milho, mandioca e cana~de-açúcar.
3 _A presença do técnico agrícola é indispensável à
_Qri~nt;tçáo dos pecuaristas e fazerideiros no desenvolvimento
de novos métodos de plantio e reprodução animal.
O Projeto recebeu pareceres favoráveis das Comissões
técnicas competentes da Câmara dos Deputados, destacando-se 0 da Comissão de Finanças e Tributação, que sublinham
a adequação e compatibilidade da Proposição com 0 Plano
Plurianual para 0 período de 199111995 e com as Diretrizes
Orçamentárias e 0 Orçamento anual referente ao exercício
de l992. Além de estar prevista a construção de cerca de
.19 (dezenove) e.scolas de ensino técnico para a Região Norte,
é sempre admissível a programação de construção de novas
unidades escolares para atender às prioridades da E~ucação.
Convém salientar, outrossim, que o Estado de Tocantins
ainda está em fase de estruturação instituciOnal, caberido aoPoder da União, consoante o preceito constitucional (CF,
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art. 211, § 1~>), prestar-lhe colaboração e ajuda técnica e financeira para o fortalecímento de seu sistema de ensino.

O SR. PRESIDENTE (Mauro fferievides) - O Expediente vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 SecreAssim, o Projeto de Lei da Câmara n' 108, -de 1991 (n•.
tário.
- 1.991-B; de 1989, na origem.); de índole autorizativa, merece
a acolhida dessa Comissão de Educação, pelo que votamos
É lido o seguinte
pela sua aprovação.
REQUERIMEJI!TO N• 121, DE 1992
É o Parecer.
Sala das Comissões, 31 de março-de 1992. ...,...Ll!ure_mberg
Nunes Rocha, Presidente- João Rocha, Relator- Garibaldi
Alves Filho-- -Jonas Pinheiro- João França (sem voto) João Calmou- Wilson Martins - Meira Filho- José Fogaça
Esperidião Amin - Carlos Patrocínio - Júlio Campos
Mansueto de Lavor - Amir Lando.

Senhor Presidente,
Requeiro sejam considerados_como licença autorizada,
por motivo de saúde, nos termos constitucionais, conforme
atestado médico anexo, os dias 4,_ 5, 6 e 9 de março do ano
em curso.
Atenciosamente,
Senador Iram Saraiva.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)_- O requerimento está instrUído com atestado médico, nos termos do
art. 43, I, do Regimento Interno.
Em votação o requerimento:
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peimanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovapo.
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solicitada.
Sobre a mesa, requerimento que se-tá-lido pelo Sr. 1"
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 122, DE 1992
Exln'·' Sr. Senador Mauro Benevides
DD. Presidente do Senado Federal
Requeiro a essa Presidência, nos termos do art. 43, Inciso
II, do Regimento Interno do.. Senado--Federal-,--concessão de
Licença (abono de faltas), para ausentar-me dos trabalhos
desta Casa, duiã-nte -os dias 2 e 3 do mês -em curso~ tendo
em vista viagem ao Estado da Paraíba, quan~o participarei,
como expositor, do Seminário "Economia na Para1ba", promovido pela Assembléia Legislativa do Estado.
Sala das Sessões, 2 de abril de 1992. -Senador Raimundo
Lira, Presidente da Comissão de Assuntos Económicos do
Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
o requerimento, fica concedida a licença solicitada. (Pã.usa.)
Sobre a mesa, requerimento que será Jido pelo Sr. 1~
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte

Abril de 1992

1) Qual o montante exato do déficit do FCVS?
2) A quem a Caixa Econômica Federal atribui a responsabilidade sobre o atual déficit?
-·- -~ _3_)_Por que motivo a Caixa Econômica Federal não tomou
medidas preventivas permitindo que este significativo déficit
potencial do FCVS cllegasse aoS atuais níveis?
Brasfiia, 1• de abril de 1992.
Senador Iram Saraiva, 4'-' Secretário do Senado Federal.
- ~- O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos
do inciso III do art. 216 do Regimento Interno. (Pausa.)
--=--Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTONi Í25, DE Í992
(;;.pnhnr .._PrP<:';rl.:onh>
,....,.,...
....
~-~u•'-'•

,.._.,,~

Na forma _do artigo 172~ I, do Regimento Interno do
Senado Fed~ral, requeiro. que seja incluído em Ordem do
Dia o PRS n'·'-6/91, ''que dispõe formalidades e critérios para
apreciaÇão dos atos de outorga e renovação de concessão
ou permissão de serviço de radiodifusão sonora e de sons
e imagens"_, __çujo prazo_nas Comissões de Justiça e Diretora
já se acha esgotado.
Bras!lia, 2 de abril de 1992. -Senador Jutahy Magalhães.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requerimento lido será publicado e, posteriormente, incluído em Ordem do Dia, nos territos regimentais. (Pausa.)
Sobre a mesa, ofícios que serão lido pelo Sr. 1~' Secretário.
São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO N• 123, DE 1992
Senhor Presidente,
OFÍCIOS
Solicito, nos termos da Constituição Federal (_artigo 55,
item III), e do Regimento Interno do Senado Federal (artigo SGM/P n'' 525
43, inciso II), que sejam considerados como licença autoriBrasflia. !'de abril de 1992
zada, os dias 3 e 6 do corrente mês, onde estarei na cidade
Senhor Presidente,
do Rio de Janeiro,_ mantendo vários encontros empresari~iS
- Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em
e políticos e, em ·sergipe, comparecendo a inaugurações de atenção ao Of. PSDB/IIN• 94/92, de 24 de março p.p., da
obras públicas.
-_-::_Liderança do Partido da Social Democracia Brasileira -Sala das Sessões, 2 de abril de 1992. --Senador Albano PSDB -, a indicação do Deputado MAGALHÃES TEIXEI·
Franco.
RA, para integrar, como Suplente, a Comissão .de Planos,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)-,- Aprovado Orçamentos Públicos e Fiscalização, em substituição ao Deputado PAULO SILVA.
o requerimento, fica coiic-edida a licença solicitada. (Pausa.)
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
de apreço e consideração. - lbsen Pinheiro, Presidente.
Secretário.
SGM/P n• 526
É lido o seguinte
Brasflia, 1• abril de 1992
Senhor Presidente,
REQUERIMENTO N• 124, DE Í992
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em
atençáo ao Ofício n• 35-L-BL PARL/92, de 26 de março p.p.,
Requeiro, nos termos do art. 216 do Regimento Interno, da Líderança do Bloco Parlamentar, a indicação do Deputado
informações junto ao Ministério da Economia sobre o déficit LAEL VARELLA (PFLIMG), para integrar, como Suplente,
de 20 bilhões de dólares do Fundo de Compensação de Varia- a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalições Salariais do SFH, anunciada em carta a diversos Senado- zação, em substituiçáo ao Deputado PAULO ROMANO
res, pelo Presidente da Caixa Económica Federal, Sr. Álvaro (PFL/MG).
Mendonça Júnior, de modo a obter resposta as seguintes indaColho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos
gações:
de apreço e consideração. - Ibsen Pinheiro, Presidente.

,A,_bril d~)992
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SGMIP n• 527
Brasília~ 1•

de abril de 1992

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em
atenção ao Ofício n' 128192, de 30 de março p.p., da Liderança
do PDS, a indicação da Deputada ÂNGELA AMIN, para
integrar, como titular, a Comissã-o Mista de Planos, Orça_mentos Públicos e Fiscalização, em substitUição ao Deputado
RUBERVAL PILOITO.
.
.
Colho o ensejo para renovar a Vossa ExéelênCia pÍ"o-tesios
de apreço. - Ibsen Pinheiro, Presidente.

SGMIP N• 528
Brasília, 19 de abril de 1992
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em
atenção ao Ofícion <:>113/92, de 25 de m~_rçq p.p., da Liderança
do Partido Democrático Social - PDS - , a indicação do
Deputado PEDRO PAVÃO, para integrar, COnto Títular,
a Comissão _de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
em substituição ao Deputado FÁBIO MEIRELLES.
.
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência prOtestos
de apreço e consideração. -:-lbsen Pinheiro, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - Serão feitas
as substituições solicitadas.
A Presidencia recebeu, dentro do prazo regimental, ofício
do Senador Cid Sabóia de Carvalho, solicitando, na qualidade
de Presidente da Comissão Temporária ciiãda pelo Ato n'
16, de 1992, a prorrogação, por mais 45 dias, do prazo concedido àquela Comissão_.
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combinado com o art. 254 do_Regiffiefi:t01rifetno, para interposição de recursos de um décimo dos membros do _Senado
no sentido da continuação da tramitação da matéria,.' -·
Q SR. PRESIIl!>NTE (Mauro Benevides) -,-- Foi encaminhado à publicação parecer_da Comissão de Educaçªo-, coricluindo favoravelmente ao Projeto de Lei da Câmara n~ 108,
de 1991 {n9 1.991189, na Casa de origem), que autoriza o
Poder Executivo a criar uma escola agrotécnica federal no
Município de Araguaína, Estado de Tocantins, e ciá outras
providências.
A matéria ficará sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias, para recebimento de emendas, nos termos do art. 235,
II d, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (MauroBenevides) - A Presidência comunica ao Plenário que a _Comissão Diretora, em
reunião realizada no dia ?1 de março passado, referendou
a decisão do Senhor Presidente, favorável à tramitação dos
Requerimentos n9s 58, 63, 72, 73, 84, 88, 90, 9"8, 99 e 100,
de 1992, de autoria dos Senadores Maurício Corrêa, Eduardo
Suplicy, Aureo Mello, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso e Nelson We'dekin, de .informações aos MinistériOS da
Infra-Estrutura, da Economia, Fazenda e J;>lanejaineDio,- daS
Relações ExteriOres e do Trabalho e da Previdência Social,
ao Banco Central do Brasil e às Secretarias da RepUblica:
e de J?esenvolvimentos Regional.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Há oradores

inScritos.

·.

Concedo a palavra ao nObre se-nador Jutahy M-ag~lh~es.
É o seguinte o ofício recebido.
O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, é muito
agradável falar para uma audiência como. e$ta, de 62 Srs.
OFÍCIO N• 15192-'CT-SISTEMA PREVIDENCIÁRIO
Brasília, 1• de abril de 1992 Senadores, todos atentos, e iilcori:fpreenSivelmente, vestidos
da mesma forma: todos de azul. E, nesta hora, estamos aqui,
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da ComiS-São Temporárüi satisfeitos por estar sendo ouvidos por tantOs Srs. Senadores,
criada através do Ato n~' 16, de 1992, destinada a Proceder porque o que vou falar diz respeito, exatamente, de nossa
Amplo Estudo do Sistema Previdenciário B~à~ileiro,. ~ando inStituição.
l-Íá poucos -maiS de unl mês; pi"edsamente no- dia 15 de
no Tocante à sua estrutura quanto ao seu regime de custeio
e benefícios e_ propor soluções cabíveis apra o seu regular fevereiro último ... tornei conhecimento do Aviso Jf' 77~ de 20
funcionamento", solicito a-vossa Excelência, conforme O_ dis- de janeiro deste ano, contendo -os esclarecimentos daSécr.eposto na aUnea ~.parágrafo 1<?do art. 76 do Reg~ento Iiúerno tai-ía da Adínliõistração Federal da Presidência da República
desta Casa, a protrOgaçãO por mais 45 (qucitenta e cinco) sobre os quesitos integrantes_ do Re.querimento de Informadias, do prazo concedido. .
.
_
" ções n9 .852, ae 1991, de minha autoria.
-- . .
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência os
_ Nesse reC]_uefilnento, solicitei uma série de esclarecimenprotestos de elevada estima e consideraç~o. - Senador Cid tos sobre as contratações de empresas prestadoras de serviços
de limpeza e de segurança de prédios, bem assiril os serviços
Sabóia de Carvalho.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação de mesa e copa, JeitOs pelO Govehl<fFederaL
Dos seis que:sitos em que se 'desdobrou meu pedido de
a solicitaÇão constante do referido ofício.
:
nformações
a respeito do assunto, apenas os clois primeiros
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
foram respondidos objetivamente. Na realizade, os menos
sentados. (Pausa.)
importantes, pois implicavam respostas de caráter geral.
Aprovada.
Nos demais quesitos, respectivamente os de n"?s 3 a 6,
Fica prorrogado até 18 de maio do corrent~ ano o prazo
estão formuladas a~ indagações de ~aior interesse à finalidade
concedido à CQmissão_. __
dos esclarecimentos que, enfim,- servem ao objetiVo pril:tcipal
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)-'- Foi encami- aos requerimentos de informações, que é o -cumprimento da
nhado à publicação parecer da Comissão-·cte Constituição, funÇão fiscalizadora do Poder Legislativo.
Lá se encontra o seguinte conjunto de perguntas.
Justiça e Cidadania que conclui pela inconstitucionalidade do
Projeto de Lei dq_ Senado n<::> 55, de 1991-Co~_plem.e-nta-r,- de
"3- Quantas e quais são as empresas prestadoras de
autoria do Senador Alfredo Campos, que dispõe sobre a cria- serviçOs coin qoe o Governo Federal mantém contratçs?
ção de Estado e Território.
4-Nos respectivos contratos, há previsão do número
Uma vez que o parecer não foi unânlrtie,-'"a:-Presidência de trabalhadores alocados por órgãos, prédios ou setores?
. determina a abertura do prazo previsto no att: 101, § 19 , Qual esse número, por contrato e no total?
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5- Qual o valor global dessas contr~tações?
6- Quanto representa, percentualmente, o valor referido no item anterior em relação ao montante mensal das
despesas de pesssoal ativo e em exercfcío da ~~ministração
Federal Direta e quanto representa, do mesmo modo, em
relação ao montante das despesas com pessoal em disponibilidade?"
A resposta do Secretário-Geral da Presidênci~ _d~_Re:E.~~blica às questões de n~s 3 a 5 foi prestada nos seguintes termos_:
"podem ser obtidas através do Departamento do Tesouro
Nacional, a quem compete efetuar o acompanhamento financeiro dos contratos da Administração Federal dire:ta, autártquica e fundacional."

__ Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é inaêeiiável a forma
desrespeitosa, deselegante, evasiva e omissa com que o Secretário da Administração Federal trata o Legislativo, o Coogresso Nacional. Pior do que isso, ao me resp<;mder que os
dados estão de posse do Departamento do Tesouro Nacional,
revelando portanto que sabe onde está a resposta ao --que
pedi, não tem como desculpar-se perante o Senado da República, perante um de seus membros e perante a Nação, pelo
eventual desconhecimento dos dados, .agora revelados pela
imprensa e postos sob suspeita, quanto a preços superfaturados de empresas de vigilância e .segurança armada contratadas pelo Governo, com indícios de formação de cartel e
de "conluio" (expressão usada por aquela autoridade).
É por essas e outras que a classe política está despresJá a resposta ao quesito n~ 6 foi pres~ada pelo SeC?~e~rio tigiada perante a opinião pública. O Legislativo não se impõe,
da Administração Federal- e aqui abro um p. arêntese porque na-0 reage a fatos co mo_ ess e • que mo st ram o menosprezo
não sei se esse cidadão está entre os que saíram ou entre do ExecutiVo por nós. É ótimo que a imprensa ajude na denúnos que vão ficar. Nunca vi o seu nome citado pela imprensa cia e na apuração de irregularidades, como vem fazendo segui- , informando que "tais dados encontram-se _centralizados damente. Mas é imperioso que o Legislativo, detentor da
no Departamento do Tesouro Nacional (pTN), ó[g;io_ Qc,:>_Mi·.--- prerrogativa constitucional de exercer a fiscalização dos aios
nistério da Economia''_
do Poder Executivo, e de deflagrar processos de apuração
Vê-se, portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que am- dessas irregularidades, não baixe a cabeça e não se sinta ceribas as respostas coincidiram quanto a serem lacónicas (para monioso diante do Executivo.
não dizer omissas) e, no mínimo, pouco atenciosas com o
Vou ressaltar isso que acabei de dizer: nossas prerroPoder Legislativo, do qual sou um de seus membros.
gativas de requerer informações ao Poder Ex~cutivo não poSe, por um lado, não me posso dar por satisfeito com dem ser exercidas com cerimônia. É o nosso $iever. O dever
tais manifestações evasivas, por outro éabe ressaltar que os deles é responder conforme_ requerido. Se nã<,l o fazem, tamsignatários do Aviso n~ 77/92, ao revelarem a fonte ond~ é bém não podemos ter cerimônia para critiCar e reiterar o
possível obter as informações requeridas, deveriam dar-se à pedido.
providência de obtê-las, para que a resposta fosse completa,
Do contrário, estaremos sempre a reboque dos aconteciou melhor, fosse efetivada, porque, em verdade, nada respon- mentos e jamais poderemos exe-rcer o papel que nos está
deram ao indagado naqueles quesitos~reservado pela _Constituição e para o desempenho do qual
Fico, então, Sr. Presidente, Srs~ Senadores, pensando sonios eleitos, como demonstra o caso que estou ;reHttando
no _tal princípio da harmonia entre os Poderes. Se_i _muito n~ste: Pl~n_ário. __ bem que é um princípio Pertinente ãs relações ínstitucionais
Muitas pessoas têm a impressão, evidentemente pordesentre os Poderes. Mas é necessário que isso _ocótra concreta- conhecimento total de nossas funções, que os pedidos de informente, na praxe das relações entre as pessoas investidas nos mação ao Executivo não passam de expedientes ranzinzas,
cargos e funções públicas, e que portanto exercem as atribui- provocaQores e implicantes.
Quando culminou o processo de privatização da Usimições inerentes à competência atribuída constitucionalmente
aos Poderes.
nas, fonmilei um requ~rimento de informações ao Executivo
Percebam agora, Sr. Presidente, srs: Senadores, se eu- objetivando saber o montante em dinheiro_efetivamente arretenho ou não razão de ficar decepcionado e frustrado com cadado pela União e a composição, nas diferentes "m0edã.S"
a resposta que o Executivo deu a esse meu_ requerimento. utilizadas, do restante do preço- de alienação das açõ_es<
Aliás, qualquer um dos Senhores Senadores ficaria.
_
A resposta chegou no final do ario passado, quando não
Quero me referir à matéria publicada n~ iorDal do Brasil, havia mais tempo de analisá-la. Mas, o objetivo, repito, era
de 24-2-92,-nove dias após ter tomado conhecimento do refe- co----,nhecer<>_ gue entrou para Os cofres do Tesouro em dinheiro
rido Aviso n~ 77/92. A matéria tem o título "Empresã.S de vivo, sadio.
vigilância armada suspeitas de formação de cartel".
No dia 15 deste_mês de março, a Folha de S. Paulo publica
Segundo o Jornal, teria havido uma denúncia da S~cr~-- _ ~téria segundo a qual, do montante de Cr$1 tnlhão e 290
taria Nacional de Direito Económico (SNDÉ) de qu_e_ ç~sas bHh_õ_e_s_çl~ ç:ru~eiros apenas Cr$12 milhões e 700 mil cruzeiros
empresas de vigilância e segurançâ armada estariam formando foram âe fato arrecadados, ou seja, cerca de 13% do--valor
cartel na cobrança de preços _superfaturados ao setor público. atual_de um autom6vel Santana Quantum, zero quilómetro,
São mais de 200 mil homens empregados por tais empresas, cujo pteço de lançamento naquela semana fâi de Cr$ 100
o que corresponde a um efetivo superior ao das trés Forças milhões.
Armadas. Tudo teria sido iniciado com a conce_lamento da
Quer dizer, é por isso que precisamos receber informalicitação para serviços de vigilância da ENAP (Escola Nacional ções corretas e completas· do EKe_çutjvo. Ou seja", é d~s inforde Administração Pública). Verificou-se que a empresa BRA- mações que podemos partir para exercer o processo de fiscaliSEG Vigilância Ltda., ~_l!_mentou seus preços às taxas de zação, que não t~m necessariamente o c~áter__de persecução
2.526%, em cruzeiros, e 155% em dólar. Alguns itens, como investigatória, mas o de análise, crític_.<!__ou ~.;iv~rt~_nciª_._A_goi'a,
fardamento, sofreram aumento de 5.457%, em cruzeiros, e se nos h3.bitU~fmâS: -a tomar_ as providências depois que a
441% em dólar.
imPrensa denuncia, seremos sempre os últimos a saber e jaOuvido, a propósoto, pelo Jornal, o Secretario de Admi- mais poderemos cumprir o dever que nossas elevadas responnistração Federal revelou que são claros os indícios de conluio. sabilidades impõem.

Abril de 1992

DLÓ.R!O _D9._CI:>NGRESSÓ NA(;ION~L (Seção II)

Sendo assim, Sr. Presidente, Srs. Senadodores, vou reiterar o Requerimento de Inforamções n~" 852, de 1991, nos térmos de um novo. requerimento, a fim de que a autorídade
competente complemente a resposta insatifatória constante
do Aviso n~" 77/92, em relação aos_quesitos que deixaram
de ser respondidos.
Poderia dirigir esse :rioVo requerimento ao Ministro da
Economia, Fazenda e Planejamento, pois seglli:tdo a-resposta
do SecretáriO de Administração Federal o Departamento do
Tesouro Nacional está vinculado àquele Ministério.
Mas, tendo em vista que o assunto (contratação dos referidos serviços) envolve informações cujo conhecimento ·cteve
estar centralizado naquela Secretaria e na Secretaria-Geral
da Presidência da República, principalmente agora, quando
deve estar sendo apurada a situação que envolve as empresas
de vigilâncía, endereçarei o requerimento á mesma autoridade
a quem foi dirigido na primeira VersãO.
Sr. Presidente, estou encaminhando à Mesa o requerimento de informaçõ_es e gostaria, antes de encerrar, de solicitar
que fosse transcrito; como parte do meu discurso, o artigo
de hoje do Sr. Augusto Marzag_ão, sob o título: "Lamentável
Saída Coletiva", no Correio Brazilieose.
Vejo, Sr. Presidente, que não ando muito no agrado
do se to r federal._ Os CorreiõS eram conhecidos pela sua eficiência há poucos anos.
Nos últimos tempos, essa eficiência tem decaído bastante.
Hoje recebo esta correspondência, Sr. Presidente. Está
dirigida a mim, Senador Jutahy Magalhães, SQS 309 Bloco
"G" Ap. 202, Brasilia, Distrito Federal, CEP 70.362. É o
meu endereço. Ela foi devolvida, e está aqui, Ca:rimbado pelo
Correio: "desconhecido". Felizmente, não disse "falecido",
porque _se tivessem a:sSiD.illado o envelope nesse item, seria
pior. Ela foi devolvida para a Bahia: está aqui o carimbo,
porque nesse endereço, eu era desconhecido. V.- E~ sabe,
Sr. Presidente, que o noss_o_ edifício s_ó é habitado por Senadores. Portanto, ser desconhecido na portaria é um pouco-difícil
Jara quem já está aqui há 13 anos. Sr. Presidente, constata-se
assim a eficiência 'deste Correio. É verdade que quem está
lá ainda é ligado ao _Governador da Bahia, mas não chega
ao ponto de querer mostrar-ihe eficiência, dizendo que um
Senador da Bahia é desconhecido no seu endereço. Por isso,
penso que é m·ais um- erro dos Correios e Telégrafos e não
uma ação de persegUição politica.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml
Palmas.)
(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JUTAHY MAGALHÃES EM SEU PRONUNCIAMENTO)
LAMENTÁVEL SAÍDA COLETIVA
Augusto Marzagão
Londres__, Há sempre motivos para ·reflexão ao acompanharmos um desajeítado vóo de besouro, imagine-se quando
acontecimentos graves caem de repente sobre nossas inocentes
cabeças.
Vou deter-me em uma delas, a que diz respeito à injustiça
de cabeças inocentes, rolem ou não, mas todos degolados
com outras patentemente culpadas. Refiro-me aos bons e sérios homens do Ministério decaído no início da semana, aqueles que, sem nada terem com o assunto c_orr_upção, sem se
chamarem Manuel e nem morarem em Niterói, se viram convidados a se demitir de seus cargos, de cambulhada com parceiros sob suspeições. várias.
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Shakespeare dizia no Hamlet que "uma única gota de
peçonha corrompe a mais pura substância". Ora, no caso
da queda coletiva, ficará sempre, para alguns bons ministros,
o travO de terem estado em companhia que não lhes ornava
a moldura da biografia. Àqueles que não estavam sob suspeitas, resta se consolarem como o gesto "solidário" da coletiva
renúnda-, embora sujeitos à individual presença no receber
respingos da coletiva lama que a todos alcançou.
Aquela renúncia coletiva faz-nos reportar aos idos 54.
Naquela quadra, havia um "mar de lama", na expressão candente de Carlos Lacerda. Naquela altura, o Presidente da
República, após um pedido de licença concertado na Vila
Ml"Iitar, voltou um revólver contra si e disparou "o tiio qUe
_i~ Int~,d~ar a História", na expressão futurista- de políticos.
.Hoje, as coisas são diferentes. Não ocorre a demissão
dos que se envolvem em coisas menos li~pas, mas há um
gesto "coletivo". Na verdade, via "coletivo", quem devia ser
demitido individualmente ou devia demitir-se sozinho, acabou
saindo "honrosamente" pelo ato de todos. O "mar", por sua
vez, não chegou ao Planalto porque os mais próximos alvos
das acusações de negocismos escaparam envolvidos pelo manto espesso da saída em grupo.
O "tiro de mudar a História", de seu lado, enquanto
em 54 foi um só, desta vez foram muitos. O Presidente da
República municiou Um grupo na reUnião das 9 e abateu coletiva e solidariamente todo o Ministéiio e uns-Siecretários diretos
da Presidência. Depois_ saiu escolhendo a dedo e prestígio,
entre mortos e feridos, os recuperáveis para prosseguir- ã ·govemança. Estejam õu não Um tahtõ respihgá.dos.
Finalmente, última reflexão, o estranho caso da prática
tipicamente parlamentarista em- pleno vigor presidencialista.
Positivamente, a demissão _coletiva não passou de uma
simples queda de Gabinete no melhor estilo parlamentar. Só
que sem primeiro-ministro à vista.
Aos parlamentaristas e aos presidencialistas, rogo dete~
nham-se na avaliação desse fato, na maneira como se desenvolveu e nas conseqüências que dele advierem e que dele
ainda advirão. Alerto-os para notarem que não houve qualquer trauma institucional, nessa mudança de gabinete.• do
ponto de vista dos três Poderes constituídos da República.
Isso, entretanto, não se pode dizer quanto ao povo e
aos _observadores políticos, que testemunharam ates confusos
.de uma política fraturada no mais-profundo de sua personalidade, que muitas vezes se debatia e se_ debate entre a essência
de um autoritarismo frustrado e uma "maneira de agir demo~
cráti.ca".
A rigor, no passo em que vínhamos, com poderes, subpoderes e suprapoderes s_e cruzando, debatendo-se_ e atuando
em conflitoS íntimos, descambaríamos ponta-cabeça num caos
de exercícios de autoridades que tiraria toda a moral do Executivo.
-Augusto Marzagão é jornalista e analista social.

Durante o discurso do Sr. Jutahy Magalhães, o
Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa ti cadeirã -da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior-.O SR- PRESIDENTE (Nabor Júnior)- A Mesa aguarda
encáminhamento do requerimento de V. Ex~ para tramitação
regimentai_.
Coricedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR- PEDRO SIMON (PMDB -RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente,
Srs. Senadores, vou ler o editorial do jornal Zero Hora, de
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ontem que, creio, traduz o sentimento de todo o_ Rio Grande
do Sul com relação ao tratamento que o Senhor Presidente
da República vem dando ao meu Estado:

"DESCORTESIA MANIFESTA
O Senhor Alceu Collares reagiu com elegância ao cons~
tatar que não estava entre os_chcfes de Executivo convocados
pelo Presidente Fernando Collor na primeira hora da reforma
administrativa deflagrada na última segunda-feira. "Não é
momento para ciuminhos", observou, mesmo diante da informação de que nove outros colegas, a máiofiá da região Nordeste, haviam sido chamados quase às pressas ao Planalto;
para ouvir e opinar a respeito da reformulação administrativa
do governo. Apesar da cont~mporização dq E;?_v~rnac]_C!r,g~ú~
cho, o episódio evidencia mais uma vez um mexpii~á_v~~ Cf~~~
preço do governo federal par'a o Río Grande do Sul.
A descOnsideração até poderia ser atribuída à sobrecarga
na agenda do presidente, que talvez não dispusesse mesmo
de tempo para receber tanta gente num dia tão agitado, mas
o tratamento dispensado ào governador rio-grandense não
deixa dúvidas_. Enquanto ·os senhores Hélio Garcia, de_ ~na.s;
Luís Antônio Fleury. de São Paulo; Joaquim Roriz, do Distri~C! .
Federal; e Vilson Kleinubing, de Santa Catarina, eram recebidos em audiências· eX:clusiv'as, e os outros dóis representantes
de Estados importantes da federação· que estavam fora do
País- António Carlos Magalhães, da Bahia, e Leonel Brl.zola, do Rio de Janeiro- eram informados da mudança ministerial através de telefonemas pessoais do presidente, o único
contato com o Palácio' Piratini foi uma ligação feita já rio
final da tarde p_elo futuro ministro chefe da Secr~tã!ia, de
Govei:-no, Jorge Bornhausen.
Chegou a hora de o
Rio Grande exigir
mais consideração
do Governo Federai
ALém do dcsabono ao Estado. o fato reflete também
uma descortesia pessoal do Presidente Fernalldo COilor, qUe
chegou a ser comparado .ao libertador Simon Bolívar pelo
governador Collares no d1a de sua posse.- Embora pertença
a um partido de oposição, n governador gaúcho vem caracterizando suas relações com o Planalto pela-mais completa isen·ção, invariavelmente apoiando medidas que considera benéficas para a Nação. Infelizmente, entretanto, não está havendo
reciprocidade.
- -- ---- -Ainda na semana passada, o governador do Rio Grande
do Sul teve o dissabor de esperar durante n1:ais de meia hora
na 'ante-sala do ministro da Ação Social, Ricardo Fiuza, sem
ser atendido. Agora,·passa· por outro constrangimento ao ver
governadores de outros Estados recebendO tratamento prioritário do presidente, enquanto aguarda a sua vez de ser chamado. Ora,_ há limites para tanto descaso: ~ã~ _s~ trata de ressus~.
citar suscetibilidades bairristas, mas sirh de_defender a dignidade de um Estado no qual o próprio prês'idente Fernando
Collor alega ter raízes..
. /, 1
Talvez tenha chegado -a hora de reclarna_r. O povo deste
Estado, sabe-o bem o governador, sempre fOI avess? ao compadrio e à bajulaç-ão. Mas._ também não aceita ver o Rio Grande
relegado a tão discreta condição exatamente no momento
em que se fala na formação de um governo de coaliz_aç~o.
Se a idéia é unir esforços-pela recuperação-moral, econom1ca
e social do País, os gaúchos estão dispostos a colaborar desde que recebam a correspondente consideração."
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O jornal Zero Hora, do Rio Giande do SUl é úm -periódico
independente com relação ao GOVerno Co1lor, dando-lhe cobertura nas questões importantes no âmbito do Governo Fe-deral.
Hoje, a imprensa publica a seguinte manchete: "Estado
foi discriminado, diz Collares", "Goverhador- enVIou carta
ao Presidente Collor questionando por que o Rio Grande
do Sul não foi consultado sobre a reforma ministerial". Ao
final deste pronuncimaneto transcrever~i a carta d9 governador, cuja cópia S. E~ enviou a todos os Deputados e Senadores do. Rio Grande do Sul juntamente com o editorial já
citado, destacando o trecho final: "Esta colocação não traduz
um sentimento pessoal,_ mas tão-somente a necessidade de
_um tratamento adequado ao Estado do Rio Giãnde ao Sul.
Assinado: Governador Alceu Collares".
O Correio do Povo, outro importante joirial do Rio Grãride do Sul, também publicou: "Collares reclama cte discriminãção",e fala sobre a carta do Governador Alceu Collares.
Ora, Sr. Presidente, se venho a esta tribuna, sem procuração do Governador do meu Estado - nem pertenço ao
seu Partido, inclusive o meu Partido, no Rio Gr~n~e. d~ Su],
faz oposição ao Governo do Dr. Collares - é porque me
parece- que essa -matéria exige um·a· análise- um- pouco mais
profunda. O Presidente da República poderá dizer que é grotesco o editoríal do jornal de Porto Alegre, ou que é_ incompreensível a minha vinda a esta tribuna. O Presidente da
República tem o direito de pensar o que quiser e fazer os
cantatas que desejar. Aliás, Sua Excelência deu um exemplo
.quando transformou este País numa ''República das Alagoas'';
empregou uma infinidade de pessoas desconhecidas e _está
aí o resultado. O regime presidencialista, dolo~osament~. ~
isto: trata-se de um regime, cuJo presidente é plenipotenciário_; _
terri um mandato popular para fazer o- que quiser, assim como
o Senhor Collor vem fazendo! Agora, se a imprensa public~
que o Presideilte da República está ouvindo a Nação, que
está- convocando os Srs. Governadores - começou com ·o
de Santa Catarina -deixando de fora o Governador do Rio
Grande do Sul, isso é uma desconsideração para com aquele
Estado. É claro que não estamos aqui apenas para dizer que
essa atitude foi uma omissão do presidente da República para
com o Governador Collares, por não convocá-lo ao debate,
mas é a culminância de um estado de problemas reais que
o Rio Grande do Sul está atravessando com relação ao SerihOr
Collor.
E verdade que o "i)r. Collor não foi muito feliz nas elei~
ções, no Rio Grande do Sul. Sua Excelência deve ter ficado
magoado, principalmente em relação ao segundo turno da
votação, onde_ o seu índice foi baixo, muit<? inferior a? ~o
candidato Lula. Daí a transformar esse fato- Sua ExcelenCia
deixa mais ou menos claro - em restrição ao Estado Ao
Rio -Grande do Sul há uma diferença muito grande.
·
Os jornais de Porto Alegre noticiaram qtie o SenhOr Fernando Collor de Mello foi ao Rio Gfaride do Sul, como Presi~
dente da República, apenas duas vezes._ Foi à fronteira BrasilArgentina-Uruguai, onde ficou algulnas_hora~,_para _o__ enco!_l:ltO com o··Presidente uruguaio, e foi a Cá.iléla, para um encontro com os Presidentes dos países que formam o MERCOSUL:
Argentina, Uruguai e Brasil. Sua E_xcelência foi, há poucos
dias - e ficou exatamente duas horas - para o lançamento
da colheita do arroz, safra recorde que o Rio Grande so- Sul
colheu. Há, entre os Ministros, os _que já estão saindo do
governo e não foram ao Rio Grande do Sul.
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Houve, também, a desconsideração feita pelo Presidente
da República ao Sr. _Carlos Chiarelli.
Na verdade, há muito tempo - não sei quanto - o
Rio Grande do Sul não ficava sem representante no Miniswtério; hoje o Estado não tem no GOvern_o_ do Senhor Collor,
absolutamente, nenhum r:cprescntante!.E não se trata apenas
de não ter nenhum Ministro; trata-se de não ter ninguém
na diretoria do Banco do Brasil, Banco Central, Caixa Económica Federal, BNDES, Pctroquisa~ Petrobrás, não tem ninguém em nenhum dos grandes órgãos deste País. _
A grande verdade é que isso· exige_ uma análise. exige
uma consideração .. Será que, de repcntc,.o único representante que o Rio Grande do Sul tem no Gove_rno __ Fe_deraL
é o MiniStro da Educação, que nasceu em Sãnto_ Ângelo?
Acho que o Doutor Collor não sabe disso, porque. na verdade,
o Mi~istro se criou. na cidade de .São Paulo, onde foi Reitor
da USP e SecretáriO"- de Educação de SãQPaulo. Gosto _niuito
de S. Ex~, acho que é um grande nome, espero que eu não
esteja a pertubar, a complicar a sua vida, em lembrando que
S. Ex• é gaúcho _e pode terminar largando o Ministério pela
origelJl: do s~v nasçimento., Mas, \!Oito a dizer que as suas
··
·
ligações .são absolutamente com São Paulo.
Mas, o·qu·e está havendo com o Doutor Collor? Qlleffi
Sua Excelênciã pensa -q'ue -é? Po·r ser PreSidente da República
cria a Hr~públic3. das Alagpfis", destnoraliza e humilha um
Estado como o Rio Grande do Sul?.
,
Quando candidato a Presidente, Sua Excelência assumiu
um compromisso com o Rio Grande do Sul: garantiu que
a ponte Brasil/Argentina/São Borja!São Tomé seria levada
adiante no seu GoVe'rUo: O pririleíro a'to- de Sua Excelência
depois:que torriou posSC na 'Presidência dà República, no di~
16 de novembro., às 10 horas. da manhã, eu,. Governador do
Rio, Orõ:!.ndc do Sul; lá estávamós nós, o Presidente Menein
e o Presidente Collor para assina[ a-g:ftia,n~ia de 'que a' c_on$tru·
ção da ponte seria realizada pelo Presidente .Collor e pelo
Presidente Menem. Até agora nada. Sua Excelência assumiu
o compromisso, quando candidato, de construir o gasoquto
Brasil-Argentina. A Pett'obrás informa agora _que O gasoQ.uto
a ser -construído é o .Bolívia-São Paulo. E um día se Deus
quiser 1 ,daqui a de:z:anos, sei lá_ciuando _...;._o gaS~duto que
vier da _Bolívia, passará pelo Mato Gt:o.s::;.o, chegará em São
Paulo) Sul de Minas_- uma _dia, ele. poderá ir ao Paraná,
dep_o,is_a Santa Catarina e, quem sabe, chegará ao_ Rio Grande
do Sul.
--· - ·
A imprensa publicou ontem_- afinal, de qualquer forma,
somos meio ide_ntificados com Brasília, que é a nossa_ Capital
e aqui residimos politicamente - que será coilSfn.iídO não
um gasoduto, mas um poliduto entre São Paulo e Brasília
que custará 700 milhões de dólares. Achei Um~a~ COisa (ailtástiCa. Dê 'rcperitC; saí a on'o'tícia- Com i -déciSãO, a-- assiiüit~ra
definitiva de que o polidutá será construído. Sinceramente,
não me lembro de ter tomado conhecimento de que para
umfi.oQra de 700 rnilhõ_es de dólares,não tenha havido um
debate .no Congresso Nacional, uma reivindicação de quem
quer que seja. Não! Parece que caiu do céu! Pois, quanto
ao do Río Grande do_ Sul, que interessa a nós, como ao- Paraná
e Santa Catarina,_a Pctrobrás vem dizer que não quer fazer.
O compromisso foLa.ssumido, já existem as Companhias estaduais_ no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, pãra iridustrializar e distribuir o gás. E _a última decisão do Paraná, Santa
Catarina e Rio Graiide do _Sul é que os Estados _vão construir
o gasoduto Brasil-Argentina, ainda que à revelia do poder
federal.
o

Sexta-feir.a 3 1735

A duplicação do Pólo, já falei muito de_sta tribuna, é
um -compromisso de honra do Presidente Fernando Collor.
No entanto, Sua Excelência quer privatizar o Pólo Petroquímica do Rio Grande do Sul sem passar pelo compromisso
de duplicá-lo.
Esse Presidente, que trata acintosamente o Rio Grande
do Sul, vem falar em governo de entendimento, chamando
até Q P_T do noss_o_Senador Eduardo Suplicy para participar
do seu Governo.
- O Sr. Eduardo Suplicy -Não vi essa notícÍa, prezado
Se'nador.
' .
.
.
O SR. PEDRO SIMON- É só abrir os jornais.
<;fSr~ Eduardo Suplicy- Mas não na minha pessoa.
O SR. PEDRO SIMON -Acho que V. Ex• .ouviu mal
o que_eu falei. Não mencionei, aqril, que- o PT está pensando
em aceitar e_u -disse que, na entreVista cóletiva, o Presidente
da República afiirilou que coriVocava todos os Partidos e fez questão de salientar-, inclusive o PT. Isso foi publicado
pela imprensa. o que não quer dizer que V. Ex~ seja obrigado
a a~itar, até acho qu_e não vai aceitar, mas o convite foi
feitp, .
· Parece que na abertura de leque do_ Presidente Collor
há uma restrição ao Estado do Rio. Gfande do Sul.
Qúero dizer aqui, Sr. Presidente, com toda a sinceridade,
que acho que o Pú,;sidente Collor tem uma oportunidade importante de grailde responsabilidade para com o_ desenvolvimento do seu Gove_rno. Não &ei ;;e ele vai aproveitar essa
oportunidade.
A Folha de S. Paulo de hoje publica interrogações com
relação ao comportamento que teriam tido alguns dos Ministros que já estão garantidos, principalmente o da Ação Social.
Diz, também, que o_ Senador Eduardo S_uplicy vai exigir
uma análise com relação ao comportamento do Ministro Ricardo Fiúza, e mais: que a Corregedoria da Cãmara investiga
se o Ministro recebeu e usou 100 mil dólares para se eleger
e a questão do jetMski.
Quando eu falei desta tribuna e dei aparte, ontem, ao
Senador Mário Covas e ao próprio Senador Eduardo Suplicy,
anteop.tern eu chamava atenção para este detalhe: o Presidente
da-República· tem que dizer o que é o seu Gove_rno; qual
é a iinã.gem do seu Governo; o que pensa o seu Governo.
"Achei fantástico quando vi o noticiário da televisão de
ontem dizendo que o PDS defende para MiniStro" das Relações
Exteriores a candidatura do Sr. Roberto Campos, e a imprensa
já caracteriza: o Sr. Roberto Campos assumindo o Itamar_aty,
imediatamente irá determinar o esfriament.o_ das_ relações do
Brasil com o Terc_ejro.Mundo; imediatamente irá determinar
o esfriamento das relações do Brasil com países da África
e da Ásia.
,
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-v. Ex~ um aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Com prazer.
O Sr. Eduardo Suplicy- Prezado Senador Pedro Simon,
já tive ontem a opOrtunidade de expor as razões pelas quais
não poderá o Partido dos Trabalhadores cogitar de ser membro de um Governo, cujos objetivoS, procedimentos e valores
estão muito distantes daqueles que defendemos. Não houve,
de fato, qualquer convite nas palavras do Presidente, senão
genericamente ao PT. Portanto, V. Ex• deu um passo·à frente
ao mencionar o meu nome, porque sou membro do Partido
dos Trabalhadores. Mas V. Ex~ também fez referência ao
-
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episódio, que ontem aqui comentamos, relativo a5?__ ~ínisY2...
Ricardo Fiúza. Conforme expressei, ontem~ da tribuna, estava
tentando uma audiência com o Ministro Ricardo Fiúza para
dizer~lhe o que afirmei da tribuna. De fato, o·nte~, à noite,
das 21 às 22h conversei com o Ministro Ricardo Fiúza ____:_
detalharei, logo mais, como foi esse diálogo:Quero já adiantar
que, após longa reflexão, o Ministro Ricardo Fiúza;até havia
cogitado comprar um novo jet-ski para doar a uma ínstituição
de caridade. Mas diante da minha argumentação de que isso
de nada adiantaria que o importante seria devolver aquele
símbolo de algo que não pode mais ser aceito neste País,
isto é, pessoas em cargos públicos importantes aceitarem pre~
sentes de grandes empresas de construção civil interessadas
nas decisões sobre o que é feito do dinheiro público, chegou
à conclusão de que a única alternativa seria- devolver o jet-ski,
até como um símbolo que_ deveria caracterizar essa nova fase
do Governo do Presidente Fernando Colfor. O Ministro, então
disse-me que vâi devolver o jet-ski na próxima segilrida-feira.
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--··~-º'Sr. Eduardo Suplicy -'Não me preocuper·entsaber
se era exatamente igual àquele. mas um jet-ski, hoje, está
custando em torno de 13.500 dólares, ou Cr$27 milhões, o
que não é propriamente o preço de uma gravata.
O SR. PEDRO SIMON- Acho que aí V. Ex• se equivocou, porque S. Ex~ disse que para ele receber um jet-ski seria
o mesmo que dar uma gravata para um motorista seu.
O Sr. Eduardo Suplicy -Certo.

O SR. PEDRO SIMON -Se S. Ex• âlsSe é porque deve
ser.
Veja, pela diferença entre o preço-do jetski e o da gravata,
V. Ex~ saberá quanto é a relação de dinheiro para um e para
outro.
-·-·

O Sr. Eduardo Suplicy--Ponderei a S. S• que, do ponto
de vista do povo brasileiro, o jet ski era muito _caro. E que
o- patrão dar uma gravata ao seu motorista é muito diferente
__4~ ..\l.ro.a. pessoa que está decidindo sobre recursos públicos
O SR. PEDRO SIMON__: Vai devolver?
receber um presente desse valor, seja corno Relator da ComisM
o Sr. Eduardo Suplicy _Vai devolver, fOi a conclusão --são-Mista de Orçamento ou como Ministro jà designado, pois
~isse_:-me S. Ex~ que_g_jet_~~i chc;:gou no final do mês de feveM
a que chegou.
reíro, durante a semana do carnaval. Obviamente, receber
O SR. PEDRO SIMON - Então, já está começando tal presente é algo o que não pode ser admitido, é algo que,
a melhorar, porque geralmente nada tem sido devolvido. Va- realmente, conforme assirialeí, fere a dignidade do poder púmos ver quando é que vãu começar a deYolver para o Governo, blico, do Governo, de um lado, e do Congre§SO Na-cional,
também, o que é património público. Já é um início, daqui de _outro, ainda mais porque, na ocasião, S_. EX" era Deputado,
a pouco vão devolver o que é património público e teremos Relator da Comissão Mista de Orçamento. Essa Comissão
uma boa notícia.
havia acabado de concluir o seu_ trabalho, mas como ainda
nã& !Javia sido publicado no Diário Oficial, S. Ex~ era, ainda,
·o Sr. Eduardo Suplicy- Muito bem, mas há um outro o Relator e os trabalhos da Comissão Mista, eiltão designada,
aspecto.
----- ~- --·só foram encerrados no último, dia 15. Então, S. Ex• era
O SR. PEDRO SIMON -Os 100 mil dólares também o Relator, sim, .da Comissão Mista de OrÇamento e, se não
serãO devolvidos?
me engano, na semana do Carnaval, já se tinha notíCiã 'de
que assumiria _-o Ministério. Mas, de uma _forma ou de outra,
O Sr. Eduardo Suplicy - Com relação a esse assunto, nãO h.á-aJt.ernativa senão S. Ex~ devolver ojet ski. Tal atitude
sobre o qual tive, também, a oportunidade abordar, disse~me servjrá até como exemplo, porque é precisá qUe haja exemplos
o Ministro que aquela notícia resultou de um longo diálogo dessa natureza, para. que as grandes empresas deste País deicom o Jornalista Expedito Filho da Revista Veja, como funcio- xem de considerar normal presentearem os homens públicos.
navam os lobbles aqui em Brasília. E que, a Certa 3ltura do
O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado, Senador
diálogo, o Jornalista Expedito Filho mencionou _que a FebraEduardo Suplicy.
ban teria contribuído com cerca de 30_milhóes de dólares
O Presidente da República teve um gesto, segundo o
para a campanha eleitoral de candidatos e que o Ministro Senador Esperidião Amin~- de efeitos especiais e- de muita
teria dito - e estou aguardando o testem_up):m do Jornalista competência, que foi a renúncia coletiva de seu Mif!_istéri():
Expedito Filho, com quem ainda não consegui_ dialogar - - Tal fãtO permite a Sua Excelência recompor o seu Gov_erno.
não teriam sido mais do que 100 mil dólãies, se_in especifiCar
A imprensa publicou- e considerei o enfoque dramático
exatamente como é que foi. O Ministro ·mostroU~me uma -que o Presidente, na entrevista coletiva, afirmou que gastacarta à Revista Veja, dizendo que a contribuição havida de va dois terços do seu tempo, lendo e cuidando de notícias
maneira alguma descumpriu a legislação eleitoral e partidária, que envolviam possíveis corrupções no seu Governo. ·
que, na verdade, proíbe que qualquer instituição de direito
Entendo que uma pessoa esmagada sob o foco de ter
público, qualquer empresa privada ou empresa pública, funda~ dois terços de_ seu tempo -disponível, destinado a noticias de
cional, ou qualquer que seja, contribua em companha__ eleito~ corrupção envolvendo seu Governo, deve estar eufórica com
ral. Na verdade, somente pessoas físicas, segundo a lei, hoje, a saída que o então Ministro Jarbas Passarinho e outros lhe
podem contribuir para partidos, que; então, administram esses ofereceram, da renúncia coletiva.
recursos e devem fazê-~o Çldequadamente, perante a lei. Mas
-Creio que Sua Excelência tem uma ótima oportunida.de
~ão quero alongar-me. Se:oador Pedro_ &_imori.~- y ou ·apenas
para meditar, refletir sobre a segunda parte do seu governo.
dar um detalhe, porque como o Ministro Ricardo Fiúza_havia
O Jornal do Brasil publica, hoje, umas frases de discursos
mencionado que seria como que dar uma gravata a um moto- do Presidente Collor, que considero interessante sublinhar.
rista, tive a curiosidade de perguntar hoje, na loja Mesbla,
No dia 18 de janeiro de 1990, menos de dois meses antes
quanto custa um jet-ski de marca Kawasaki.• _m~~-~JC?. I:S.~sen~ de assumir a Presidência da República, o Sr. FernandO COHo:r:
tado, potência 650 hps.
dizia enfaticamente: uNão quero fazer "Planos cruzados" nem
O SR. PEDRO SIMON- É igual àquele em que o Presi· repetir o Menem. Tanto um quanto outro criaram planos
de impacto".
dente Collor andou no lago?
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Menos de dois meses depois do congelamento, Sua Excelência aplicou a medida mais violenta com relação a nossa
economia de que se tem conhecimento.
Dia 18 também disse: ·-~To_dos os que aceitaram o convite
sabem que começaram _comigo e terminar~<>. Comigo, até o
último dia do meu mandato" D_eus o perdoe!

No fim do mês -de janeiro de 1990, dizia: "Não posso
errar, e tenho pouco tempo para acertar".
Dia 25 de fevereiro, vinte dias antes de assumir: "Só
disponho de um cartucho, e tenho que disparar certo".
Dia 20 de abril, dezenove dias depois de as_sumir: ''Quero

que me cobrem os primeiros resultados em 100 dias".
Dia 24 de abril de 1990: "Se erros estão acontecendo
fui eu que os cometi; e nãO os-meus- MiniStros--ou os meUs
SecretáriOs de Governo. Eu sou o meu MinistiO .-da Economian.
Dia 10 de maio: "Pagando os royalties devidos aq Magri,
minha equipe é imexível".
E agora, no dia 14de março de 1992: "Não. aceit_onem
discutir o assunto, Ministro meu não é demitido pela Y~ja". _
Creio que Sua E'!:.celência tem razão._No_regime pre~i_d~J?.
cialista, se Ministro era, quem erra é O GOVerno; no regi!lle
presidencialista, se o Secretári.o e.iia, _quem erra é o Gov--erno._
Tein mais razão Sua_Excelênçia, porque as escolha:; foram
unipessoais. Ele escolhe1,1, assumiu. a responsabilidade, portanto, responde pelos resultados.
Mas isso é pãssado. O Jornal do Brásil fez bem em republicar essas frases, para que o Presidente não imagine que
isso que está acontecendo, que_ é a festa e a alegria de tim
novo Ministérib, seja- algó ·que vá durar in perpetum no seu
Governo. Logo~ ali, o novo Sééreta~'fadó'PaSSa- ã sê(Vel~O
e mexível. Aliás~ oS jor'n3.is de hOje Já apõntain crítiças duras
e pesadas, do ponto de vista moial, com .r~lação a um dos
seus Ministros. ComCÇ0'\1 mais ~do. do que se poderia ~agi
nar. Por isso me parece que o Presidente está_ cometendo
um equívoco muito Sério, na hora em que está -conclamando
a Nação e tentando humilhar o Governador e o Estado do
Rio" Grande do Sul. Acho que Sua Excelência está sendo
de uma infantilidade, de uma gross-eria' desnecessária, que,
sinceramente, não -consigo entender.
Interessante que, enquanto ns joméiis de _Porto Alegre
publicavam a nbtU:íaode que o-Presidente d~ RepUbliCá desCemsiderava o Governador e o Eshido do Rio Grande do Sul,
um outro jornal, o Correio do P~vo, notici3:Va que~-afeiidendo
à solicitação da Mãe do Presidente da República, Dona Leda,
o Distrito emancipado - pois quando o avô do Presidente
saiu de lá, era município de São Leopoldo- aceitava a suges;
tão de Dona Leda Collor, e dava ao Municípío o n-ome do
avó do Presidente Collor, Sr. Lindolfo Collor. E a Mãe d9
PreSidente demonstra a sua satisfação e 3legria em ver que
se faziãJustiça ao seu-pai~-- no mOmento em que ali, exatamente"
na regiãO onde-nascera ó e-X-Ministro do Trabalho, aquela
gente dava ao Município o- Oom·e- de seU pai, por-'c(Uélíi ela
-justiça seja-feita- tem venerãção, respeito e dedicação,
merecendo a simpatia de todos nós.
Por que o Presidente Colloi: tem esse procedimento com
o Rio Grande do Sul? Pretende Sua_Excelêpcia que, na composição do seu novo Ministério, haja um gaúcho ou não? Será
que no PDS, PFL, PTB, PRN, partidos que o apóiam, e·
que têm gente de alto gabarito do Rio Grande do Sul, nenhum
merece o seu respeito? CreiO-que não s-eja por aíl
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O que o Presidente Collor tem em relação ao Estado
do Rio Grande do sul? Não tenho nenhuma dúvida de que
não pode ser nada de pessoal com o Dr. Collares.
O _Dr. Collares quando assumiu, no seu discurso de posse
na Assembléia Legislativa, sofreu algumas brincadeiras pelo
exagero dos elogios feitos ao Presidente ColloÍ'! Realmente,
S. Ex• conclamou o Presidente ,da República a uma grande
missão, que é essa da integração da América Latina, e dentro
dessa integração, à melhoria das condições sociais do povo
latino-americano.
.Qual é a razão desse procedimento do Presidente Coll<:>r?

- '.0 Sr. Odacir Soares- Perrtlite-me V. Ex~ uin aparte,
Senador Pedro Sinion?
·,-O SR. PEDRO SIMON- Com o maior pra2:er.

----0- Sr. OdBCir--Soares ~ Aiilda não consegu,i entender
o discurso de V .. Ex~ nessa parte em que se faz porta-voz
do PDT e se queixa ·de que não tenha sido o Governador
Alceu Colares consultado sobre a composição do Ministério
do_~residente Collor. Eu, de minha parte, não sei de nenhum
Governador consultado sobre qual o Ministro que deveria
aSsumir que tenha sido eSsa_ou aqUela pasta. O que sei, e
o que a imprensa noticiou, é que os Gove_rnadores foram
corividados a vir a Brasília para tomar conhecimento da reforma ·ministerial e, em conseqüência, tratar com -o Presidente
de assuntos do interesse dos seus estados. Agora, já que V.
Ex~ se faz porta-voz do PDT do Rio Grande do Sul e, portanto,
do Governador Alceu Collares - da minha parte não tenho
essa competência nem essa atribuição ---:- entendo que a hora
que-o PDT desejar se integrar ao bloco majoritário do Governo no COngressO, o GoVernO- estará de biaÇos abertos.
A hora em que o Senador Maurício Corrêa, Líder do PDT,
:ilb -Senado, o Deputado Eden Pedroso, Líder _do_ PDT na
Câmara dos Deputados, e o Presidente Nacional do Partido,
o Governador Leonel Brizola, resolverem integrar, partidariamente, o Governá, integrar a maioria do governo na Câmãra
e no Senado,, parece-me que não haverá nenhuma resistência,
nenhuma restrição. Por essa razão não estou_ conseguindo
cómpree'hder a extensão do raciocínio de V. Ex~ Ssta a primeira observação no aparte que estou oferecendo ao_ discurso
de V. Ex• Se V~ Ex• considerar_ que deve fazer alguma conside:ração a esta primeita parte...
o SR. PEDRO SIMON- Pois não, respondo à primeira
parte para depois ouvir a segunda.
Se V. Ex~ está tentando. ironizar ...
O Sr. Odacir Soares - Não estou tentando ironizar. V ..
EX' é do PMDB,:.: .
.
O SR. PEDRO SIMON -Permita que eu chegue lá.
Se V. Ex~ está tentando ironizar, -não perca tel:npo. Não
teria nenhum problema em ser porta-voz tanto do PDT, quanto do Governador Alceu Collares, não o sou. Na realidade,
recebi uma correspondência do Governo do Estado. com cópias da nota publicada no Jornal Zero Hqra~e da carta enviada
ao Presidente. V. Er' não teve sorte de ouvir desde o início
ó meu discurso, se tivesse provavelmente não f:nia o pronunciamento que fez. Mas, em homenagem a V. Ex•, repetirei:
a nota publicada no jornal Zero Hora, faz uma análise da
desC()nsideração que_ foi praticada ao Estado do Rio Grande_
d() Sul. POrtanto-. rião soU portã-voz. Poderia ser, posso vir
amanhã ou depois a esta tribuna debater a questão do PDT,
ou do Governador Alceu_Collares. Não vejo nenhum proble-
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ma e o faria com muita honra. EStOU aqui Como Sena~Or
do Rio Grande do Sul, transcrevendo nos Anais da Casa
uma nota, um editorial do jornal Zero Hora, o de maior
importância do Rio Grande do Sul. - - -_Com relação ao PDT-, V. Ex~ está equivocado; o Presi~
dente Collor fez questão de telefonar, mais de uma vez, ao
Presidente do PDT, Dr. Leonel Brizola, para Montevidéu,
onde o encontrou; ao Sr. Antônio CarlOs Magalhães, para
Londres, onde o encontrou; aos Governadores por todo o
Brasil- não encontrou; aos Governadores por todo o Brasil
- não encontrou o Governador do Rio Graride dO Sul! A
desconsideração Sr. Senador, é com o Estado do Rio Gr-:inde
do Sull Não houve desconsideração com o PDT. Aliás, o
Dr. Leonel Brizola está aí; marcou, quando quis; achou que
não era hora de voltar, ficou em Montevidéu; voltou ontem
e, hoje, está sendo recebido com todas as pompas pelo Presi~
dente da República.
Agora, V. Ex• está equivocado. Não cabe a V. Ex~~ com
a magniriimidade que lhe é característica, ou a mim, dizer
que se o PDT quiser que adira, é problema dele. ou que
o Presidente da República está aberto para aceitar a a~esão
do Líder do PDT ou sei lá quem. Esse não é problema meu.
O Sr. Odacir Soares- Quem -fai3. ém -adesão é V. Ex~
Falei em integrar o Governo.
O SR. PEDRO SIMON - A quest-ão que estou aq~i
a dizer é que os Governadores, praticamente de todos os
Estados. foram convidados. Vieram a Brasília conversar com
o Presidente. Eu não entendo o parqué da desconsideração
com o Rio Grande do Sul. E digo mais, não tive a feiícida'd'e
da presença de V. E~ desde o início do meu p_re?~l:l~ciamento.
Se V. Ex• estivesse aqui. teria ouvido o enunciado das descon~
siderações, que vêm-se multiplicando, do _Sr._ Collor _ao Rio
Grande do Sul. Até a imprensa publicou qu:enurfca a-c-onteceu~
na história do Estado, ministros entrarem e saírem sem colocar
os pés no Rio Grande do Sul.
_.
Há uma série de fatos. Outro dia eu di:iia: Vamos ver
se fazemos esta obra. Afinal, o Governo Federal não tem
nenhuma obra no Rio Grande do Sul. E o meu-lnteiiOCuiOrrespondeu: "Como não tem? E a obra na Vila Charlau.?.M~s
essa obra já está prorita há tanto temPo!· Faltam colocar 15
tijolos, e o Senhor considera isso uma obr_~?_Essa_exa a _obra_
que o Governo Féderal tinha no Rio-Gra-riâe do ·sur. -V. Er está um pouco equivocado. Não teriho nada a
ver com o PDT nem com- o Dr. Collares. Vilia a esta tribuna
com muita honra, falar sobre o PDT ou o-Governador Colla~
res. Mas estou aqui, hoje, como Senador do_Rio Grande
do Sul, falando da desconsideração do Presidente.
E tem mais. Pode ser, pode não ser, convida, não convida,
traz, não traz, chama, não chama! Da maneira como fói feito,
parcce:..me que ficou claro. Começou o convite pelq Gover:-nador de Santa Catarina- convidOu v do.Paraná, o de São
Paulo, o do Rio de Janeiro, o de Goiás, os do Norde_ste.
Não convidou o do Rio Graride do Sul! Por- quê? --O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. PEDRO SIMON- Pois não ..
O Sr. Mansueto de Lavor- A análise desse trecho do
pronunciamento de V. Ex• pode ser vistà sob uma dúplice
interpretação. V. Ex• poderia estar na tribuf!a como oposicio~
nista do atual Governador do Rio Grande do Sul, Alceu Collares, que é do PDT- V. Ex• é do PMDB, como que se
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regozijjando nUffia posição mesquinha, pelo fato de não ter
sido ele lembrado pelo Presidente Collor, enquanto outros
fot:_a_rn convidado~ para vir a Brasília, receber, conforme se
anunciou_, infor~ªçõ~s sobre a queda do Ministério e, talvez,
sobre futuros Ministros. Essa seria unia atitude de posiciç!_listã.,_
uma oposição estreita do Rio Gi"ande do Sul nãO-tem prestígio
e s~_ aprov~it~ria desse f<Ho, ç_Qmo oposiciOniSta a:o Governador do seu Estado. A outra posição. a que V. Ex" assume
aqui e que devemos aplaudir, é a de Senador da República,
r~pr~~ntante d~ um_ grande Estado da Federação brasileira.
E como Senador e como estadista V. Ex~_ protesta, calcado
em cartas e notas da imprensa do Rio Grande do Sul.__contra
a çiiscriminação sofrida não apenas pela pessoa do atual Governador do Rio Grande do Sul, mas pelo Estado. Afinal de
contas, no caso de Pernanbuco, Minas Gerais e outros Estados
procurou~se o representante do Estado._ O Governador Alceu
Collares, aí, representa o Rio Grande _do Sul. O Estado do
Rio Grande do Sul foi discriminado. Aliás, essa é uma prática
que vem sendo adotada contra alguns Estados_, dentre eles
o Rio Grande do Sul. É de acordo com essa interpretação
e com esse enfoque que __:vejo o discurso d_e V. _Ex• n~sse
trecho. V. E~ assume uma po~ição de ~tadista no seu pronun~
Cianl.erito, porque não Vê, neste momento, as divergências
j:iãliidárias._ Vê apenas o interesse legítim() dq Estado que
-representá aqüi, -ne"Sül." casa; com tanta combatividade, com
tanta dignidade de Senador da República. Neste caso, não
vejo por que se levantar qualquer reparo. V. Ex• não está
falando pelo PDT, nem pelo GovernadOr Alceu Collares,
mas sim, pelo Estado do Rio Grande do_ SUl, o qual repre~
senta. Para terminar, eu gostaria de aproveitar este aparte
para- d~zer que não é possível continuar esse vácuo adminis-tratiVo no -~~fs._ 9--~~nhor Presídente COllor tem que fazer
o preenchimento desse cargos de _Mini~tr6s. Não basta uma
reforma adll).inistrativa. que deixou vazias repartições iriteirãsnos Ministérios'? Agora. esses mesmos Ministérios estão sem
os-Seüs titulares. O País está parado LHá uma estagnação·
completa! Isso é- muito ruim para a Nação. Ç)_ Pre~ipente_ da
Repu"bllca deve cOnvocar queni qUer que seja~ mas o- impor~
tante é que haja, o quanto antes, o preenchimento desses
cargos._ Pafabéns a V. Ex~ pelo pronunciamento de estadista
digno representante do Rio Grande do SuL Independente
de -facções--política-s~ V. EX~ defende aqui os interes-ses do
Estado contra a discriminaçao do poder central.
O SR. PEDRO SIMON- AgradeÇo a V. Ex• pelo aparte
e. em primeiro lugar. farei um comentário a respeito da segun~
da parte.
-V. Ex~ está chamado ·a· atenção- para a -situaçãO: quase
ve_Xat6ria que a~iiriprensa apresenta~ É o Ministro da Infra-Es.,..
tru'túra_,_ que nã9 sabe se vai ficar ou se_ vai sªir_. _9i_~_ que está
b-llscitndo entendimento para ver se fica ou se sai. É o Ministro
4P-J:~nio__ Caºr_era! que e~t~_tend9_9 -~poio da imensa maioria,
dizendo que tem esperança de ficar. E o homem que o Presi~
dente Collor foi_ tirar da Presidência do Tribunal Superior
Elei~oral, para ser Ministro, que vai ao Pal"ácio e não-é reCeb_ido pelo Presidente da República, não sabe se permanece
no cargo ou se sai.
O tradicional, em política é deixar alguém respondendo
pelo cargo enquanto não é nomeado o titular. O próprio Presidente já o fez, quando deixou o Ministro da Educação respon~
dendo pela Pasta _da Saúde, agora, pela Secretaria do Meio
Ambiente.
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O Presidente da República, em entrevista coletiva à iniprensa, falou que estava satisfeito porque ti-v-emos uma super~
safra, que a produção foi muito boa etc. Aí um jornalista
perguntou se, dado o bom resultado da safra, o Ministro permaneceria. O Presidente respondeu com uma gargalhada, uma
gargalhada sem graça.
S. Ex• pode dispensar seus Ministros, fias não pode humilhá-los. O Presidente pode acabar com a presença de qualquer
auxiliar no seu governo, mas rtão pode espezinhar, corno está
fazendo, inclusive, com relação ao Rio Grande do Sul.
Na verdade, represento o meu Estado. Venho aqui __.....
lamentavelmente o ilustre Senador governista não-pôde entender- saber qual o fundamento do pronunciamento de Sua
Excelência. No iníciO do governo, Sua Excelência fez-a "RepUblicas das Alagoas". Portanto, não pode agora, nesta nova
etapa, discriminar. Sua Excelência deve tei--uma orientação,
pois tem a responsabilidade de urna filosofia de_ governo, de
saber quem vai ser indicado. O PMDB pode não querer participar do Governo. Pelo que sei, não há ninguém no PMDB
querendo ir para ·o Gover no. Mas o PMBO pode querer
participar do Governo e o Presidente nã_o ªq:;itar. E um direito
do Presidente. Sua Excelência pode rejeftar partidos, pode
rejeitãr situações, o que ·não pode é -rejeitar Estados, não
pode levar á humilhação, a determinadas -situações, como
- ·
-·
·
parece que está querendO fazer.

para dialogar cm termos da_reforma, em termos do que Sua
Excelência vai fazer um novo Góverno. Sua Excelência não
discutiu nome de ministro~ SUa EX.telêhciaoão discutiu a distribuição, não rifou ministro. Tivesse rifado, tivessem os goverM
nadares discutido os cargos de ministros e o Rio Grande do
Sul não fosse chamado, eu poderia vir protestar.
Mas, corno isso não aconteceu não posso vir protestar.
É um équivoco de-s. Ex•
O Sr. Odacir Soares -V. Ex" pode protestar. Agora
tem que protestar de maneira correta, não pode protestar
---de maneira incorreta.
- --

O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. Ex.~ um aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Concedo o aparte ao nobre
Senador.
O Sr. Odacir Soares- Eu_não ouvi a_pti_rn~ira parte
do seu discurso, inas continUo ínSístiildo que V. EX~ ·não tem
razão quando afiriria-que·o Presidente.discriníina eSte ou aquele Estado. Nunca 4iscriiJ;lij10~. Qsj~ves~imentos.federais, e~
todos os Estados, continuam, rotine1famente, sendo executados e efetiv-ados. Repito, o que houve, na realidade, da
parte de alguns governadores; é que talvez tenham entendido
errado, acharam que deveriam vir a Brasíliã. para indica-r Ministros. O PreSidente não convoÇQt,t ninguém, não convidou
ninguéln para indicar _Ministro.
O SR. PEDRO SIMON -V. Ex• está nos seus melhores
dias. hoje. Já o vi muito melhor do que hoje. V. Ex~ está
pensando que o Governador e o Rio--Grande do S~l estão
aqui em termos de reivindicar Ministros? Vamos nos respeitar!
Eu não viria aqui em uma situação .como.-~ssa, Senador.
O Sr. Odacir Soares- O que estou dizendo, nobre Senador, é que houve esse equívoco. Essa é a realidade._
O SR. PEDRO SIMON - Até porque a imprensa não
publicou. Não é verdade! A imprensa não publicou que nenhum governador tivesse falaçlo em n()me .de Miriistro. Nin.guém veio pedir e· llinguém faloU em- te-rOlo~s ~de é esse PJ.l
não" o Ministro~ Foi tiina deSconsideração.
O Sr. Odaci_r So~u_·es--:--: Eu não vejo onde está a desconsideração a que V. Ex' se refere. Agora, por outra parte, quando
V. E~ diz que há um vácuo de poder, não há vácuo de poder
algum. O País está estabilizado. . . .
.
.
O SR. PEDRO SIMON- Realmente, as linguagens são
diferentes, os métodos são diferentes. O nob,re Senador tem
razão. Agora que- eu entendi o aparte de S. E:ia, e quero
até pedir desculpa. S. E~ <icha que eu não posso me queixar
aqui, não tenho por que vir aqui porque, na verdade, o PresiM
dente da República convidou os governadores para discutir,

O Sr. Odacir Soares- Estou afirmando exatamente isto.
O SR. PEDRO SIMON- Só que para isso não chamou
o Governador do Rio Grande do Sul: Só para isso não chamou
O Rio Grande do Sul.
O Sr. Odacir S9ares- Sim, p-Ías ·v_eja bem.
-V. Exa estâ dizendo que houve uma discriminação, houve
não-sei-o-quê, há uma nota oficial, tudo isso não leva ao fato
de V. Ex• ter razão, de o Gpv.ernador ter ra_:z;ão._Ess.a,é p.ma
posição política que tenho que respeitar. e não significa que
ela seja verdadeira. Há dois parâmetros, há dois enfoques.
Agora. na segunda parte...
·
O SR. PEDI{ó SIMON - 1'(4 parâmetro de V. EX'
e se não há troca-tr.oca não tem o que discutir-, há o parâmetro
nieu, qüe-é uma outra ótica'; ern chamando para discutir perante a Nação não pode discrimíhar. -Realmente, as moedas
são diferentes.

0 SR. PEDRO SIMON- Se Sua Excelência tivesse rifado

nÔffi~-.d_e MinistrO-na reunião com os governadores, eu .Dão

estaria aqui. Estou aqui porque Sua Excelência houve por
bem - e o noticiário foi exátiliriehte esse·- nãO debate_r
cargos de Ministros. O President'e'da, República, aO que sei,
não discutiu com nenhum governador nome de _ministro e
cargo de ministro.
, _ _
O Sr. Odacir Soares - E o que estou afirmando.
O SR. PEDRO SIMON -Discutiu teses.
O Sr. Odacir Soares~ É o "que-estou exatamente afirman·do.
O SR. PEDRO SIMON -~discutiu os problemas deste
País.

o

O Sr. Odacir Soares- Veja bem _como V. Ex~ está sendo
injusto. V. Ex~ foi MinistrO aa Agricultura no Governo Sarney.
Nem por isso eu diss'e aqui, Do Senado~ que houve um trocatroca. Nem por isso afirmei aqui, no Senado, sendo Senador
na época, que houve um troca-troca fisiológico, e nem por
isso V. Ex• ficou muito tempo no MiniStério. Dele saiu rapidamente. Então, nem desejo ser injusto com V, Ex• nem V.
Ex~ deve ser injusto comigo
O SR. PEDRO SIMON -Realmente, V. Ex• não esta
no seu melhor dia, hoje.
-0 Sr. Odacir Soares- V. Ex• é qUe nãO está,
O SR. PEDRO SIMON- V. Ex• já esteve em dias me lhores.
O Sr. Odacir Soares- Veja b_em, ternos que ser coerentes
nas duas pontas.
OSR. PEDRO SIMON- V. Ex• já esteve em dias me lhores.
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O Sr. Odacir Soares -Temos quC ser co-erentes nas
Sul. E, desde a primeira hora, morto o Presidente Tancredo
duas pontas.
Neves, entreguei a carta de renúncia ao Presidente José Sarney
O SR. PEDRO SIMON- V. Ex~ já estevç_t!fll ct_i~s.:mel_hg_- dizendo que eU achava que _ele deveria es<;olher o Ministério
res, insisto.
--~-- ---- -- -easuae-qmpe: Fiquerno -governo-aréap-r1Ti,-elra oPórti.tnidatre.Fui daqueles que defendia antecipação da renúncia dos min-isO Sr. Odacir Soares - Quando V. Ex~ era Ministro_._ tros, porque poderíamos ter ficado, naquele época, até abril
ninguém afirmou neste plenário que era por-qUe- havia um
ou maio. Saímos exatamente no dia 15 de fevereiro.
troca-troca de interesse fisiológico. Então, veja bem_, V~ Ex'
V. Ex~ está muito equivocado. Quero dizer, eu fui escona segunda parte, quando fala aqui, em vácuo de poder, não
lhido pelo Presidente, tive a honra de, durante um ano, ser
há nenhum vácuo de poder, pois o País está e_stabilizado. Ministro com o Presidente José Sarney. Renunciei com aqueO País se acos-tumou, antes, a viver com crise. Toda vez .que
les que se desincompatibilizaram p3ra ser candidato ao Gomudava um ministro, o País entrava em crise institucionaL
verno do Rio Grande do Sul.
Agora não existe mais isso. As BOlsas de Valores---estão aí,
O Sr. Odadr
não sofreram nenhuma alta _na cotação d~-~~_t.!S títlJ_lQ~_,_Q_~
-- ----,SOares
- -- --A hiStórí3,
-- ---- -- ~Qs C9_~!J_"efe~o~t
Ministérios estão sendo tocados, a safra está sendo comercializada, independentemente do fato de estar ou _nã9 o rni1;1istro
O SR. PEDRO SIMON- Não!
confrrmado. Quer dizer, o País está estável. A inflação está
caindo, quem diz é a FIPE, da USP. Isso significa que não
O SR. ODACIR SOARES -Nós conhecemos toda a
ternos esse vácuo de poder. v. Ex• tem legiti~idade para história V. Ex• não está trazendo novidade nenhuma. A
dizer que tem porque é Oposição. Agora, deve reconhecer história que. a imprensa registrou, a históri~ à qual _v. EX"
que !enho que contestar v. Ex~ porque não C<:?_-!!_C 9 !~<? 5~m se refere, sempre tendo como óase a imprensa, nós a coubeisso. v. Ex? tem um parâmetro eu tenho outro.
--cernes. V. Ex'·\ não conhece mais nem menos do que nós.
0 SR. PEDRO SIMON _Agora V. ·Ex~ definiu tudo: Nós conhecemos tudo. Felizmente, nós temos, neste País,
uma imprensa livre. V. Ex'1 tem a sua versão nós temos a
V. Ex~ tem o seu parâmetro de seriedade, e eu tenho o meu.
nossa. __e temos a versão da imprensa·. Está_ tudo consignado
V. Ex~ dá ou não dá, e o meu é de seriedade ou não.
nos JOrnais. Eu só quero 4_!_z~r a V _E~, que não ten]Jo memó:__
O Sr. Odacir Soares- Não entendi o que V.-Ex~ falo;---natáõ curta.
O SR. PEDRO SIMON -Também não entendi nada
O SR. PEDRO SIMON -Sr. Presidente, eu quero dizer,
do que V. Ex• estava falando.
com ~o~a_ a singeleza, apenas iss?: o Presidente Collor está
constltumdo o seu Governo. Asstm, quando S. Exa assumiu,
O Sr. Odacir Soares- Não entendi o que V. Ex~ falou lembro, aqui, as frases que disse, na pomposidade de dono
na parte final.
da verdade, e a lamentável realidade constatada dois anos
depois; o Governo proporciona as manchetes mais dramátiCas,
O SR. PEDRO SIMON- Permita-me que eu fale.
mais dolorosas que se tem.
O Sr. Odacir Soares- V. Ex;. faloU
troca-troca, eUE agora que S. Ex'-' está constituindo o seu novo Governo,
disse que esse troca-troca eu não considerava assim quando
tenho a expectativa de que S. Ex•-, na análise dos equívocos
V. Ex• foi Ministro.
que cometeu, saiba da responsabilidade que tem c_laqui por
O SR. PEDRO SIMON - V. Ex• está repetindo isso diante. Repito o que disse ontem: não é tentando buscar
pela quarta vez.
um ministro do PSDB, rachando-o, que S. Ex• vai acertar.
É dialogando com o PSDB. Não é tentando humilhar um
O Sr. Odacir Soares- para ficar bem consignado
Estado, como o Rio Grã.ride do Sul~ que S. Ex~ vai acertar.
O SR. PEDRO SIMON _: Realmente, V. Ex• não éstá
É respeitando todos os Estados que igualmente merecem !eSnos seus melhores dias; talvez, pelo que. está acont~~ertdo peito. As manchetes de hoje, mais cedo do que imaginamoS;
aí V. E"" não seja muito feliz. Em primeirO lugar, fui Ministro
estão aí a falar em Comissão de Inquérito com relação a
do Presidente José Sarney- é verdade -, mas fui escolhido
um ministro que foi mantido. Logo, está na hora de S. Ex~
pelo Presidente Tancredo Neves._
dizer o que qUei', o que pretende, como vai governar. Não
é pfoblema de jet-ski, nem de cem mil dólares nem mais
O Sr. Odadr-SOares- Isso aí é uma ação post mortem.
nem menos. O Presidente da República tem a responsabiO SR. PEDRO SIMON -Dá para falar ou não? (Risos.) lidade de caracterizar o que pretende com seu Governo. Não
V. Ex• está enganado. Fui convidado pessoalmente, publi- sei. Mas a mim me parece que dois anos foram suficiente~
camente.
dois anos de equívocos, dois anos de irresponsabilidade foram
o suficiente. Está na hora de buscarmos os fãtos, e daq-ui
O Sr. Odacir Soares - V. Ex~ foi escOlhido por compu- para o futuro nos compenetrarmos. Alguns podem enganar-se
tador.
na euforia d~s f_~sta"s d_(I.S man.chetes de um novo. governo.
~ ç!aro!-Devemos aqui reconhecer que o Sr. Célio Borja
O SR. PEDRO SIMON- Não, V.Ex• está-enganado..
Fui convidado pessoalfnente, publicamente, com desta- é um homem excepcional, é um homem de bem. Podemos
djve_rgir das suas idéias m~s temos _que reconhecer que a sua
que na imprensa, pelo Presidente Tancredo Neves.
Quando assumiu -o Presidente JoSé Sarney, houve um presença no Ministério da Justiça é a de um homem respeiapelo de S. Ex• e de todos nós para que o Ministério escolhido tável. Ou não vãmos dizer· que ·o Sr. Bornhausen, que hoje
pelo Presidente Tancredo Neves assumisse e_ s.e mantivesse assume, é um homem de bem? É claro que sim!
Mas um Presidente da República não pode ser o Ministro
com ele.
Quando eu saí, Sr. Presidente, foi pata- rri.e desincompa- da Saúde nota zero; nota zero é o dr. Collor. Agora, quando
tibilizar e ser candidato a Governador do Rio Grande do assume o atual Ministro, Dr. Jatene, que é nota dez, o doutor
sen~t"do-r.

em

ª
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Collor é nota dez. Repito, pela quarta vez, um Presidente
da República não pode ser somente o espelho dos seus MinisR
tros. E mais do que evidente que um Presidente da República
vai depender dos seus Ministros, da equipe que escolhe. Se
um Presidente não é um ser absoluto, se depende do conjunto
de trabalho e da ação dos seus MinistroS, estes têm que ter,
na figura do Presidente da República, o orientador, o coordenador, o emantado_r das_ idéias pelas quais aquele governo
vai caminhar.
E com relação ao Doutor Collor sincerament~ ainda não
se sabe nada.
Volto ·a repetir o que as manchetes de hoje da televisão
dizem: há uma preocupação no Itamaraty se o .Sr. Roberto
Campos vai ser o Ministro das Relações Exteriores, porque,
se o Sr. Roberto Campos foi o Ministro das._Rclações Exteriores, o Brasil voltará a ter uma política de afastamento dos
países do Terceiro Mundo, notadamente da África, Ásia e
América Latina. Então, há uma preocupação nesse sentido.
A mim me procuraram exatamente ·com esses argumentos:
"Agora, que nós estamos engajando na integração da América
Latina, no Mercosul, o Sr. Roberto Campos defende uma
política absolutamente dife_rente"._"'_Mas por que eles dizem
isso? Se o Presidente da República é o Doutor Collor. se
o PreSidente da República já andou pela África; pela Ásia,
pela América, se· S. Ex~ mantém uma orientação, por que
a filosofia de que. se o Ministro for o Sr. Roberto Campos,
isso muda? Porque a filosofia é de que o Senhor Fernando
Collor de Mello_ é. a mensagem dos seus Mipistros, não tem
vida própria. não tem uma orientação, não diz o que quer.
S. Ex~ quer o que _seus Ministros querem.
Por isso, volto a dizer que é muito importante o Presidente
da República definir seuS objetivos e orientai- sua equipe quanto ao que deseja.
Há coisas que são e_videntes. O Presicl.!;mte assumiu lemos no livro da S~ Zélia Cardoso de Mellocomo nasce;u
o plano do bloqueio, a forma como aconteceu_- e nós nos
enganamos~ Parecia- um plano fabuloso, até verificarmos o
que fizeram e a maneirà corilo fizerãm inclrisiv~ sorte:ando
nb papelzinho; e o Presidente aceitou isso
Então, o PreSidente da República era a "cara" da D~
Zélia Cardoso _de._ Mello; agora, o Presidente da República
é a "cara" do Dr. Marcílio Marques Moreira. Por quê? É
muito positivo o fato de toda __a imprensa querer saber se
o Dr. Marcílio Marques Moreira fica ou riãQ. ~.bom que
fique! Assim todos respiram aliviados.
Conta a imprensa que nosso ilustre Senador, Presidente
da Confederação das Indústrias, ficou branco, lívido, quando
soube que havia_ uma renúncia coletiva. Quand() _diss_erarn
que o Ministro da Economia_ permaneceria S. Ex" respirou
aliviado.
_
_
_
É evidente que o Miriistro da Economia tem a responsabilidade do __ comand_o_, mas deve ter esse comandQ a partir
de uma orientação do Presidente da República mas não o
Senhor Fernando Collor de Mello ter a •·cara"-da"P~ Zélia.
Cardoso de Mello, ou ter a do Dr. Marcílio Moreira, porque,
nesse caso, a situação fica.-âifíciL
O sr: Humberto Lucena- Permite-me uiri ·aparte, nobre
Senador Pedro Siinóri? ---- - O SR. PEDRO SIMON- Pois não, nobre Senador Humberto Lucena.
--

0 Sr. Humberto Lucena- Congratulo-me com V. Erpelo seu pronunciamento que ·espelha a realidade dos fatos
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nacionais. V. Ex• com o seu reconhecido talento faz, hoje,
uma verdadeira radiografia do Governo Collor e creio que
ninguém pode contestar suas palavras.
Gostariam iniciãlmente de dizer, com relação ao aparte
do Senador Odacir Soares, que V. Ex~ realmente chegou ao
Ministério da Agricultura-por u'!Tla escolha pessoal~ e muito
honrOsa.....:. do ex-Presidente Tancredo Neves, que foi referendada, posteriormente, pelo Presidente Jo_sé_Samey. E poucos
Ministros da Agricultura ti vera um desempenho tão compet~nte e digno quai!!O o de V. E~ V. Ex~ deixou ali, naquela
~asta, ~ Piarca da ~!.!ª_presença.
·
Nunca se ouviu falar nada que pudesSe dé-S3bonar a conduta_ de y. E~~.,netn antes, p.em depois de sua passagem
pelo Ministério da Agricultura.
V. EX" merece, portanto, a nossa permanente homenagem pelo excepcional homem público que é.
Quanto às suas consideragões a respeito do_ Governo_ Collor, nós do PMDB concordamos integralme11_te com V. Ex~,
porque na verdade, a impressão que se tem após essa reforma
ministerial, que resultou de uma mise-en-scêne, para retirar
alguns Ministros e Secretários de Estado, que estavam sob
acusações de corrupção, é que não necessitava o Senhor P:resi_.
dente da República negociar o pedido cÕietivO de demissão
do Ministério. Mas Sua Excelência achou que esse era o melhor caminho, porque tinha que se livrar de algumas pessoas
da sua intimidade, que todos nós bem conhecemos, sobretudo
o Secretário de Assuntos Estratégicos, Sr. Pedro Paulo Leoni
Ramos, e o Sr. E_gberto Batista, amigoS in pectore de súa
Excelência.
Então, foi preciSo montar esse esquem-a para que essas
pessoas pudessem sair do Governo. Mas GQQlO diz V. Ex",
não adianta apenas substituir Ministros e Secretários. É preciso que o Senhor Presidente da República diga realmente,
a que veio; é_ preciso que o Governo tenha unidade, V. Ex•
e~tá justamente dem.onstran_do que falta essa unidade, na medida em que cada Ministro não exprime uma orientação do
Senhor Presidente da República, que é quem tem o devei
ae ttaçar as diretrizes para que todos os Ministros as cumpram,
sotJ pena çle demissão.
Porta!lto, o que V. Ex~ cobra, cobra com muita razão.
E__quero dizer mais, nobre Senador _P~dro Simon, repetindo
uma frase que já pronuncíei nesta Casa, como Líder do
PMDB, quando me manifestei a- respeito- dessaS mudanças
ministeriais: a demissão de Ministros ou de Secretários de
Estado não pode funcionar como_ prescrição para so delitos
de corrupção- que porventura tenham sido praticados·. O que
a Nação espera e confia é que o Senhor Presidente da República determine a rigorosa e eficaz- apuiaÇão de todas essas
denúncias, e que, amanhã, os que forem realmente -considerados culpados venham a ser punidos exemplarmente. Só asSim Sua Excelência poderá reconquistar sua credibilidade perante a opinião pública, ainda mais quando, segundo lembra
V. Ex~ e o País todo sabe, atualmente, um Ministro de Estado
confessa que recebeu cem mil dólares de empresários, como
ajuda à sua campanha de Deputado em 1990.
Mas o importante, nobre Senador Pedr_o Simon_, _sobretudo, é saber quais os reais objetivos do Governo Collor.
O Plano Económico atual, sabe V. Ex•, continua atrelado
ao figurino do Fundo Monetário Intemadonal, numa linha
recessiva, com desemprego e arrocho salariaL Isso tudo, sob
o argumento de combate à inflação, uma inflaÇãO que, apesar
de todos os esforços, continua acima de doís dígitos. O nobre
Senador Odacir Soares, há pouco, declarou que a inflação
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está baixando, e eu repito aqui o que ouv"i de uma pessoa
muito abalizada, em São Paulo: "o Brasil é o único país do
mundo onde a inflação baixa e o preço sobe".
O SR. PEDRO SIMON -Agradeço a V~_ EX'__ o aparte,
assim como as referéncias pessoais, nobre Senador Humberto
Lucena. V. E~ tem absoluta razão quando diz que não é
porque mudou o Ministério que termina tudo. A irriprensa
edita as manéhetes, a CPI passa a não te! quorum, e esquecemos os fatos. Aliás, a grande característica deste País é
a falta de memória. Ela é de tal ordem c}Ue a manchete do
próximo escândalo faz com que se esqueça a··cto es_cânda~o
anterior. As manchetes de segunda-feira:, da realização. de
um jogo de futebol, faz com que os acontecimentos passados
meses atrás não tenham importância.
Concordo plenamente com V. Ex•; a imprensa não Vai
parar, e o Presidente Fernando Collor- como disse a imprensa- haverá de _querer que os fatos sejam apurados.
Sr. Presidente, não estou aqui para tentar piorar o relacionamento do Presidente da República com_ o Rio_ Grande do
Sul. Estou aqui, em nome do povo do Rio Grande do_ Sul,
para alertar que essa atitude não foi feliz por parte do Presidente Fernando Collor.
O Rio Gfaride do Sul, com seus problemas, com suas
dificuldades, com sua garra _e com sua lut~ 1 h(Jverá de_, continuar, pois tem tradição. O Governador Akeu.Coll_a.r~_s, com
o seu Governo, e nós, forças políticas, haveremos de levar
o Rio Grande do_ Sul adiante.
Creio que o Presidente Fernando" CoUO-r terá tempo suficiente para meditar sobre o seu equívoco. Se pudesse-dar-lhe
um conselho, seria este: Telefone ao GOvernador Collares,
Presidente Fernando Collor, e envie uma mensagem ao 'johial
da RBS, Zero Hora, para demonstrar o equf\"O~Q que praticou.
Creio que a:irtda é tempo de Sua Excelência faier ·uma
análise, e, se tiVer alguma dúvida, fal~__c9m_sua mãe __sobre
o Rio Grande do Sul e o trato das coisas do estado. Creio
que vale a pena. O Rio Grande do Sul-merece uni tràianle.ilto
melhor.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
DOCUMENTOS A QUE SE REFEREO~SR. Pl{Iil{ÓSI-
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Porto Alegre, I• de abril cle_!99;(._
Excelentíssimo Senhor:
Envio em anexo a V. Ex~ cópia de .editorial de Zero
Hora de }9-4-92._foca1izando o desapreço e a di~riminação
que o Rio Grande vem sofrendo ao longo do tempo, inclusive
agora, no episódio da renúncia coletiva do Minist~rio. _
Por telefone, o Senador Jorge Bornha:u~en comunicou-me
às 16h30min do dia 30-3-92, segundawfeira", q~e não teriá ~_(l":i
do qualquer convite a GovernadOres; que não haveria reunião
na tarde desse dia com o Presidente; que apenas Gover~~~()~es
que se encontravam em Brasnia tiveram Cóhtato com o Presidente, o que não é verdade.
Esta colocação não traduz um sentímento pessoal, mas
tão somente a necessidade de um tratamento adequado ao
Estado do Rio ora-ride do Sul.- Alceu Collares, Governador
do Estado do Rio Grande do Sul.
·
Queimou a língua
A Era Collor é um furação na vida do País. Quebra
tabus, muda costumes, desafia estruturaS pOderosas. Mas tam-

bém produz algumas boas piadas de Primeiro de Abril. Como
mostram estas frases do presidente:
''Não quero fazer planos cruzados nem repetir o Menem. ~·
(18-1-90)
"Todos os que aceitaram o convite sabem que ~omeçaram
comigo e terminarão comigo até o último dia do·mandato."
(18-1-90)
"Não posso errar e tenho pouco tempo para acertar. n
(19-1-90)
"Só disponho de um cartucho e tenho que disparar certo."
(25-2-90)
"Quero que me cobrem os primeiros resultados em 100
dias." (20-4-90)
"Se erros estão acontecendo, fui eu que os cometi, e
não os meus ministros ou meus secretários de governo."
(24-4-90)
"Pagando os royalties devidos ao Magri, minha equipe
é imexível." (10-5-90)
""Não aceito nem discutir o assunto. Ministro meu ·nãO
é demitido pela Veja." (14-3-92)
ESTADO FOI Dr$CRIMINÁDO,
DIZ COLLARES
Governador envioU carta ao Presidente Collor
. questionando por qub o Rio Grande do Sul não foi
con:?ultado sobre a reforma ministerial
O fato de não ter sido convidado pelo Presidente Fernando Collor p3.ra -uma conversa pessoal depois das mudanças
Do Ministério pro"vocou ontem o mais duro ataque desferido
pelo governador Alceu Collares contra .o Palácio do Planalto.
~rp c.arta ende~~çada a Collor, o governador criticoU a HdiscriIníriação e o desapreço que garante estar sofrendo o Rio Grande d_o. Sul. Irritado, Collare_S classificou o fato de "um gesto
Qc! hiCoinpetêndà fiolltica;• -de CõllOr e culpou o futuro minís_tro::chefe d~ SeCretaria de Governo, Jorge Bornhausen, pelo
es.queciinento. -.. O._BOrÍihai.Isen- já começou ilial, pisando na
bola", disse o governador. HEle Bornhausen) me telefonou
e não me disse a verdade", protestou, no mesmo instante
em que batia com a palma da mão na mesa do seu gabinete.
Ontem, depois de o presidente ter recebido 12 governadores sem que nenhum aceno do Planalto fosse recebido no
Palácio Piratini, Collares tomou a decisão de reclamar publicamente da atitude do presidente. Junto com a carta, anexou
o_editorial de Zero Hora de ontem, upescortesiamanifesta",
que abordbu o aSsunto, e enviou cópias aos 31 deputados
federais e três senadores gaúchos, ~lém do próprio Bornhausen; o principal alvo de seus ataques. Preocupado em não
prejudicar o relacinamento com o pres"idente. Collares diz,
na carta, que "a colocação não traduz um ·sentimento pessoal,
m.as tão-soménte a necessidade de um tratamento adequado
a_o Estado do Rio 'Grande do Sul". Depois, nas entrevistas
que concedeu ao longo do dia, o governador afirmou que
o_ presidente "não foi elegante" ao convidar _outros governa::dores, deixando o Rio Gra-nde de fora.
--- Teterone~
o

O que deixou Collares mais irritado foi o telefonema
do futuro ministro-chefe da Secretaria de Governo e prinéipal
articul~dor político ·cto Planalto, no final da tarde de segundafeira. A espera de um chamado de Collor, o governador desmarcou uma viagem para CàXüts do Sul e até chegou a anuncia-r
que estava de "malas prontas para embarcar à Brasília", tão
certo estava que o convite viria, mais cedo ou mais tarde.
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No telefonema Bornhausen teria dito que 'o presidente não
havia feito qualquer chamado para uma reunião com governadores e que apenas os que já se encontravam em Brasília
manteriam contato com o Presidente. "O que não é verdade",
diz Collares expressamente na carta.
Além de questionar a veracidade das informações prestadas por Bornhausen, o governador contestou ainda _os critérios
utilizados nos convites aos governadores. "Sim, porque o cOnterrâneo dele de Santa Catarina, o Kleinunbing, ele chamou".
Sem meias palavras Collares disparou: "O prêsídente está
mal assessorado". Não bastasse as reclamações contra o esque'cimento do Planalto, também os convites feitos para integrantes de outros partidos assumirem cargos no gove-rno receberam
críticas. "Não podia ter convidado o Hélio Jaguaribe (para
a secretaria de Ciência e Tecnologia sem consultãr a direção
do PSDB". Apesar do protesto, Collares garante que aceitará
qualquer chamado do Planalto para tratar da reforma ministerial. "Mas não estou esperando nada", apressou-se em explicar.

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. Nabar Júnior, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Garibaldi Alves Filho.
O SR. PRESIDENTE (Garibaldi Alves Filho)- Concedo
a palavra, como Líder, ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR .. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso, Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, ontem, desta tribuna, reiterei
o que havia falado na terça-feira, ou seja, que nãO se poderia
admitir que tim Ministro de Estado, antes Deputado, Relator
da ·coririssão de OrçamentO, pudesse receber um presente,
como um jet-ski, de uma das maiores empresas de construção
deste País, grande interessada na destinaçãO de ':e;rbas públicas. Eu disse que iria pessdalmente ao MinistrO Ricai"do Fiúza
para fazê-lo compreender da necessidade de devolver este
presente, sob pena de a nova fase de governo do Presidente
Collor ficar simbolizada por este fato. Um jet-ski, conforme
verifiquei hoje na loja Mesbla, em- São Paulo, marca Kawasaki, TS Sentado, 650 HPs, está sendo vendido por 13 mil
e SOO-dólares ou 27 milhões de cruzeiros.
Ontem à noite, das 21 às 22 horas, mantive um diálogo
franco e respeitosO- Coin O- Ministro Rícai'do Fiúza ~. que
me recebeu, embora tendo muito trabalho, várias pessoas
aguardavam no seu gabinete - , sobre este tema, sobre a
maneira segundo a qual as grandes empresas, não apenas
a OAS, a Noberto Odebrecht, a Andrade Gutierrez, a CBPO
e tantas outras deste País, se acostumaram e se organizaram
de modo a influenciar as-decisões do poder público, as decisões
quanto à destinação dos recursos, e isso_ efetiva.m._ente Ooorriã,
de_ffianeira sofisticada, no âmbito de seu Ministério, da Caixa
ECOnómica Federal e das Prefeituras, que abSoiviam os recursos _liberados pela Caixa Econômica Federal e do Ministério
da Ação Social, bem como junto aos Governos Estaduais.
Diante do fato, não havia alternativa ao Ministro Ricardo
Fiúza senão devolver aquele presente. Se o Ministro Ricardo
Fiúza é pessoa de posse, talvez um jet-ski não lhe custasse
tanto. Para o povo brasileiro, obviamente, um presente de
27 milhões de cruzeiros é algo extraordinário, impossível de
ocorrer.
Considerou o Ministro Ricardo Fiúza;-diante da polêmica
suscitada pela revelação da imprensa, que S. Ex' até iria comprar um novo jet-ski na Mesbla, para presentear uma institui~
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ção de caridade. Ponderei ao Ministro Ricardo Fiúza que
isso de nada adiantaria; que diante do fato, S. Ex• não tinha
alternativa. senão devolver o jet-ski ao seu amigo Carlos Suarez -seja ele de trinta anos ou não-, um dos três Diretores
.e também proprietário da OAS; o "S" das OAS, grande empresa baiana e hoje com ramificações eni todo País, realizando
obras em todo o Território Nacional é de Suarez: fazia-se
necessário que S. Ex• devolvesse aquele equipamento, aquele
presente, como um exemplo para mostrar que é chegada a
hora de dar um basta a este procedimento. Convenceu-se
O- Ministro Ricardo Fiúza, informando-me que o Secretário
JOr_ge Bornhausen, que hoje tomou posse, havia ontem lhe
telefonado, sugerindo-lhe também a devolução do equipamento. Lembro-me que em pronunciamento na terça-feira,
eu mencionara que o Presidente da República deveria dar
ordem ao Ministro Ricardo Fiúza para devolver o equipamento. Pois bem. O Ministro Ricardo Fiúza disse~me que
estava ponderando quanto a isso, como se sentiria o seu amigo
Carlos Suarez ao receber __o_ presente de volta. Disse-lhe que
_seria um b~m que S. Ex~ faria à Nação, ao interesse público,
ao próprio Governo Fernando Collor, se devolvesse o presente, explicando em carta, ao s_eu amigo, que esse procedimento não mais poderia ser aceito como normal neste País.
A conversa teve a duração de uma hora e trouxe à_luz outros
fatos, como a notícia de que S. _E~ teria rec.ebido 100 mil
dólares da FEBRABAN, explicou-me S. Ex~ que, junto ao
Repórter Expedito Filho, Jornalista emérito, "Prêmio Esso
de Reportagem", em duas horas de conversa sobre como
funcionava o lobby em Brasília, S. Ex• havia respondido ao
Jornalista, que indagara se Parlamentares haviam recebido
30 i:nilhões de dólares da FEBRABAN, que a quantia não
dólares.
O Ministro Ricardo Fiúza informou-me, ainda, que encaminhara, ontem, uma· carta à revista Veja, esclarecendo que
os procedimentos haviam sido de acordo com a legislação
eleitoral e partidária. Isto é algo que precisa ser averiguado,
e a Câmara dos Deputados, por sua Comissão de Fiscalização,
permanente, está examinando o assunto. Acredito que o Ministro Ricardo Fiúza poderá prestar os esclarecimentos detalhados. Entretanto, ponderei a S. Ex~ que é chegada a hora
de se evitar todo e qualquer abuso do poder económico _no
processo eleitoral; é chegada a hora de um compromisso com
a verdade, de transparência na fOrma, segunda a qual candidatos em disputas eleitorais recebem ou venham a receber
recursos de quem quer que seja, lembrei que a legislação
vigente não permite senão que pessoas físicaS destinem- recursOs, e de forma transparente, aos. partídos políticos para a
realização das campanhas eleitorais.
Não posso, hoje, deixar de mencionar- a taxa de desemprego de 6,36% em_ fevereiro, a mais alta desde março de
1985. Na próxima semana, o Senado Federal estará ouvindo
o Presidente Francisco Gros a respeito da mensagem do acordo de Paris e caberá aqui uma análise aprofundada a respeito
dos destir:IOS da economia brasileira._
Se há indícios de melhora no _que diz respeito à taxa
de inflação ainda. em torno de 20 e poucos por cento, agrava~se
a situação de de;semprego em todo o País e çaí o nível de
renda real dos trabalhadores, tanto que o rendimento médio
e real das pessoas ocupadas em janeiro de 1992 caiu 20%
em relação a janeirO do ano passado. São esses dados extrema-mente preocupantes e não permitem uma avaliação positiva
da economia brasileira.
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Outro assunto me traz à tribuna, Sr-.- Presidente.--Üntern
à noite, emissoras-de televisão divulgaram notícia que hoje
ainda não está estampada- rios jornais~ mas de repercussão
internacional e ~e _grande rele~â-~cia para-~ humanid~çle. _ _
O médico que examinou o corpo do Presidente John
Fitzgerald Kennedy, logo após_o seu assassinato ·em novembrO
de 1963, revelou ontem - conforme demonstra o corajoso
filme JFK - que a bala que matou John F. Kennedy foi
atirada da sua frente e não atrás, coriforme afirniara o ielat6rio
Warren. Isto é um indício de que não foi Lee Oswald ou
apenas Lee Oswald a pessoa que as-sassinou John F. Kénnedy.
O Presidente dos Estados _Unid9s d_a,_A.méri~ ~~u_!:to=.Bro
vavelmente foi morto pela ação- conspíratóiia. Possivelrt:~~nt~.
há que se apoiar todo esforço nesse sentido_. O ex-Presi~ente
dos Estados Unidos foi morto, assassi.OãdO por-uma conspiração que pode mesmo ter envolvido a CIA e os membros
ou certos segmentos do Governo norte-:-all_lçricano. Isso é do
interesse de toda a humanidade de todos que observam influência daquela agência cm ações dete:~~na~~-~~ -~~ ~~~t
tados políticos, eleitoraís, golPes de· Êst~do e ~~~~~~~2 _J!ãO
apenas nos Estados Unidos, inclusive no Biasíl.-Há fato ainda
relativo à campanha eleitoral de 1989, que levou ao poder
o Senhor Fernando Collor de Mello e que precisam ser investigados, apurados com o necessário rigor;_ que ficiue t3rilbé-ffi
esclarecido, com nitidez, como foi assassinado John Fitzgei-aid
Kennedy.
Muito obrigado, Sr. Presidente!
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SB.
EDUARDO SUPLICY EM SEU l>iSCURSifC . ...

JORNAL DO BRASIL
Negócios

Finanças

CRESCE DEsEMPREGO Nó PAfS
IBGE mostra que
em fevereiro
taxa foi de 6,36%
a mais alta desde
março de 1985
A taxa de desemprego aberto nas seis maiores regiões
metropolitanas do país atingiu em fevereiro 6,36%,_ a taxa
mais alta desde março de 1985. A taxa é calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com base
numa amostragem de 37.483 domicílios e resulta da proporção
na população economicamente ativa das pessoas procurando
emprego na semana de referência da pesquisa. Pelo terceiro
ano consecutivo, e contrariando as tendências reveladas nos
sete anos anteriOres, a taxa de fevereiro (6;:~~~)_ :s!IPerOU
a de janeiro (4,86%).
A comparação com fevereiro de 1991 (5,41 o/o) e fevereiro
de 1990 (3,30%) também é desfavorável para a taxa do: segundo mês de 1992. O cresdrriento maiS -·sígiflfiCaõvo oeõrréu
exatamente na região ·metropolitana em que o desemprego
foi maior, Recife, Onde os índices passaram de 6,13% em
janeiro para 8,35% em- fevereiro (contra 6~~~-% e_m ~evereiro
de 1991). O segundo maior índice (7,58%, contra 5,78% no
mês anterior e-6,37% em fevereiro de 1991) ficOU Cõin a
região metropolitana mais industrializada dO País, São Paulo,
~e tem 29% da população, em média, empregada na indústria. A região metropOlitana da capital paulista, por sínãl,

teve a maior taxa desde junho de 1984.Salvadc_:>r (6,38%.contra
5,54% e 5~18%) teve a· terceira ·maiór. ·Rio

Como vem ocorrendo desde junho de 1990, o Rio de
Janeiro apresentou a menor taxa de desemprego aberto:
4,43%, contra 3,60% no mês anterior e 3,81% em- feVereiro
de 1991. Mesmo com esses números mais amenos, outros
indicadores resultam amargos para a capital fluminense: os
requerimentos de salário-desemprego cresceram 444,54% na
comparação de fevereiro desse ano com fevereiro do ano passado (9.137 contra 1.677), uma alta inferior à verificada em
janeiro (605,30%, resultado de 9.444 este ano contra 1.339
em janeiro de 1991), de acordo com os dados do Sistema
Nacional de Emprego, operado pela Secretaria Estadual de
Trabalho.
Pela ordem, depois do Rio, as regiões metropolitanas
com as menores taxas foram Porto Alegre (5,43% contra
3_,6~% no mês anterior e 5,48% em fevereiro de 1991) e Belo
_Horizonte (5,76% contra 3,95% cS,%)_. Porsetor.de atividade,
o maior aumento de taxa na comparação com fevereiro do
ano passado ficou cont que emprega em média 50,45% da
população ocupada: de 3,78% para 4,63%. Os empregados
com carteira reduziram sua parcela na população de 53,80%
em janeiro para 52,73% erri fevereiro, a piOporção mais baixa
desde o início da cole ta de dados, em maio de 1982~
RENDA CAI 20%
_ - O_ rendimento mé.dio real das pessoaS ocupadas em janeiro de 1992 caiu 20% em relãção- a Janeiro do- ano passado.
O Rio de Janeiro, que teve a menor taxa de desemprego
aberto (3_,60% ), foi a região em que a queda de rendimentos
médios foi maior: (32% ), quase o dobro de Porto Alegre
(-19%), também o segundo menor desemprego no mês. Os
.dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Empregos (PME),
do IBGE.
Um dãdo preocupante vem exatamente das duas regiões
metropolitanas em que a parcela dos empregos industriais
na população ocupada é maior, São PãUlo- e Porto Alegre.
Nelas, os empregados com carteira (respectivamente 57,23%
e-54,70% da população ocupada) tem os menores rendimentos
r~is <!~sºe_ o iní~io _da_ colet~ fie _dJt<los, _el]l_maio de 1982_.__
Os núTneros da pesqul"sa feVeliiffi iiinda que Os empregados com carteira foram os que menos perderam em fevereiro
(-14%), na comparação com fevereiro de 1991, ao contrário
do que ocorreu em 1991. As maiores perdas ficaram para
os empregadores (-32% ), detentores dos maiores rendimentos.
nominais. seguidos dos trabalhadores por conta própria
(-26%) e dos empregados sem carteira (-21%).
O Rio pagou caro por ser a área com menor-desemprego,
com as maiores quedas de rendimentos médios para os empregados co~ carteira_ ~ssinad:;t (-26%), _sem ca.rteira (-35%) ~e
~~ab_al~adores por ~onta__p_r~p_~~a (}§%) .__
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr.
Garibaldi Alves Filho, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Informo a
Casa que o Ministro Ricardo Fiúza comunicou à Presídência
que manteve_contato com o Senador Eduardo Suplicy. que
ontem e hoje abordou problemas relacionados à atuação do
titular da Pasta da Ação Social.
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REQUERIMENTOS
REQUERIMENTO N• 126, DE 1992
Nos termos do disposto no art. 216, combinado .com o
preceituado no art. 238, ambos do Regimento Interno do
Senado Federal formulo, em reiteração, o presente

Brasilia, 1• de abril de 1992

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
A ser encaminhado ao Secretátio-Geral da Presidência
Exm'~ Sr.
da República, a fim de que sejam prestados os seguintes esclaSenador Mauro Benevides
redmentos, obtidos junto aos órgãos competentes, esclareciPresidente do Senado Federal
mentes esses não apresentados na resposta ao Requerimento
Senhor Presidente,
õ'~-852/91, aplicando-se, no que couber, o disposto no§ 1~,
A revista Veja, desta semana publica matéria a meu res- do art. 216, do Regimento Interno da Casa:
peitar com algumas incorreções.
.
1 -Quantas e quais são as empresas prestadoras de servi~
Em face do problema, encaminho a Vossã Excelência Çôs de limpeza e de segurança de prédios, bem assim de mesa
os esclarecimentos prestados pelo Ministro àquela publicação. e copa, com as quais o Governo Federal mantém contratos?
Atenciosamente, Ricardo Fiúza- Ministro da Ação So2- Nos respectivos contratos, há previsão do número
cial.
de trabalhadores alocados por órgãos, prédios ou setores?
Qual esse númerq~ por contrato e no total?
Brasnia, l'·' de abril de 1992
3 - Qual o valor global dessas contratações?
IIm\' Sr.
~- ~--::Quanto representa, percentualmente, o valor referido no item anterior em relação ao montante mensal da$
Jornalista Márro Sérgio Conti
Derctor da Redação da Revista Veja
despesas de pessoal ativo e eri:t exercício da Administração-Senhor Diretoi,
__
~Federal Direta e -quanto representa, do mesmo modo, em
A propósito de matéria publicada na e(fição- de- n6iil€:-ro -- relação ao montante mensal das d~spesas com o pessoal posto
1.228, esclareço o seguinte:
em disponibilidade?
Em conversa sobre assuntos gerais, entre os quais o lobby
Sala das Sessões, 2 de abril de 1992 -Senador Jutahy
e custo de eleições~ inadvçrtidamente in~uzi o repórter a erro, Magalhães.
em face da complexidade das matérias.
'
Na realidade, o meu objetivo foi tratar das contribuições
A COMISSAO D/RETORA
de pessoas físicas- e, devo enfatizar, feitas através dos partidos,
REQUERIMENTO N• 127, DE 1992
,__q_ue cuidam também da contabilidade de tais :recursqs, na
fofma da lef.
Nos te-~~s do ;rt. sti,-- § 29 , d~ C-o~sÚtuiçãO -Fed~ral e
Esclareço que não recebi qualquer forma de ajuda que do art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, solicito
implicasse desrespeito à legislação eleitoral. Ricardo Fiúza da Mesa do Senado Federal o encaminP.amento ao Ministro
- Ministro da Ação Social
da Economia, Fazenda e Planejamento Económico, Dr. MarO Sr, Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço cl1io Marques Moreira, de um pedido de informação relativo
ao sistema bancário brasileiro: Desejo obter, para os anos
a palavra pela ordem.
de 1970, 1980, e 1990, as seguinteS estatísticas comparativas
O SR. PRESIPEN'{E (Mauro Benevides, -:- Concedo ente a rede bancária oficial e a rede bancária pública:
a palavra ao nobre Senador.
- - - · -- ·
1. · Tamanho dos bancos e Sua distribuição por regiões;
2. Distribuição regional da oferta de crédito;
O SR. CIP SABÓIA PE CARVALHO (PMDB :-.,-CE)
3. Distribuição da oferta ·de crédito por setores;
-V. Ex• mencionou a carta que recebeu do MiniStro RiCifilo
4. Aplicações dos bancos em crédito rural por regiões;
FiúZ3. Requeiro; a bem da transparência dos nossos trabalhos,
5. Os volumes de recursos dos bancos regionais desde
que ela seja lida e distribuídas cópias aós Srs. Senadores;
cópias ou leitura para conhecermos correspondência sobre o seu início até 1990.
tão grave acusação.
Justificação
O SR. PRESIPENTE (Mauro Benevides) - A PresiAs informações que são objeto deste Requerimento de
dência esclarece ao nobre _Senador. Cid Sabóia _de Carvalho Informações, apesar de_serem da mais sutna importância, não
que houve apenas a menção do fato à Pr~sidência, porque são divulgadas regularmante pelo Banco CentraL A falta desa carta foi endereçada A revista yeja. s. Ex~ deu ciência ao sas informações.dificulta o exercício da competência privativa
Senado Federal porque, em função da publicação na revista- do Senado Federal que nos termos do art. 52 da Constituição
Veja, o nobre Senador Eduardo Suplicy se rep.ortou à matéria Federal, inciso VII, abrange as condições e limites para as
na sessão de ontem do Senado Federal e manteve audiêltcia operações de crédito externo e internp da União, dos Estados,
de suas autarquias e demais entidades control(!das pelo ·Poder
com o titular da Pasta da Ação Social, à tarde.
A Presidência fará chegar ao gabinete de v. Ex~ 0 teor. Público Federal (ou seja, estão incluídos os bancos da rede
da carta do MinistrO Ricat;do Fiú.za, endereçada à revista Veja. -oficial). Além disso, dentre os Princípios-Gerais da Atividade
Económica, definidos no art. 170 da Constituição, destaca-se
O SR. PRESIPENTE (Mauro Benevidcs)_- Sobre ]lJI1e- a "redução das desigualdades regionais -e sociais". Acredito
que já é chegada a hora de o Senado Federal cqlher informasa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1'~ Secretário.
ções que lhe me_r_!nite fiscalizar o cumprimento deste princípio·
São lidos os seguintes
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Sala das
Maia.

Ses~úes,

-

basta a Csse estado de coiSas que, realmente, ameaça a paz

constitucional e exercer,
tência privativa.

social.

2 de abril de 1992. -- SenadorLaroisier

A COMISSÃO DIRETORA

O desemprego e a recessão e a impossibilidade de acesso
aos mercados obrigam, muitas vezes, o pai de família honesto
e trabalhador, ora sem pos~ibilidade de trabalhar, a transgre~
dir, a delinquir, a roubar c a invadir

as_t~J;"ras_ d~ 04_tr~m._

O SR. PRESIDENTE (Mauro BeÕevides) -_Os _R.~gu~ri-:_:_O PresidC!l~e _F~r_nandq CoUQr _afi_r_rrwu_, de forma solene,
mentes de informações serão remetidos à Mesa_~_gue _Qs_apre- pci=ãilte 3 Nação, com todas as pompas e circunstâncias, que
ciará nos termos preceituados no Regimento Interno da. Casa.
no resto do seu m9.ndato assentaria no mínimo, 400 mil famí(Pausa.}
lias. Este programa tão esperado desde fins do ano passado,
A Presidência informa à Casa que é de seu conhiCimeritO --finalmente foi dado a conhecer a Nação no primeiro semestre
• c·a
nu-mero deste ano. Sucede, no entanto, que já terminamos o primeiro
a e Xl·st en
1 de u m requer1·me n to , prestes a at!"noir
~ 0
trimestre e, até agora, nenhum passo dado foi neste sentido.
regimental de assinaturas, para que essas matérias, que envol. A lei indispensável para promover a reforma agrária,
vem remuneração de Ministros dos Tribunais Superiores, pesque é o rito processual para d~sapropriação, pennanece, aincom o n"to regimental da urgência.
sam ser pn'vileo-iadas
O""
da, em nível de idéia no Poder Executivo. Existem projetes,
A Presidência menciona o fato Porque a Cãsa estará reu- é fato, tramitando na Câmara dos Deputados mas nem a
nida hoje, às 18h30min para, numa sess_ão extrAQt_c!_i!J_á_ria_,_ --Câmara nem o Executivo, preocuparam-se em dar prioridade
examinar a indiCa-ção di-ãUtoridadeS. Se o~ requerimentos a esta lei tão importante para a Nação, bem como. também,
de urgéncia, refentes a essas matérias que envolvem rem une- a lei que define 0 que é pequena. mÇdia c propriçdade produração de Ministros- do Supremo Tribunal Federal, Superior tiva.
Eu quero dizer, Sr. Presidente. Sr'"' e Srs. Senadores,
Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho e Superior Tribunal Militar alcançarem, que, realmente, estranhei que as lideranças, sobretudo dos
respectivamente o número de 54 assinaturas ·essas matérias partidos de oposição, que formam a maioria e todos identifíR
serão incluídas na Ordem do Dia.
--- cados como tema ao menos, em tese. ou em termos de discurR
A Assessoria da Mesa informa que apenas 47 Senadores §O, 1).~0 tiveram o cuidado e a preocupação de colocar a Reforassinaram o documento até o momento.
ma Agrária e a lei que define o que é pequena e média proprieR
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra dade e a propriedade produtiva dentre as prioridades a serem
examinadas pela Câmara dos Deputados.
pela ordem.
Em verdade, o Poder Legislativo, através da Câmara
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bene-vides) - Concedo
dos Deputados, também. é conivente com este estado de coisas
a palavra ao nobre Senador.
que vêm ocorrendo no Brasil, sobretudo a violênCüi riO campo,
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB ~ BA. Pela or- onde .líderes_ rurais são contínua e contumazmente sacrificados
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, V. Ex" está e posseiros eliminados. O que eu quero exatamente dizer
anunciando os requerimentos de urgência urgentíssima que
é que os posseiros estão sendo, a toda hora vítimas de agresestão sendo preparados. Não é apenas um. Parece-me que sões e que hoje a violência é ato corrente no campo. As
são cinco ou seis.
_ _lideranças sindicajs estão acu.adas, mas o que se assiste são
Sei que se referem à remuneraç3o de Minfstros --de~diveT= invasões.
Sos Tribunais, mas gostaria de indagar, qua! é a salv~ção_nacioR
Eu acho que as invasões s.ão atas ilícitos, mas acho, tamnal que está em jogo nessa questão de remuneração. Qual bém, que são atas de legítima defesa contra a miSéria, a fome
é o rito de urgência urgentíssima? Para que a urgência urg_entís- e a falta de emprego.
sima? Ao que eu saiba é para atender certos fatos que não
Existe terra em abundância para a pequena, para a média
podem ser adiados.
_ _ ___
-~ _paJ<:t ~ _gra~-cl~_p_!_Q_p_Jj~çl_aQc_. Mas, Sr,_ Pre.sidcnte, Sr':': e Srs.
Nesse caso, será que se votarmos a nfatérla terçã:~Ieii"ã, Senadores, a terra deve servir, sobretudo, para os sem-terra.
os Ministros ficarão sem receber seus vencimentos com os Existem milhares e milhares de hectares conformando imensos
aumentos propostos?
latifúndios improdutivos, que 9ev.em ser objet()_ de desapro:..
--pnação.-trneâíãtarriente:- ·-- -- -- ·-- · -~-- -~-----o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)-=No entanto, ninguém dá um passo no sentido de estender
dor Jutahy Magalhães, conhecemos o ponto de vista de V.
Ex\ que, só em momentos excepcionais, quebra sua inflexibi- a mão aos sem-terra. Em conseqüência COlhem-se invasões
lidade. Sei, pela sua interveÕ.ção, que em_ relação _à magisR e mortes. É por isso que eu volto a apelar a esta Casa, de
tratura v. Ex~ não se anima a garantir esse Pi-etêódifê>."ritO" forma veemente como já o fiz em uma série de oportunidades.
Mesmo sendo uma_ voz solitária neste Sellado, eu não me
regimental.
A Presidência respeita a opinião de V: Ex• e, natural- canso de repetir porque, na falta de bom sens.o e de sensibimente, não pode subtrair do Plenário aquilo que o requeri- lidade, a repetição ainda é_ um método eficiente para atingir
mento defere a esses mesmos membros do P-lenário do Senado o coração e a mente de quem não sente a dor que grassa
grava e destrói o campo.
Federal.
As lideranças dos partidos de oposição, e o próprio govero SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - -Concedo · no, que s_e comprometeu, publicamente, perante a Nação,
a palavra ao nobre Senador Amir Lando.
--~9.B~!ap1.9:~0~ qu~_revej-ªm sua~ posições, urgentemente,~ c_olpO SR. AMIR LANI>O (PMDB - RO. Pronuncia o se- quem corno prioridades prioritárias as leís que regulamentam
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'' e Srs. Senadores, é os arts. 184 e 185 da Constituição, para propiciar à Nação
preciso colocar um paradeiro ao estado de tensão social imi- o progresso, para dar ao Incra uma possibilidade de impleR
nente que ronda o campo brasileiro. É preciso colocar um mentar a reforma agrária.

N-olireseíla:
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trizes e prioridades institucionais e tecnológicas. Em tal processo participam os próprios empregados da Empresa, representantes de seus_ clientes e usuários e avaliadores externos,
do Brasil e do exterior.
Tal instituição, ao implantar tal processo de planejameritO
estratégico, criou uma nova concepção de mudança baseada
em três fases básicas: na primeira, através de _uma· estratégia
metodológica apropriada, produz uma síntese compreensiva
das principais mudanças em curso no mundo e no País; a
segunda, usa essa síntese como referência para definir o conteúdo das propostas de mudanças conceituais, organizaCionais~
administrativas e eStruturais; e a última, que termina-por oferecer o modelo institucional e o sistema de plancjamento, entre
outros produtos finais, necessários para tornar a empresa totalmente adequada às novas_ realidades do Pa_ís e do Mundo.
Esse_ processo de planejamento em curso na Embrapa,
combinado com avaliações externas de suas unidades de pesquisa e de Empresa como um todo, está defiri.indo uma nova
cultura organizacional, baseada em administração estratégica,
qualidade total, ação interdisciplinar, enfoque de pesquisas
e desenvolvimento, parceria com o setor privado, visão de
mercado, análise custo-benefício ambiental e sócio-económico, desenvolvimento sustentado, e sobretudo, baseada num
modelo de geração e transferência de tecnologia centrado
na "demanda" do "negócio agrícola".
Tudo isso está sintetizado no .. paradigma institucional"
de Empresa com responsabilidade social, onde instituições
públicas devem ter a eficácia de uma_ empresa privada quando
desempenhando suas funções públicas. E eSte, certamente,
será· o novo paradigma da Embrapa, no futuro.
Esta iniciatiVa e_xpontãnea: da Embrapa é, por um lado,
um claro indicador de sua transparência administrativa e permeabilidade política e, por outro, ··ao-envolver empregados,
usuários e clientes (públicos e privados) demonstra a determinação de sua Diretoria Executiva em sintonizar sua no~a proposta institu_cional_ .com as deman.das e de.safios aml:>ientais,
sociais e econômicos derivados dos segmentos apropecuário,
florestal e agroindustrial brasileiros.
Entretanto, é importante ressaltar que os frutos desse
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo processo de enorme magnitude, no qual está envolvida a Ema palavra ao nobre Senador Odacir Soares. - brapa nestes dois .últimos anOs, não serãO_ fáceis Qe serem.
O SR. ODACJR SOARES (PFL - RO. Pronuncia o se' implementados de tal instituição não contar com o apoio desta
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores, desde CaSa. Se por um lado. o processo visa reduzir custos desneceso início da década de 80, observa-se a ocorrência de mudanças sários, aumentar a eficácia organíZ:acioilal, maximizar retorno
profundas e velozes nos cenários internacion·aLe_ n_ac_iooat social dos iri_vestimentos, modén1ízar o Cii"cuito de.-_geração
Estas mudanças estão provando alterações radicais, tanto em e transferênCia de _inovações tecnológicas e aumentar a competermos ambiertais, cientfficos e tecriológicos, comO sócio-cul- titividade do negócio agrícola, por outro, resultará na adoção
turais, político-ideológicOs e institucionaiS. Tal conjunto de de medidas que __g~rarão resistêricias- é ações corporativistas,
mudanças deverá fazer com que na década de 90 seja redese- pois, em certos cãsOs, -poderá culminar na fusão, traOSferênda
nhado um mundo completamente diferente daquele que co- aos estados e até· extinção de algumas de suas 41 unidades
de pesquisa espalhadas pelo território Oacional.
nhecemos hoje.
Na medida éln que existe uma forte demanda da socieA Embrapa, instituição coordenadora dos sistemas nacionais de pesquisa agtopecuária e de assistência técnica e exten- dade brasileira por uma maior eficiêTICia e eficácia dãs instituisão rural, e principal instituição geradora de conhecimentos ções públicas, e em especial, das "estatais", gostaria de manicientíficos e tecnológicos para agricultura brasileira, não está festar o meu irrestrito apoio à Diretori_a Executiva da Embrapa
alheia a este amplo processo de mudanças. Desde meados por mais esta piorieira e elogiável iniciativa, que, com certez;a,
de 1990, a Empresa vem desenvolvendo uma série de inicia- deverá permitir que tal instituição produza maiS e melhores
tivas no sentido de, não só identificar e melhór compree-nder tecnologias, produtos e serviçOS :em beiiefício da agrOpecuária
as mudanças externas, mas ser protagonista de processo de nacional. Benefício este que V. Exe."< podem melhor avaliar
tomando como, exemplo a expressiva participação das variesua própria transformação.
Coin a o"rientação dos instrumentos conceituais e metodo- dades geradas peloS centros de pesquisa da Embrapa na superlógicos de planejamento estratégico, a Embrapa vem desen- safra de cerca c!~ ?O milhões de tOneladas que o Brasil está
volvendo ações visando redefmir a sua missãO; objetivos~ dire~ colhendo este ano.
O Ministério da Agricultura e o Incra perdem grande
parte das suas finalidades não realizando a reforma agrária
brasileira absolutamente indispensável ao progresso econômico e social do país.
_
É da produção de riquezas no campo. resultante dÚ trabalho incorporado ao solQ, o tr9-balho que amanhã a terra de
onde surge o milagre da produção. Nós não podemos perder
milhoes de braços sem trabalho e com muita terra para produzir. Não podemos permitir que essa mão-de-obra ociosa não
encontre no campo a oportunidade para trabalhar, para produzir riquezas e para alimentar o povo brasileiro e _o _mercado
nacional.
É preciso que o governo e o Parlamento se dêem conta
de que a reforma agrária CC?ntribuiu decisivamente para o
desenvolvimento e o crescimento de muitas riaÇõê:s do mundo,
que hoje são grandes potências económicas, pOrque organizaram a produção no campo e trataram de acabar, ou diminuir,
o impacto da injustiça soda L
Lamentavelmente, no Brasil o _que vemos é _o_ 4isc•u·so,
a retóriCa retümbante, a propaganda na grande rnídia eletrônica e pouca ou quase nenhuma, iniciativa a ãÇãõ prática
que transforma o real para o melhor.
A tão propalada e prevista supersafra estaria garantida
de fato, se a reforma agráiia já estivesse em andamento?
O sem-terra teria a sua terra e nela produziria frutos, organizar-se-ia apoiado pelo Ministério da Agricultura e pelo Incra
em cooperativas. Geraria riqUezaS. Abriria novoS horizontes.
Infelizmente, o que vemos é um marasmo -mexplicável e o
agravamento, veloz, de urna profunda crise social e económica. Até quando_ veremos este descaso para com mais de
12 milhões de brasileiros? Os sem-terraS, aguardando uma
chance para plantar.
É este o apelo que faço a esta Casa e ao governo, ao
menos para que Sü.a Excelência o Senhor Presidente da República deixe de anunciar medidas que sabe serem impossíveis
de cumpri-las, e principie ã realizar o possível enquanto indispensável.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
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As variedades de arroz irrigado (BR-IRGA 409 ~a 414)
geradas pela Embrapa juntamente com o Instituto Riograndense do Arroz - IRGA, e as variedades de sequeiro (Rio
Parnaíba, Araguaia, Guarani, Guiabanã, entre-outras), também geradas pelos seus centros de pesquisa, ocuparam na
presente safra 63% da área plantada e serão responsáveis
por cerca de 76% da produção nacionaL Por outro lado, na
cultura do trigo a participação das variedades da Embrapa
é estimada em 34% da área, o que significa uma participação
de mais de 40% na produÇão nacional deste cereã1.
- -Um outro exemplo da grande importância que assume
hoje a referida instituição n-a- produção agrícola nacional diz
respeito às culturas de milho, feijão e soja, onde as variedades
da Embrapa têm participações cada vez mais expressivas. Na
safra 1991/92, as variedades de milho cobriram cerca de 12%
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d3. área cultivada; o que corresponde, pelas altas produtividades obtidas, a mais de 8,8 milhões de toneladas ou 30%
da produção brasileira. No caso da soja e do feijão, áJ5ãi'fící-=pação das variedades Embrapa na área plantada é estimada
em 22 e 35% respectivamente, enquanto -que no volun_te produzido tal participa-ção-atinge mais de 30% da pfodução destes
dois importantes produtos.
Em face do exposto, gostaria também de pedir a todos
os Srs._ Senador~s. nobre$_ io_te,gra_ntes deste Congresso Nacional, também compromissados com a questão:da melhoria da
ação do Estado, que se aliem a nós no sentido de apoiar
esta instituição e, sobretudo, viabilizar a implementação dos
diversos e valiosos produtos que estão surgindo deste tão bem.suc~_dido processo de modernização e reestruturação institucional, no qual está corajosamente inserida a Embrapa.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ODACIRSOARESEMSEC}DISCURSÓ: ~
QUADRO: Participação de Variedades da Embrapa na atual safra de grãos do Brasil - 1991/1992

Estimativa Safra 91/92
Produto Área (ha) Produção (t)

Arroz

Participação de Variedades da Embrapa
Área
ha

4.396.192 lo.621.200 2. 769.601

Principais variedades da Embrapa

Produff~ío

%

63

t

%

8.072.112

76

Sequeiro: rio Paranaíba, Araguaia, Guarani e Cuiabana.
Irrigado: BR-JRGA 409 a 414, Metica, A1ianç3 e

Clca-8.
Macanudo, Pampa, Minuando, Capixaba Precoce,
Serrano, Rio doce, xodo, Carioca-MO, Ouro Negro, rub~ diamante negro, Sfio José, safira e Barriga Verde.

Feijão

5.504.200

3.025.500

1.210.924

22

907.650

30

Milho

1.805.061 29.618.900

1.416.607

12

8.885.670

30

BR 106, BR 451, BR 126 e o Hlbrico BR 201.

35

7.217.220

37

IAS-5, BR 4, Doko, Paraná, BR 1~'--~avana__(BR
9) e Garimpo (MG BR 22)

~34

1.231.120

40

BR 23, BR 17, BR 18, BR 20, BR 35, BR 34, BR
37, BR 32 e BR 15

Soja

9.577.500

19.506.000 3.352.125

Trigo

2.145.900

3.077.000

729.606

Fonte: CONAB/DIPLA -ANO 16 N° 3
Fonte: EMBRAPA/CNPAF, CNPMS, CNPSo

é CNPT

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Albano Franco, Aluizio Bezerra, Áureo Meilo, Dario
Pereira, José Richa, Maurício Corrêa, Moisés Abrão, Onofre
Quinan, Ronaldo Aragão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevide$) - Esgotado
o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

~~

ORDEMDO DIA

Item 1:
-I-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 73, DE !991
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno).
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Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 73. de 1991 (n' 4.064189. na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal de Contas da União, que Jispõe sobre a Lei
Orgânica do Tribunal de COnta-s da União~ e dá outras providências, tendo
Parecer, sob n" 62, de 1992, da Comiss_ãQ
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao pro~
jeto com 35 emendas que oferece.
(Dependendo de parecer sobre as emendas de plenário).
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon, para
proferir o parecer sobre as emendas de plenário.
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O Tribunal de Contas da União aplicará multa de até
quarenta e dois milhões aos responsáveis por irregularidades.
A multa não impede a condenação e a restituição do débito,
com correção monetária;
_
Os representantes da Unlão óu do Poder Público na Asse-mbléia Geral das empresas estatais e sociedades anónimas
de cujo capital participem a União ou Poder Público respondem, solidariamente, com os membros dos Conselhos Fiscal
e de Administração, pelos atas de gestão ruinosa ou liberalidade à custa das respectivas sociedad:.!s;
O Tribunal poderá estabelecer a responsabilidade solidária do agente público que praticou o ato irregular e do terceiro
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Para emitir pare· que, como contratante ou parte interessada na prática do
cer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr~s e Srs. mesmo ato, haja concorrido para o cometimento do dano
Senadores, esse projeto teve uma longa tramitação na Câl1?-a!a apurado;
dos Deputados; permaneceu lá exatamente dois anos, e cheO recesso foi cortado. O Tribunal fixará os períodos de
gando a esta Casa o ilustre Senador Nel~on C~!:_f!f?-ÍIO i~dicou- funcionamento das sessões do plenário e das Câmaras, sem
me Relator.
ocasionar a interrupção de seus trabalhos;
O TCU poderá determinar a extensão das inspeções e
Neste momento, quero feliCitar o Senador Nelson Carneiro, assim como a Comissão de ConstitUição, Justiça e Cidada- auditorias às pessoas jurídicas de direito privado interessadas
nia, através dc__s_e_u_s_membros, pelo seu trabalho, pela sua ou de qualquer forma envolvidas, direta ou indiretamente,
luta, pela sua competência, pois desde o primeiro momento na aplicação dos recu_rsos públi~osobjcto da fiS-citlização;
que esse projeto chegou na referida Comissão atéagóra~- eSta- -- - A fiscalizaç3:o contábil, fiiiãnce-ira-, orç-ainentária, operavem debatendo longa, permanente, constantemente, para bus- cional e patrimonial do TCU será exercida pelo Congresso
carmos uma fónTlula para esta matéria.
Nacional.
Em nosso primeiro parecer junto à COmissão de Consti~
Aos pareceres do TCU terão de ser:
1) regulares as contas;
tuição, Justiça e Cidadania, foram apresentadas 42 emendas
ao projeto que veio da Câmara. Houve um longo debate,
2) regulares com ressalva quando evidenciarem improurna longa discussão, coin alguma~;"C_fuendas vitoriosas, oUtras priedade ou qUalquer outra falta de natureza formal de que
não resulte dano ao erário;
não, muitas subernendas; e o pwjeto ve-m ao Plenário.
3) irregulares quando comprovadas qualquer das seguinCom relação às principais-inovações ao que veio da Câm3.- tes ocorrências:
ra, acrescentaríamos algumas: "'Pelo menos 25% das contas
a) omissão no dever de prestar contas;
anualmente prestadas serão submetidas à prévia auditoria ou
b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítima ou anti-ecoinspeção antes do julgamento"~
Dômica-.
Há uma emenda, inclusive, no sentido_de_que não sejam
Quando o responsável for julgado em débito,_ deverá O
Tribunal de Contas aplicar ainda multa de até 100% do valor
25%; sejam 100%;
Competência do Tribunal de Contas da União - para, atualizado do dano causado ao erário.
cautelarrnente, determinar o afastamento .terilpórário do res- _
Essas, as modificações que considero mais essenCiais soponsável cuja atuação forneça indícios suficientes Cie que possa bre 0 projeto de lei da_ Câmara dos Deputados e que pa!>sou
retardar ou dificultar_ªs investigações;
-pela Comissão de Constituição e Justiça.
Competência para decretar a indisponibilidade de bens
Minha obrigação aqui, Sr. Presidente, é apresentar a esse
do responsável, para garantir o ressarcimento dós danos em plenário 0 parecer sobre as emendas oferecidas, que vão_da
apuração;
Emenda n~ 36 até a Emenda n"' 77. É o segui_nte, Sr. Presidente:
A autoridade que deixar de afastar o dirigente, sob inves-__ . ~ Emenda de plenário n"' 36, subscrita pelo Senador Esperi~
tigação, será solidariamente ·responsabilizada, não apenas pe- dião Amin. Preconiza a emenda em exame, a inserçãO- dos
los danos causados, mas também por todos os atos praticados seguintes dispositivos entre os vários inCisos do arL. 1(', que
por este dirigente;
regulam a Competência do Tribunal de Contas:
O Tribunal de Contas da União remeterá aO Ministério
"Fiscalizar a aplicação dos benefíCioS fiscaiS -Creditkios
Público Eleitoral. para julgamento de inelegibilidade, o rol e financeiros, de qualquer natureza, quanto à oportunidade
dos responsáveis, cujas contas tenham sido consideradas in:e- e efeitos sócio-económicos."
guiares;
__
A competência em questão, de certo modo, já _seria cón0 Tribunal de Contas da Lnião, a 19 de fevereiro, e templada no§ 19 do artigo.
_
_
Portanto, apresento a seguinte subemenda à Emenda n~
a 19 de_ agosto de cada ano, fixará o limite do valor, a partir
do qual os editais de licitação lhes deverão ser previamente 36:
submetidos;
"No julgamento das contas e na fiscalização que lhe comOs ordenadores de despesas remeterão ao Tribunal de pete, o Tribunal .decidirá sobre_ a legalidade, a legitimidade
Contas da União, por solicitação do Plená_rio ou das suas e a economicidade dos atos de_ gestão e das despesas deles
Câmaras, cópias de suas declarações de rendimentos de bens; decorrentes, bem como sobre ;;t_ aplicação de subvenções e
Verificada a ocorrência de fraude comprovada à licitação,- a renúncia de receitas, avaliando-se quanto à oportunidade
o Tribunal de Contas da União declarará a inidoneidade do e aos efeitos sócio-económicÇ>s~~~
.. _
.
.licitante, Tfauda:dor para pattidpar, por até cinco anos·, de
Emenda o9 37 do Senador José Paulo Bisol. Considero
licitação da administração públíca federal;
essa emenda da maior importância.
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''O Tribunal fiscalizará a dívida pública interna e externa.

Parágrafo único. Em novos· conttãtos de endivi~
damento público e externo, nos quais a União e suas
entidades sejam tomadoras ou __ avalistas, será emitido
pelo Senado Federal o competente Parecer Prévio".
''Entende o autor que, como o Tribunal de Contas analisa
as contas do Presidente da Repúhlica, seria inadmissível que
no texto dessa lei, não ficasse claramente definida a responsa~
bilidade de fiscalizar a dívida pública e em iii r o pai'ecer prévio
na celebração de novos contratos de endiVidamente externo."
''Consideramos de inegável oportunidade que ~e dê àquele Tribunal a tarefa de fiscalizar os a tos concernentes a dívida
pública interna e externa -da União, o qUe se~á ~~- g~~~d~
valia para o exercício da competência deferic!a ao Senado
Federal pelo art. 52 da Constituição Federal.
Apresentamos a seguinte submenda à Emenda n·:> 37:

Abril de 1992

O SR. PEDRO SIMON - Na verdade, achamos que
é da maior importância o controle interno da administração
pública. Há um projeto tramitando na Casa, de nossa autoria,
e um projeto do Presidente da República que visam, exatamente, regulamentar a auditoria interna, o controle interno
da administração pública.
Muitas pessoas nos dizem que, se a auditoria interna
do Governo Federal estivesse realmente em funcionamento
integral, muitas das denúncias que estão sendo feitas não estariam ocorrendo. porque essa fiscalização poderia estar sendo
feita com eficiência. Mas como poderá ser feito o controle
interno, se a pessoa que vai fazê-lo tem a responsabilidade
de exercer um cargo de confiança da pessoa que determina?
Ela vai fiscalizar o ato da pessoa que d_etermina o seu mandato
como responsável?
Por isso, a nossa subemenda, porque aceitamos a emenda,
só que não podemos determlnar, como quer, que haja um
referendo do Tribunal de Contas, porque não pode o Poder
Executivo, não pode o Ministro determinar, demitir um fun~
ciQQá:r}o_e_depender do referendo.
A nossa subemenda, portanto, tem a seguinte redação:

SUBEMENDA À EMENDA N• 37
Inclua-se no Projeto o seguinte p.rtigo 4?_ 1 _re:I'!_IJ.Ql.er-ªndo-~e~
os dispositivos subseqüentes:
_ _
"Art. 4'' O Tribunal fiscalizará os _a tos concer"Apreciar a ilegalidade das demissões .de funcionentes à dívida pública interna e externa da União.
nários das unidades de controle interno da Administração
§ 1" Em novos contratos de endividamento púPública Federal di reta e indireta."
blico externo, nos quais a União c suas entidàdes sejam tomadoras ou avalistas, o tribunal emitirá, para remessa ao Senado Federal, o competente parecer prévio.
O cidadão que demitir alguém responsável pelo controle
§ 2" _o Tribunal proporá ao Congr~sso_NaciOnal, _ internQ,_sabe_que aquele seu ato irá para o Tribunal de Contas
juntamente com o projeto de lei re_f~rlc!2._nº_~_r_~-- _103,__ _ en-Tribunal de Contas dde tomará conhecimento.
as providências neceSSárias ao desempenho da compePor isso, somos favoráveis à Emenda n·• 38 com uma
tência prevista neste artigo."
submenda.
_
Acho que são da maior importância a emenda e o parecer
A Emerida -n" 39, cujo autor~ o nobre Senador Eduardo
prévio do Tribunal sobre o endividaro.çr.t~~-ç;>::!~rno, ____ ~. "--Suplicy, está prejudicada, não sei se é o contrário, mas, na
Os ministros do lribullàf ãrgumenta~ que não ~Çm ~ondi verdade, consideramo-la prejudicada porque se identifica com
ções, que é quase impossível a realização dessa tarefa,_ __Por a Emenda n\' 38.
isso a nossa submenda que permite que isso seja feito, inclusive
Emenda n" 40, com a referida emenda, preconiza o Senana sua regulamentação.
-dor José Paulo Biso! que s_e_acrescentc ao § 1"' do art. 8°,
Emenda n"' 38, também do Senador José_ Paulo Bisol: após a palavra "decisão"; a expressão "e antecipando-se ao
"A emenda em tela objetiva a incluSão de_ maisj.1m artigo julgamento das contas".
no projeto, com o fim de estabelecer que o tribunal referenJustificando o acréscimo proposto assinala o autor dará as demissões de funcionários das unidades de__auditoria "que é de praxe no Tribunal de Contas vincular as tomadas
interna da administração pública direta -ou_irl~tf~t~:-~"''--- __
de contas especiais às contas de entidades, órgãos, e essa
Comungamos integralmente das preocupações manifes- prática foi utilizada, em muitos casos. para protelar julgatadas pelo autor, pois é essencial wp._ acompanhamerno_rigo- mentos de irregularidades praticadas por administrações públiroso nas demissões de pessoal no âmbito dos órgãos de con- cas".
trole interno, sabidamcnte vulneráveis às pressões em razão
Embora consideremos justificável a preocupação do ilusda própria natureza das funções que exercem".
tre Senador, entendemos que o acréscimo em questão há de
Na verdade, havia uma interrogação: como vamos pedir ser introduzido no § 29 do mesmo artigo, com o qual guarda
que o Tribunal de Contas faça a fiscalizaçãO da· demissão maior afinidade.
de funcionário do poder Executivo? lsso faz com qu_e _o TribuAssim, somos pela aprovação da emenda nos termos da
nal de Contas interfira num outro setor.
seguinte subemenda: "Acrescente-se ao § zo do art. 8"', após
----- - -a palavra "União", as expressões que a submeterá a imediato
O Sr. José Paulo Bisol- Sr. Presidente, f.eçO--;.-palavra julgamento, antecipando-se à apreciação das contas anuais
para uma questão de ordem.
do respectivo órgão ou entidade."
A submenda à Emenda n9 37 não é da minha autoria.
_:p_ortanto, ~orn_q~__ Q~_!_é_l __é_lQ!'_Oy~_ç_ãq __ da Eme:nQª n~_40 _ na
- __ ,_
o_-_ÍOrma da- Subemenda apresentada.
É SÓ essa pequena retificação.
-o

---

--

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevid~ü-.,..- A PresiEmenda n'' 41- Plenário.
dênda esclarece ao ilustre Senador José Paulo Bisól._que,_n_o
De-autoria do Senador Eduardo Suplicy, propõe a emen~
momento, o Senador Pedro Simon prolata; o seu, parecer, da em questão providência idêntica à que foi objeto da Emenlogo em seguida, ao iniciar-se a discussão, o nobre Líder do da nu 40, do Senador José Paulo Biso!, aprovada nos termos
PSB prestará os esclarecimentos que já, agora, se tornaram da subemenda. Por isso consideramos essa emenda prejuevidentes.
------dicada.
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Emenda n" 42 - Plenário. COm CSSa emenda, sugere preocupados sobre se o Tribunal seria obrigado a afastar todo
o Senador José Paulo Bisol a seguinte redação para o § 3~ e qualquer funciOnário. Se não houvesse a seleção, pelo exagero da determinação do afastamento, o Tribunal terminaria
do art. s• do projeto:
"§ 3"- Após a-UpificiÇão do dano causado e identificação por não aplicar. Na verdade, com a redação que deu o S~na
do responsável, será dispensada, para cobrança do ressarciM dor, parece-me que há clareza. S. E~ tem razão e por isso
menta, a comprovação de que o mesmo agiu de boa ou de aceitamos o seu argumento. O Tribunal determinará o afastamá-fé, podendo o Tribunal de Contas valer-se de provas ins- mento, quando existir indício suficiente para taL A redação
que tínhamos dado é "poderá determinar se existe indicio
trumentais, inform-anvas;tesremunnais ou pcT"íClãls."
Em face da aprovação da Emenda n• 34, o § 3• do art. suficiente". Se existe indício suficiente- de irregularidade, o
89, acima tefeiiâo, não deveria, na verdade, continuar subsis- Tribunal determinará o afastamento.
Reconhecemos e aceitamos a sugestão do Senador e acatindo no texto do projeto, pois só fazia sentido se preservadas _
tamos na íntegra a Emenda n9 44.
as expressões suprimidas pela mencionada emenda.
Emenda n"' 45 -.-_Plenário.
Contudo, a emenda ora proposta encerra formulação de
autoria -do. Senador ioSé Pãulo Bisai, a emenda em
indiscutível valia, razão pela qual somos pela sua aprovação,
nos termos da seguinte subemenda à Emenda n"' 42, de ple- referência propõe que se inclua no projeto, após o art. 52,
nário.
·
os. seguintes dispositivos:
"Subemenda - § 39 - Após a quantifiCação do dano
''Art. 53. O Tribunal manterá sob sigilo a identicausado, o Tribunal adotará as providências necessárias ao
dade do denunciante.
seu imediato ressarcimento, sendo inadmissível, como causa
Parágrafo único. A quebra do dever estabelecido
elitiva de responsabilidade, a alegação. de boa~fé por parte
neste artigo constitui crime punível com a pena prevista
do __ responsável." Favorável à Emenda n·' 42, na forma dessa
no art. 325 do Código Penal."
subemenda.
Estive
também em dúvida com relação a essa emenda,
Emenda n? 43 - Plenário.
De autoria do Senador José Paulo Bisol, a emenda acima ou seja, se não pareCeria estarmos estimuiando com esse sigilo
especificada sugere o acréscimo do seguinte dispositivo ao a prática exatamente das denúncias irresponsáveis. Em sendo
irresponsáveis, fazemos aquilo que, de certa forma. nós, que
art. 38 do projeto:
queremos a apuração, a denúncia, queremos que se tenha
"COinpete ao Tribunal de Contas:
a coragem de dizer o que está errado, de buscar averiguar,
V- propor ao Congresso Nacional o desbloqueio não estaríamos estimulando, através do sigilo, o anonimato.
de recursos previstos na Lei Orçamentária anual."
Na verdade, rendemo-nos aqui e acreditamos que, se não
Justifica o autor" que·; "pelo fato de o Orçamento da União houver a perspectiva do sigilo, o funcionário que está a mercê
ser autorizativo, o Governo Federal tem contingenciado recur- de um cargo superior, isto é, sob a responsabilidade· de quem
sos, muitas vezes, indevidamente. Isso tem acarretado prejuí- está por cima, não tem· condições e coragem de_ denunciar
zos enormes ao serviço público, além de favorecer o uso de o fato. Considerando que o sigilo é do Tribunal, que esse
ficará com a possibilidade de levar adiante, com a responsapráticas fisiológicas parã justificar descontingenciarnentos".
Não obstante justificadas as preocupações do autor, pare- bilidade de ver caso a caso o que deve, o que merece e o
ce-nos de discutível eficácia a pretendida atuação do Tribunal que não merece_ ser investigado, acatamos a Emenda no 45,
de Contas no processo sugerido, questão sobretudo política de autoria do Senador José Paulo Bisol, tratando-se, efetivamente, de garantir o indispensável a ser conferido ao denuna ser enfrentada pelo próprio Congresso Nacional.
Por considerarmos que a interferência do Tiíóllrial de ciante que do contrário ficará a merCê de toda sorte de retaliaContas na matéria em nada contribuirá para a solução dessa ção, principalmente quando o denunciante ocupar cargo hiedifícil questão, somos pela rejeição da emenc;Ia de que se rarquicamente superior no órgão em que presta serviço. Nessas condições, sou pela aprovação da Emenda n"' 45.
trata.
Tendo o Tribunal de Contas permissão para Íiberar-matéEmenda n• 46- Plenário.
rias contingenciadas dentro do Orçamento, seria praticamente
Também de autoria do Senador José Paulo Bisol, diz
impossível a ação do Tnbunal além de u_ma presença incom- a emenda:
preensível daquele órgão aqui no Congres-so Nacional.
"O Tribunal de Contas da União aplicará aos administradores ou responsáveis, na forma estabelecida na presente
Emenda n"' 44 - Plenário.
Com esta emenda, o Senador José Paulo Bisol quer que lei e no Regimento Interno, as sanções previstas neste capíse dê a seguinte redação ao caput Ço art. _44, incluído no tulo."
Aqui, com toda sinceridade, alterei. Voto contra_ e_ssa
projeto com a aprovação da Emenda n" 2-CCJ:
emenda, porque a redação original é "poderá aplicar". Deter"Art. 44. No início ou no curso de qualquer apu- minar a obrigatoriedade sempre, em todos os casos, com toda
ração, o Tribunal, de ofício ou a iei:}iiei'imento do Mi- sinceridade, não acredito que seja possível.
nistério Público, determinará, cautelarmente, o afastaA redação_ adotada no citado artigo com formulação de
mento temporáriO do responsável, se existirem-iridícios natureza facultativa nos. parece ser a mais apropriada, pois
suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas o Tribunal de Contas só aplicará a sanção se detectar irregulafunções, possa retardar ou dificultar a realização de ridades, não de forma indiscriminada, em qualquer caso.
auditoria ou irispeÇão, causar novos danos ao erário
Meu voto é _contrário à emenda porque creio que não
ou inviabilizar o seu ressarcimento."
·pode ser generalizada a obrigatoriedade de aplicar a sanção
A nossa emenda diz que o Tribunal poderia determinar quando o delito não corresponde a tanto.
Emenda no 47. Esta emenda é da _maior jmportânda.
o afastamento. O Senador substitui a expressão por "determina". TivemoS dúvida com relação a essa emenda. Ficamos Já sei que o Senador Maurício Corrêa, Líd';!r do PDT, pediu

n·e
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destaque para a sua votação. Ela esta.belece, com relação
III -competência para requerer, nos termos do
ao funcionamento das sess6es do Tribunal de Contas da
Regim-ento Illterno, -aos responsáveis pelos órgãos e
União, se deve ou não haver o recesso, a forma da orientação
entidades objeto de inspeções, auditorias e diligências,
daquela matéria. Ainda que opine contrariamente àquela
as informações e documentos necessários para instruemenda do Senador, sei que S. Ex~ vai fazer a- defesa do
ção de processos e relatórios de cujo ex_~e-~steja exdestaque para a votação dessa matéria e aâre-aito que, Daquela
pressamente encarregado por sua chefia imediata;
oportunidade, poderemos discuti-la.
_
__ _ _ _
_
IV_- vincu!aç_ão ~-o processo a ele distribuído,
Deixarei para analisar posteriormente_ ã.S emendãS-48 a - --- - bem co.i:no às auditorias ou ins~ções para as quais
53, que envolvem o Ministério PúbliCO.--~rao emendaSC-ófiilã-=~----~tenham sido deSlgilãdOS,-edOSqu3íS Só poderá ser afastas. Farei uma explicação a respeito, porque devem ser analitado em hipóteses de impedimento previstas em lei."
sadas no seu conjunto, ao final do_meu pronunciamento.
Essa a subemenda que apresentamos à Emenda n" 54,
Emenda n" 54, de autoria do Senador José Paulo Bisol.
acatada neste momento.
Pode parecer estranho que o Senador _Bisol tenha tantas
Emenda de Plenário n"' 55, também de autoria do Senador
emendas a esta matéria. Quero felicitar S. Ex~~ bem co_mo JOsé Paulo BisoL
_
_
o Senador Eduardo Suplicy, pela dedicação_ e carinho que
Essa emenda tem por escopo incluir, entre as Disposições
dispensaram a esta matéria.
Gerais e Transitórias, após o art. 89, o seguinte:
O Senador Eduardo Suplicy, representando o PT, pela
"Art. 90. Caberá ao Ministério Público da
sua competência, cultura e pela equipe do seu partido que,
União representar ao Supremo Tribunal Federal contra
tenho certeza, presta-lhe uma importante assessoria, possibiMinistro do Tribunal de Contas da União, na fo_rma
litando a que S. Ex• atue em todas as matérias, projetos e
-do art. 102, inciso I, a1ú1ea c, da Com;tituição Federal,
em to~as ~s comissões com um bril~o que mere~e respeit?
sempre que: I - sua atuação nos processos implicar
cumplicidade ou acobertamento de irregularidades pra~
e adm1raçao. E sabe S. Ex• da senedade da mmha rnamfestação.
ticadas por dirigentes e servidores públicos; I I - opo·r
O Senador José Paulo Bisol, ilustre jurista, além de Senaresistência íiijõ.stificada ao andamento de processo que
dor. um dos maiores Desembargadores do Rio Grande do
resulte em atraso de julgamento superior a dois anos.
Sul, que, fruto de sua competência, conheci! o funcionamento
Parágrafo único - A comprovação de irregulados tribunais, apresenta uma série de emendas, apreciadas
ridade referida no caput do artigo poderá ser feita,
e debatidas, a esta matéria.
dentre outros meios, pela assessoria técnica da Comissão Mista Permanente a que se refere o art. 166, §
A Emenda n"' 54 preconiza a inclusão, entre as Dispo19 da Constituição- Federal, através da requisição de
sições Gerais
e Transitórias,
dispositivos
referentes a:os
.
,
.
• _ de d.
.
. __ processos.
funcionános rcsponsávets pela au 1tonã.Somos pela aprovação da Emenda nos- termos da seguinte
Essa é a emenda.
O art. 102, iil.cíSo I, alínea c, da Constituição Federal,
subemenda:
confere ao Supremo Tribunal Federã.I competência para proArt. 103. "São obrigações do servidor que exer- cessar e julgar, originariamente, dentre outros delitos, os crice funções específicas de controle externo do Tribunal -mes de.responsabilidade cometidos por membros do Tribunal
de Contas da União:
·
de Contas da União.
I - manter. no desempenho das tarefas de que
Cabe consignar, por outro lado, que, há mais de quatro
estiver encarregado, atitude de independência, sereni~
décadas, foi editada a Lei no 1.079, de 1950, que tipifiCa crimes
dade e imparcialidade;
I I - representar, a sua chefia iinediata, contra os de responsabilidade do Presidente da República, Ministros
responsáveis pelos órgãos e entidades sob sua fiscali- de Estado, Procurador-Geral da República e, inclusive. Ministros do Supremo Tribunal Federal.
zação, em casos de falhas e/ou irregularidades;
Para os Ministros do Tribunal de Contas da União, entrei i i - propor a aplicação de multas, nos casos pretanto, inexiste, até hoje, tipificação legal de crimes dessa natuvistos no Regimento Interno;
_
-reza.
-IV- guardar sigilo sobre dados e informações
Assim,
aceitando
a
emenda
do
Senador
José
Paulo Bisol,
obtidos em decorrência do exercício· das suas funções
e pertinentes aos assuntoS sob sua físcalização, utilizan- tomamos como paradigma a Lei n<:> 1.079/50 e, cOnsiderando
ainda a necessidade de garantir eficácia ao aludido comando
do~os_ exclusivamente para a elaboração de pareceres
constitucional, viabilizando o exercício da competência por
e relatórios destinados à chefia imediata.
ele deferido ao Supremo Tribunal, somos pela aprovação da
Art. 104 Ao se~vidor a que se-- refere o artigo emenda, na forma da subemenda a Emenda n~ 55.
anterior, quando credenciado pelo Presidente do TriEssa subemenda consiste em estender os crimes de res~
bunal ou. por delegação deste. pelos dirigentes- das ponsabilidade, tipificados há mais de quarenta anos na Lei
Unidades Técnicas da Secretaria do Tribunal. para de- n~ 1.079, aos Ministros do Tribunal de Contas.
sempenhar funções de auditoria, inspeções e diligências
Acrescente-se ao Capítulo IV do Título II os seguintes
eXpressamente determinadas pelo Tribunal ou por sua dispositivos:
Presidência, são asseguradas as segUintes prerrogati"Art. 75. São crimes de responsabilidade dos
vas:
Ministros do Tribunal de Contas da União:
I - livre ingi"esso em órgãos e emida~es sujeitos
I - ãlterar, por qualquei- forma, exceto por via
à jurisdição do Tribunal de Contas da União;
de recurso, decisão ou voto já proferido em sessão
II - acesso a todos os documentos e informações
do Tribunal ou de qualquer de suas Câmaras;
necessários à realização do seu trabalho;
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II- proferir julgamento quando,_ por lei, seja suspeito para atuar no processo;
III- retardar, por meio não previsto em lei ou
no Regimento, o ·andamento de prç~esso e~ trami·
tação;
IV- ser dcsidioso no cumprimento dos deveres
do cargo;
V- proceder de modo incompatível com a honra,
dignidade e decoro de suas funções. _
ParágrafO único- Os cl'irilés definidos n~ste artigo, ainda quando simplesmente teritados, importam
a imposição -da pena de perda do cargo, com inabilitação, até cinco anos, para o exercício de qualquer
função pública, imposta pelo Supremo Tribunal Fede-
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cE"1)õNDA N' 59- PLENÁRIO
SUBEMENDA
À EMENDA W 59- PLENÁRJO
"§ 3~" Nenhumã. sessaõ e-xtraordináiiã de caráier reservado poderá ser realizada sem presença obrigatória de representante do MiniStério Público".
É contrária, portantO, à Emerida n9 58, e favorável, com
subemenda, à Emenda n~ 59.
Emenda_n<t 60, de autoria do Senador José Paulo Bisol.
''f 3<:> -~Caso de sessão extraordinária de caráter reser~
vado, o TribuDâl1:Ümunicará, de imediato, ao Presidente do
Congre-ssO Nã.ei~Ôal, informando-o e documentando sobre o
teor da matéria sob exame."
ral, em processo instaurado por iniCiativa de- -qUalCJ.Uer
Embora compreensível a preocupação manifestada pelo
dos membros do Ministério Público junto ao Tribunal autor, o mecanismo proposto não nos parece ser o mais aconde Contas da União."
selhável, pois faria proliferar, de forma absolutamente imprevisível, o número de comissões a serem concebidas no âmbito
Reparem V. Ex>$ que transferi para: o Tribunal de Contas do Congresso Nacional, com grave prejuízo para ·a regulada União a lei que hoje existe para ?residente da República, ridade dos trabafhos de elaboração legislativa.
Ministros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal.
O sugerido mecanismo de controle, inclusive, iria de enAceitamos, po-rtanto, a Emenda do Sr._Senador José Pau- contro ao espírito que norteou -a- adaptação do Regimento
lo Bisai, nos teimas da subemenda ora apresentada.
Interno de cada uma das Casas do Congresso Nacional. Somos
Emenda n~ 56- Plenário- Iniciativa do Senador Eduar- pela rejeição dessa emenda.
do Suplicy.
EMENDA N' 61- PLENÁRIO.
A Emenda em referência visa suprimir do texto a formuA ernertda em foco busca inscrever no Projeto uma série
lação contida no art. 99.
de obrigações•e- prerrogativas que já foram atendidas em
Somos pelo seu acolhimento, pois, como bem esclareceu emendas anteriores. Prejudicada.
o autor, "com a aprovação da Emenda n~ 35- CCJ, que
EMENDAN' 62- PLENÁRIO, de autoria do Senador
suprimiu do texto do Projeto todo o Capítulo VI, atinente José Paulo Biso!.
ao Ministério Público junto ao Tribunal, é inadmissível a perOs atuais oCupantes de cargos de Procurador junto ao
manência do citado art. 99".
Tribunal de Corffas da União integrarão quadro suplementar.
Emenda n•> 57 - Plenário --_De_autbría do Senador
Apresentamos a seguinte subernenda:
José Paulo Biso!.
Os atuais CãJ_gos de Subprocurador-Geral junto ao TribuEssa emenda preconiza o acréscimo de um parágrafo ao nal de Contas 'áã-União integrarão quadros suplementar em
art. 100 do Proje-to, com a seguinte redação:
extinção, as~l!!!'àdos os direitos_ _e_ observadas as vedações
-a~~ .lltulares.
_ _____ _
aplicáveis
"Parágiáfóüníco- Tornar-Se-á prcve"nto o MinisEssa emeiida depende de todas as emendas, como as
tro que-despachar primeiro ein determinado processo.
que não poderá ser redistribuído a outro, salvo impedi- anteriores refe"rentes ao Tribunal de Contas da União.
EMENDA N' 63- PLENÁRIO.
mentos legais."
Trata-se
iniciativa subscrita Pelo Senador Maurício
Trata-se de aplicar aos processos apreciados pelo Tribunal Corrêa, na qual é reproduzida formulação idêntica -à da Emen~
de Contas da União consagrado e útil instituto da legislação da n" 62, acolhi_da nos termos de subemenda por nós proposta.
processual civil, que vincula o juiz ao processo-cm que haja
Somos pela sua prejudicialidade.
oficiado.
EMENDA N' 64- PLENÁRIO.
Manifestamo-nos, pois, pela aprovação da Emenda, em
Senador José Paulo Bisol.
exame, na forma da seguinte suberncnda;
Visa a incluir no projeto o seguinte preceito:
"As funçõeS' do Ministério Público junto ao Tribuna! de
"Tornar-se-á prcvcnto o Minístro que despachar
primeiro em determinado processo, que não poderá Contas da União-setão exercidas por membros do Ministério
ser distribuído a outro, salvo em caso de férias, licença, Público Estaduãl ri(,-s termos de sua Lei Orgânica."
Essa é também uma emenda que depende das emendas
impedimentos legais ou reapreciação da matéria, em
anteriores do- Ministério Público.
grau de recurso."
EMENDÃN' 65- PLENÁRlO.
No intuito -de impedir que o Tribunal de Contas da União
EMENDA N·• 58- PLENÁRIO_
venha a validaratos de admissão de pessoas julgadas em débi~
"Art. 101. Serão públicas as sessões do Tribunal de tos, bem ainda, que tais pessoas venham ser nomeadas dirigen~
tes ·cte órgãos ou entidades no serviço público, preconiza a
- ·
Contas da União.
§ 1~ Os atos processuais c audiências poderão ser reali- iniciativa em tela, do Senador José Paulo Bisai. a inserção
zados reservadamente, quando da preservação dos direitOs no texto do Yrõjeto de dispositivos estabelecendo que o Tribunal de Contas aa União "manterá um Banco de Dados infore garantias individuais o exigirem."
Sobre essa matéria;-apreseritamoS, na comissão, a· enien- matizado e celttializado na sua s_edc, disponível a qualquer
da que foí" ãprovada e, aqui, uma emenda onde defendemos cidadão, de DJngentes e/ou Servidores citados c julgados em
débito e, tambérp.,_dos ordenadores de despesas e seus respec~
a tese.
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ti vos cônjuges que, comprovadamente,_ enri_queceram ilicita- ria-Geral da República continue a existir á Procuradoria do
mente por exercício irregular na função p-M,Jica". Somos favo~ Tribunal de Contas da União.
ráveis a essa emenda, ainda que haja muita interrogação sobre
Pedimos preferência para votar o- destaque do ilustre Lí-a eficácia da sua aplicação.
der ·do PDT. Não haveria lógica em voiarnlos as emendas
EMENDA N' 66- PLENÁRIO (do Senador José Paulo do S_enador José Paulo Bisai porque, com a aprovação da
Emenda n" 35 de sua autoria na Comissão de Constituição,
Biso!)
"Será considerado impedido de rebitar e de dar parecer JUStiÇá e Cidadania houve um vazio. Tudo que é tradicional
sobre as contas do Presidente da República o Ministro que hoje no Tribunal de Contas da União caiu, e praficainente
tiver sido escolhido pelo próprio Chefe do Executivo_ a que teríamos que orientar a presença da Procuradoria-Geral da
República no Tribunal de Contas da União.
se referem as contas.
- O Senaâor José Paulo Biso!, agora, vem preencher este
Somos absolutamente favoráveis a ela:-se há riO-T:dl:itill.al
de Contas sete Ministros,_ não me patece que seja lóg-icÕ que vazio e aceita a Emenda n9 35, da CCJ, que elimina a Procuraum ministro indicado pelo Presidente da República apure as doria do Tribiiri.al cte Contas da União e coloca a Procuradoria
contas desse mesmo Presidente. PareceMme irracional que um da República no Tribunal de Contas da União. Aquele vazio
ministro faça o relato das contas daquele Presidente que o seria- reSOlvido pelas emendas do Senador José Paulo Bisol.
indicou para o Tribunal.
Como há um destaque do Senador Maurício Corrêa, que
pede para se votar a emenda aprovada, n" 35, da Comissão
EMENDA N' 67- PLENÁRIO.
Essa emenda depende das outras emendas refÚidas pelo de Constituição, Justiça e Cidadania, se ela for votada e cair
Senador José Paulo Bisol.
---se restabelecerá a situação a:nterior; e se isso ocorrer, serão
Volto, Sr. Presidente, às Emendas de n~ 48, 49, 50, 52 consideradas prejudicadas as Emendas n9 s 48, 49, 50, 51, 52
e 53, que têm que ser analisadas em conjunto com a solicitação e 53~ e que são as emendas do nobre Senador José Paulo
do Senador Maurício Corrêa de deStaque pa-ra a· -Emenda Bisoi, que regulamentam a presença da Procuradoria-Geral
n» 35, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A da República no Tribunal de Contas da União.
Emenda n\' 35 da Comissã9 de Constituição e_ Justiça e CidaESsa será a discussão que nós teremos quando formos
dania que é do Senador José Paulo Bisol, alterou a ação discutir e debater o pedido de destaque para a Emenda n9
do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. 35 aqui neste plenário.
Enquanto preconizávamos manter o sistema tradicional
Sr. Presidente, quero felicitar 0 extraordinário homem
do Tribunal de Contas da União, o Senador José Paulo Biso! público que é 0 Senador Nelson Carneiro. Sou seu admirador
altera aquela realidade e faz a defesa da sua tese baseado de longa data, desde que, lá no Rio Grande do Sul, era mono artigo 128 da Constituição ·Federal, dizendO não· poder desto Deputado Estadual. Acompanhei a sua luta, sua trájeexistir um corpo específico de procut:'ado~-e:~ !lO__ Ttj_ºur:tc:tl dç _~!ória e_sua ~ção re~ilínea. s~ E_?CJ,_ 3-tnilll, emociona. É imp· ceSContas da_ União.
sionante ver o homem que passou pelos mais variados cargos
Argumenta S. Ex~ que são os procuradores daProcu!ado- e que, a esta altura, teria o direito de ser um Senador da
ria-Geral da República que deverão atuar nO -Tribllrial de___ República nas horas vagas, de ser um Senador da RepUblica
Contas da União. Através das Emendas de n~'s _4_$_,_ 49,_ S_Ol para esse ou aquele assunto, mas, que, ontem, como Presi51, 52 c 53, o Senador Jo_sé Paulo Bisol apresenta a idéia dente do Congresso Nacional, e, hoje, como Presidente da
de alterar a realidade do Tribunal de Contas da União. Argu- Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ser 0 primeiro
menta o Senador José Paulo Bisol que o art. 128 é muito que chega, que orienta, ser 0 que determina, ser um homem
claro quando diz que o Ministério Público abrange o Ministério apaixonado por esta Casa e por essas instituições. A começar
Público Federal. o Ministério Público ,do Trabalho, o Minis- pelo Presidente, os Membros da Comissão_, 0 Senador Eduarw
tério Público Militar, o Ministério Público do Distrito Federal _do Suplicy, 0 Senador José Paulo Bisol e os outros colegas
e Territórios e os Ministérios -PúbliCOs doS EstadoS.- -- ·- - · -· que a integram, se dedicaram profundamente a essa matéria.
Dentro dessa tese, S. Ex~ altera a realidade existente
Creio, Sr. Presidente, que nós queremo~ aqui buscar o
no Tribunal de Contas da União e preconiza que haja uma
regulamentação através da qual a Procuradori~ da Rep_tí!Jlica_ aperfeiçoamento daquela instituição. Creio- que temos-,-aqui,
determine os ministros que vão atuar no Tribun-aY dé Contas --matéria a mais importante e que está_ a _demonstrar as inova__ ç_Qes_praticadas naquela Casa.
da União.
Desde o início, Sr. Presidente, desde os debates, como
Respeito a tese de S~ Ex~ Pretendo assis_ti~ -e participar
do debate que, sei, será travado aqui nesta Casa, entre o Relá1:0Y na -comissão, V. Ex~' estão verificando, a matéria
Senador José Paulo Bisol e os autores do destaqUe fnterpoSto recebeu cer-cã de quarenta emendas de plenário, e nós aceitamos quase que a maioria delas. A nossa preocupação, numa
pelos que defendem a contrariedade da sua emenda.
O Senador José Paulo l3isol diz que o art. !28 não prevê - hora como esta,. é dar dimensão, é dar força à organicidade
a existência de qualquer outro tipo de Procuradoria no Tribu- da busca da responsabilidade pelos abusos de poder, principalnal de Contas da União, senão a Procuradoria-Geral da Repú- mente no setor público deste País.
Fui oposição praticamente a minha vida inteira, Sr. Presiblica.
dente~ Por um período pequeno fui Ministro da Agricultura,
O art. 130 assim expressa:
em outro Governador do Estado do Rio Grande do ·sul. A
"Aos membros do Ministério Público junto ao. Tri- verdade é que me caracterizo por ser um homem de oposição.
bunal de Contas da União aplicam-se as disposições Já desde deputado estadual eu era oposição. E, aqui no Condesta seção pertinentes a direitos, vedações e forma gresso Nacional, até pelo golpe militar, que derrubou o regime
de investidura."
ao qual o meu partido - o Partido Trabalhista - estava
A argumentação contrária à do Senador é a de que identificado. De lá para cá, oposição tem sido, praticamente,
no art. 130 abre a perspectiva de que, ao lado da Procurado-- a característica da minha vida.
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Creio, Sr. Presidente, que há muito o que fazer nas instituições; há muüo o que fazer no Poder ExecUtivo. Vim para
esta Casa e reconheço que há muito a ser feito neste Senado
Federal; há muitõ -a ser- feitO na Justiça brasileira. E penso
que devemos buscar esse aperfeiçoamento. Aàedito que tudo

aquilo que busque esse aperfeiçoamento é absolutamente necessário e indispensável.
Todavia, Sr. Presidente, sou uma pessoa, -não digo aquele

termo meio grotesco e até ridículo, a uma pessoa de boa-fé.
Sou um coloninho de boa-fé? Não! Sou uma pes·soa que luta,
que debate, que se esforça, mas que acredita que os homens
buscam o bem comum.
Cáncordo com os que dizem que o congreSsO -NãC:iOiiãl;
o Senado Federal, as Assembléias Estaduais, o Tribunal de
COntas da União~ o Supremo Tribunal, que temos que mudálos. Acredito que sim!
Estou empenhado, junto com muita gente, na campanha
contra a impunidade, para que ela não seja a característica
deste País. Como bem disse o Líder do meu Partido, Senador
Humberto Lucena, já se fala em um novo Governo, oriUndo
das mudanças estabelecidas pelo Presidente da República.
O ilustre Senador governista de Rondônia, üdacir Soares,
referiu-se, durante um aparte, ao Governo, não como àquele
que caiu por causa da corrupção, mas- co-mo- um Governo
que é um espetáculo, uma maravilha!
Receio que, mais" uma vez, as manchetes e as notícias
e tudo o mais caia no esqUecimento, que é uma característica
deste País. Ninguém se lembra mais das bicicletas! Aqui está
o Senador Eduardo Suplicy, que veio tantas vezes à tribuna
falar sobre as "bicicletas". s: Ex~ já Item se lembra_ mais;
ele, agora, só_ fala em je:t~ski. As _manchetes dos jo~nais j~
são completament~ diferentes, já nãO aludem às "bicicletas"_.
Creio, com tOda a sinceridade, que _a imPunidade_ é a
grande responsável. As comissões de inquérlfO éstão d_enunciando, debatendo; a imprensa tem veiculado. Viril -à- tribuna
na semana passada e mostrei que havia~ eni apenas úm dia,
cerca de 70 notícias de corrupção envolvendo os mais variados
setores do Governo, e que alguma providência deveria ser
tomada.
Creio que tem razãõ-o Senador Humberto Lucena quando
pergunta se esses fatos vão cair no esquecimento. A tradição
diz que sim. E isso é doloroso! Caem no esquecimento quando
são irregularidade, imoralidade, roubalheira, escândalo! Não
se apura!
Ouvi o ilustre jurista que está assülriiildo o MiniStérioda Justiça, o novo Ministro; dizer, e com_razão: "Temos que
ter responsabilidade ao denunciar alguém". Tem razão o Sr.
Célio Borja. Tem que haver um pouco mais de responsabilidade! Diz S. Ex~ que deve haver pessoas que devem ter
medo de aceitar cargos públicos, porque, na verdade, as manchetes estão aí. E nunca se apura, Sr. Presidente. E se inistura
em tudo isso um homem digno, que foi atingido injustamente
na sua dignidade. A Veja publicou há alguns dias algo que
envolve a dignidade do Deputado Luís Roberto Ponte. É
uma injustiça! Sou testemunha e afirmo ser -iiriláT:tijuS:tiça
para com um homem de bem e digno como é O Deputado
Luís Roberto Ponte.
'"'"
Mas se mistura o Deputado, o Ministro, Q "GCNemador,
e não se separa o joio do trigo! A classe política se. nivela
por baixo, porque a impunidade é a característica~ Cfeio que
devemos buscar a responsabilidade. Nunca pertenci a um Tribunal; nem a Tribunal de Justiça, nem de Contas: No Tribunal
a._Qareço como advogado de defesa.
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Mas, Sr. Presidente, ou partimos do princípio de que
há uma perspectiva de seriedade nas pessoas que irão aplicar
as nossas leis: Outro dia ouvi um pronunciamento aqui e
fiquei a me dizer, se essa gente é assim, penso que essa lei
não está bem aplicada. Temos que apresentar uma emenda
à Constituição eXtinguindo o Tribunal de Contas da União.
Na verdade, se as questões são essas, se não temos as condições
necessárias para acreditar que um Tribunal tem condições
de exercer as suas funções, não se1 comO agir. Com relação
às sessões, apresentamos propostas de que as sessões sejam
públicas. Mas acreditamos que há casos em que elas podem
ser públicas e outros em que devem ser reservadas. Mas num
tribunal pOde haVer-casos erit-que; âadas as notícias, se queira
a reunião reservada, porque em assim sendo pode-se apurar
os fatos com tranqüilidade. Agora, diz-se que se faz reuniões
secretas só para fazer patifarias, vigariCeS~ e não- sei mais
o quê!
Então, lião sefO que vOu faZer, .Porque a mesma liei,o mesmo dispositivO pode serinterpretado de maneira completamente difcicntC. Como é que pode haver um Tribunal de
Contas que em determinada ocasião mexa aqui ou lá, sem
saber onde está_ tocando? Que faz uma sessão pública e, de
repente, estoura uma manchete no jornal, e a notícia faz
agitação e tumultua a averiguação_ da veracidade ou não daquele fato?- ·creio que estamos falando de um Tribunal de
Coiltas cujos mcimbros pãssarãm por- aqui e -tiveram o voto_
fã"votáVel desta Casa. Quanto à_e_me_nda do Senador José Paulo
Bisol, estamos inserindo um item em que o membro do Tribunal poderá ser responsabilizado se aplicar ilegalmente a lei.
Mas se eu achar que ali há uma porção de não sei o
quê~ não possO nem vir aqUi regulamentar.
Então, as sessões são todas públicas.
Porém, Se aS pessoas não são de boa-fé, acertam secretamente
e no momento de vir publicamente já estão todos acertados.
Estaria dizendo alguma bobagem? Não sei. Sou um Senador
de oposição, não tenho ligaçãO com nenhum Ministro do Tri-bunal de Contas· da União, não so_u_ parente, nem conhecido,
nãO tive ligação com nenhum deles. Às vezes, conversei com
alguns. Atualmente, tenho conversado com o Sr. Carlos Átila,
Presidente daquela Corte, homem sobre o qual tinha as maiores restrições, 'porque era do Governo revolucionário. Somente o conhecia através das piores referências publicadas
pela imprensa. Confesso que te.nho por ele respeito. A meu
ver, é um Ministr(,-competente, sério e me parece altamente
preotup-ado e interess-ado ria idiriiiüStração daquele tribunal.
Poderia até fazed·eStrições ao Sr. Cãrlos Átila pela sua indicação, pelos cargos que exerceu no regime militar, contra o
qual lutei a vida inteira. Conversando com S. Ex~. analisando
a situação, tenho que acreditar que ali é possível que se fãça
um trabalho sério.
Abro o debate e a ele me expondo diante dessa característica. No meu entender, creio que é muito difícil que se
diga -que se tenha avançado tanto em termos de buscar aquilo
que queremos-caracterizar: a impunidade.
-A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania votou
a favor do afastamento imediato do cargo o cidadão que o
Tribunal de Cont~s_ da União julgil.r enVolVido. Se o superior
não o afasta Imediatamente, ele é considerado co~responsáveJ.
Há uma outra lei que_ está sendo votada na Câmara dos
Deputados com relação ã impu-nidade, determinando que o
cidadão possa ter os seus bens confisCados. Aquilo que o
cidadão não sabe' nunca; se alguém devolve o dinheiro com
o confisco dos beris ele será o primeiro a se preocupar -co~
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o andamento do projeto. Está a CPI investigando o ex~Mi
niStto-__ Ma-gri, que peg~m 30 _mil dólares; tudo bem, mas, e
a ffrrna, -quantO é- c}Ue lesou o património em torno desse
montante? Nós estamos permitindo competência para que
o Tribunal vá lá na empresa corruptora e que eJa tenha a
sua escrita aberta, a fim de que a imprensa possa examiná-la,
bem como o corruptor, porque, neste País, mudar um corrupto, é muito difícil, mas há empresa que já corrompeu muitos
funcionários~ em vários governos, ao longo da história. Estamos permitindo, determinando que a empresa corruptora tenha a sua escrita aberta e o tribunal possa chegar a ela e
possa trazer ao banco dos réus e essa empresa não põderá
negociar, por 5 anos ou mais, com nenhum setor público
estadual, federal ou municipal.
Creio que nós fizemos muita coisa. Sr. PreSidente, os
Senadores apresentaram emendas, a Comissão de Constitui~
ção, Justiça e Cidadania debateu, longamente, esta matéria,
e o Presidente Nelson Carneiro, nós todos,_ a assessoria da
ComiSsãO, pr0fund8.Inente debatemos essa matéria.
Entendo que essa questão pode, merece, e·, tem condições
de ser aprofundada, mas não se pode agradar a todos. Respeito
o Senador José Paulo Biso! e todos aqueles, inclusive, que
foram maioria na COmisSão, que acham id~J _que o corpo
da Procuradoria-Geral da RepUblica esteja lá, porque é mais
genérico, aberto, mais global e transparente. Acredito que
deve ser respeitada a tese daqueles que pensam que a Procura~
doria deveria levar adiante os 25 mil processos, porque há
pessoal específico debatendo caso a caso.
Uma das questões que estamos discutindo é a rapidez
processual; a acusação que se faz nem sempre é de que há
impunidade, que nem sempre ocorre. O ato ilegal com a çom~
pra das vinte e seis mil_ bicic;le_tas gerou m~ltas manchetes.
Se daqui a seis anos houver condenação, ela será publicada
na décima página do Jornal, em quatro linhas. -ne modo que,
para a opinião pública, houve impunidade.
O interesse é na rapidez. No momento em que tivetnios
dois setorcs, a Procuradoria-Geral atuando como órgãõ para~
leio ali dentro, acreditamos que a questão pode complicar_.
Respeito o Senador José Paulo Bisol e as pesSo_a_s que pensam
de outro modo. Não sei, n~m imagino o que óSenadorJosé
Paulo Biso! está querendo. Devemos nos respeitar reciproca~
mente, bem como aqueles Senadores que pensam diferente~
mente: aquilo que existe há cem anos continua como sentpre
foi.
Creio, Sr. Presidente, que as sessões podem ser secretas
e públicas. EntretantO, se desconfiamos que oS Ministros que
estão ali não são de confiança e se for feita sessão secre'ta;
o que fizerem é desgraça, ora, Sr. Presidente, secreta ou não,
aquela gente não me serve. Penso que a questão é não votar
uma lei complementar para atendê-la. Vamos _ver se extinguimos, se deixamos por um determinado período parado ou
numa outra tese que sabemos que existe, que O Tribunal com
uma equipe de decisão fique apenas na p-arte do levantamento,
fique apenas nos técnicos, nos auditores. Então, o Tribunal
poderia ser substituído por um Banco Central, que junto aos
Auditores do Tribunal fariam a perícia e não 'necessitaria de
ministro. Para que Ministro?
Essa tese, aliás, existe. Agora, se defendemos que deve
haver a auditoria, que deve haver um técnico e que tem que
haver· um colegiadQque decide, ou se respeita esse colegiado
ou, se secretamente não dá para confiar, acho que publica~
mente eles encontram a fórmula através da qual farão a mesma
burla da lei.
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Quero agradecer aos membros desta Casa pelo esforço
e!llpreenc_lido np debate e_ aprofundamento dessa matéria e,
de modo especial, àqueles que colaboraram comigo, ~o extraordinário funcionário Paulo Roberto Silvério da equipe
de assessoramento superior do Senado que, desde a primeira
hora, esteve conosco trabalhando com profundidade, num
esforço imenso. Aliás aproveito maís uina vez para, na pessoa
do Dr. Silvério, felicitar o Serviço de Assessoramento Superior
desta Casa. Não há dúvida alguma de que em horas como
esta, quando temos um mundo de questões a serem debatidas
e analisadas, não fora o Dr. Silvério e a equipe de assessores
que a mim ou a qualquer Senador serve permanente,_ seria
muito difícil.

O Sr. Mauro Benevides, Presideni'e, -deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Epitácío Cafeteira.
O Sr. Amir Lando- V. Ex~- me permite Uiii ai)árte?

O SR- PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A Mesa
lembra que o orador está dando um parecer e parecer não
tem aparte. V. Ex~ depois encaminhará a votação.
O Sr. A~r Land9 ~ Sr. PreSidente, apenas para uma
infOrmação, um esclarecimento.
O SR- PRESIDENTE (Epitácío Cafeteira) - Durante
o parecer não é possível. Lamento.

O SR. PEDRO SIMON - Creio que esta Casa, com
serenidade, com responsabilidade, poderá pedir tantos esclarecimentos quanto quiser, pois não me entitulo dono da verdade. Estou aqui há seis meses trabalhando nesse projeto, falei
com todo mundo, acho assim e quem não votar comigo está
errado.
Meus amigos, apresento essa idéia, mas o Plenário tem
condições de melhorá~la e aperfeiçoá~la. Venho de público
diZer que o meu projeto original foi muito aperfeiçoado na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e que as emen~
das de plenário, notadamente as do Senador José Paulo Bisol,
foram aceitas por mim e melhoraram muito o novo projeto.
Acho que nos respeitarmos reciprocamente e também
os órgãos que estamos debatendo é muito importante.
Repito, não tenho nada e nem por que defender o Tribu~
nal de Contas _da União. Não tenho procuração, não tenho
absolutamente nada e nem foram muito simpáticos quándo
fui Governador, tenho até algumas mágoas, não tenho nada
com relação ao TCU e nunca tive ligação 00111 nenhum dos
seus Ministros. Não os considero santos, mas também não
os posso julgar. Ou acredito na instituição, e estou aqui Como
Relator para relatar um regulamento de como eles vão viver,
ou não acredito na instituição: Se não for assim, é aquilo
que volto a dizer, aquela história de que acredito na minha
mulher, desde que ela a_nde comigo, quando _ela não _está
comigo não s_ei o-que ela faz.
Acredito nos Ministros desde que fiquemOs olhando o
que eles fazem em sessão pública; se for a sessão secreta~
não sei o que acontece. se não confio neles em sessão secreta,
não confio neles em sess-ão pública. Se não cori.fiO na minha ·
mulher quando ela está tinge, não confio na minha mulher
quando ela está em outra situação. Quem quer, faz. Ou é
ou rião é, tem-se caráter ou não.- Ou tem respeito ou não
tem respeito. As sessões _são públicas; em casos específicos,
acho que elas têm que ser secretas.
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Atendendo à solicitaÇão--do Senador José Paulo Bisol,
nós colocamos que cm todas as sessões secretas _tem que e_star
presente, obrigatoriamerite, o representante-da Procuradoria.
Vejam como o Senador José Paulo Bisai, apesar de discordar de S. E~, colocou malícia no meu pensamento. Secreta,
sim, mas e:!JI sendo sessão secreta, um Procurador tem que
estar assistindo, obrigatoriamente.
Era o que tinha a dizer, Sr:Presid~mfe.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira}"'- Completada
a instrução da matéria, passa-se à votação, em primeiro lugar,
do texto do projeto.
O Sr. Eduardo Suplicy me inscrever.

Sr, Presidente, gostaria de

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho também, Sr. Presidente.

Peço que me inscreva

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao nobre Senador Antônio Mariz.
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O art. 73, § 29 trata da escolha dos Ministros do Tribunal
de Contas, estabelecendo o procedimento a ser -adotado e
diz:

"Art. 73 .................. ~-·······•·h·············-··········
•.,' • • • • • • • .-, • • •••

•><~•~•""'•

.--. ,-,-, •"uo-oO.o • • O •• O • ' .~.- •• •

• • • • ~-,:- .~, -,-,--;-, • • • O •

29 Os- Ministros- do Tribunal de Contas--da -UniãO
--serão escolhidos:
I - um terço pelo Presidente da República, com
aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo
Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento.
Ora, é evidente;- no"- que aqui se contém, que a escolha
dos Ministros se fará na área restrita do Ministério Público
atuante junto aO-Tribunal.
- -Da forma como está redigido o texto, éí:ffij>OSsíVerã.dmitir
que essa escolha se estendesse a todo o quadro do Ministério
Público Federal. Não há como fugir desta conclusão que é
ratificada pelo texto do art. 130:

"Art. 130. Aos membros do MinistéríO Público
O SR. ANTONIO MARIZ (PMDB _:_-Ptl:'Para encamijunto aos Tribunais de Contas aplicam-se as disposições
nhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ouvi, com
desta seção pertirienteS- a -direitos, vedações e forma
atenção, o brilhante parecer do Senador Pedro Simori sobre
de investidura."
as emendas de plenário. E posso concordar com a opinião
de S~ Er., na maior parte dos votos que expendeu, reservando-me, no entanto, para, eventualmente, discordar um ou
Ora, a lei não pode ser inconseqüente. Não há textos
outro ponto.
ná Constituição que possam ser abstraídos, qu_e possam ser
Observo, contudo, que o eminente Relator não emitiu descartados, que não produzam os efeit_os jurídicos próprios
juízo sobre os destaques que serão igualmente votados nesta de um diploma dessa magnitude_.
sessão.
. Como.entender que o art. 130 fosse mandar aplicar dispoGostaria, -põffsSO, âe, ao fazêr ericaminhârileritO clã. vota- sições pertinentes a direitos, vedações em forma de investidura
ção, deter-me na análise do requerimento do Senador Mau- a quem é titular desses direitos? A quem já sofre a restrição
dessas vedações'l. A quem já es~á submetido a essa forma
rício Corrêa, do destaque supressivo da Emenda n9 35.
Essa emeneda da Comissão de Constituição, Justiça e de investidura?
Cidadania supprimiu erri sua totalidade o Capítulo 69 do ProÉ evidente Que se trata de um MiniStétíó Público especial
jeto que cuida do Ministério Público junto-- ao Tribunal de -o. panjuet sui generis, que aqui referiu, de forma irônica,
Contas da União.
uin doS debatedores. Se não fosse assim, não teria sentido
Sr. Presidente, pareceu-me, desde o primeiro momento, o dispositivo do art. 130, seria uma redundância!
E evidente, é claro que os membros do Ministério Público
quando este tema veio à baila na Comissão, qUe se tratava
de debate extemporâneo, de debate cediço.
já estãO sUjeitos- a essas condiÇões. _Mas, na verdade, como
A matéria fora já inteiramente disciplinada na Assem- diz a Sul;Jprocuradoria-Geral da Repúbli~, no parecer que
bléia Nacional Constituinte; rio que iesultou o texto da Consti- ofereceu no Recurso Extraordinário n...- 120970-4, de Rondônia, em 16 de outubro de 1990·, esse texio não estende direitos,
tuição vigente, a Constitl..iiÇãO de 5 de outubro de 1988.
Ali, na Assembléia, foi esmiuçada a questão, foram discu- vedações e forma de investidura ao Ministério Público, o texto
tidos e analisados todos os aspectos que a envolviam e a pró- não é extensivo de direitos; o qUe ãíse-contém é uma extensão,
pria história da elaboração do texto relativo ao Ministério ao contrário, é Uma restriÇão, pOi'Cjue, ao estabelecer essas
Público testemunha a atenção, a seriedade, a proficiência e condições, a COnstituição, na verdade, subtrai dos meinbros
a profundidade com que os Constituintes trataram a matéria. do Ministério Público junto ao TribUnal de Contas da União
E desse debate e dessa longa e exaustiva discussão resul- as funções institUcionais do Ministério Público que estão no
tou o texto que tenho em mãos; resultaram os a-rtigos que, art. 129.
Desse texto e·merge, com a mais absoluta clareza, a natuna realidade, deram o título de Cidadania Constitucional ao
Ministério Público juntO ao Tribunal de Contas da União. reza especial dessa parcela do Ministério Público, e isso está
Refiro-me ao art. 130 da Constituição, tantas vezes iiivocãdO -âellfro da história·do Tribunal de Contas da Uniãe e do Minisneste plenário e na Comissão. refiro-me tainbém não só ao tério Público.
O Tribuilal de Contas da União teve existência constituart. 128, mas ao art. 73, § 2•
Da leitura e da interpretação articuladas desses dispoR cional desde a primeira Constituição republicana de 1891.
sitivos resulta, a meu ver, sem sombra de dúVida, a existência Já o Ministério Público junto ao Tribun_al foi criado em 1892,
constituciOital de um Ministério-Público especial junto ao TriR pelo Decreto n 9 -l.l16, de 17 de outubro desse ano. ExistiU,
sempre, inserido no contexto da ordem constitucional. Foi
bunal.
Outra-não poderia ser a conclusão, resultante da leitura criado por lei ordinária, e assirri permanece-u até hoje, ou
pelo menos até 5 de outubro de 1988, quando ganhou, como
desses textos.
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afirmei inicialmente, esse título'de cidadania consti_tudot1al,
quando passou a ser integrado à própria Constitu-Ição-junto
ao Tribunal.
E essa é a característica do texto de 1988, porque já
a Emenda Constitucional de 1969 se reportara ao Miriisteêi()
Público junto ao Tribunal, mas sem estilbelecer uma diferen~a,
sem criar a distinção que a lei ordinária fazia há quase um
século, um século que se completa em outubro deste ano.
Se naquele instante a lei ordinária, sob a égide dessa emenda
c_onstitucional, disciplinasse a questãO de forma a atribuir ao
Ministério Público Federal a competência, para a tua~ jm'!t?
ao Tribunal, essa lei seria perfeitamenteconstitucional;-9 q~e
já não ocorre hoje, em face do novo texto.
_ _
··
O Ministério Público_ emergiu, mi Corlstítuiç3o, em 1934.
Também o Ministério Público foi criado, disCiplinado e regidd
pelas leis ordinárias e, em 1934, ascende à estatura de instituição contemplada, regida, regulada constitucionalmente, para
culminar em 1988, sob certos aspectos, em· um dos poderes
da República, alcançando direitos, garantias, autonOmia-e
independência diante dos demais poderes que alçam o Ministério Público à condição de um autêntico Poder da Repúhlica:
Quando se observa a história do Tribunal e do Ministério
Público junto ao Tribunal, vê-se que foi perfeitamente ·coerente o Constituinte de 1988. Tinha inteira razão esse Co-nsti:.
tuinte ao reconhecer, na carta Magna, 3 distinção que se
estratificara ao longo da histõria do Tribunal.
Por essa razão, não pode subsistir a CmCnda supressiva;
impõe-se que seja rejeitada, para o restabelecimento de uma
prática que se revelou eficaz no trato das matérias da competência do Tribunal de Contas da União. ·

O Sr."JoSaphat Maririho"- V. Ex~ rrié pCr"mite um aparte?
O SR. ANTÓNIO MARIZ- Com pra~er, Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho- Estou açompanhando a ponderada interpretação _de V. Ex~ e não -vou,fazer nenhuma
impugnação, estou apenas querendo esclarecimentos para o
meu julgamento final. Do que V. Ex• expôs até aqui, parece-me que sustenta que há um Ministério P~blico e~peci:a.l~zado
jUnto ao Tribunal de ·cont~s da Uníão. Não é um ram_o do
Ministério Público geral, e que em função disso a própria
forma de investidura se faz no Tribunal de Contas da União?
Melhor dida;- faz-se distintamente daquele processo geral que
form~. o MinistériO Público?
O SR. AN: :ÓNIO MARIZ - Exaranre~te.
O SR. PRESIDENTE (Epitácío Cafeteira}-"- NobreS.enador Antônio Mariz, a Mesa pede a V. Ex• .que não conceda
apartes. V. Ex~ está encamirihaiido a votação.
O Sr. Josaphat Marinho- Esperarei pór V. Ex'-' na hora
própria.
O SR. ANTÓNIO MARIZ - Pois nãó. '
A própria Constituição' não vê inc·o·c-~~itcfa ao a:Cirriúü
a indiviSibilidade do MinistériO Público -qa-ãildo estabelece
carreiras no Ministério Público se é que assüp Podemos chamálas, carreiras ou categdrias do Ministério Púl;>lico.
O art. 128 da Constituição Federal dir· .'
''O Ministério Público abrange: I - o Ministério Públiço
da União, que compreende; a) o Ministério Público Federal;
b) o Ministério Público do Trabalho; c) o Ministério Público
Militar; d) o Ministério Público_ do DistritQ ;federal e Territórios;
r

~
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II - Os MiniStCiios Públicos dos_ Estados".
Portanto, o fatõ dfe i'econhecer igualmente uma terceira
carreira não implicaria em ferir ou romper a unidade e a
indivisibilidade que se entende no interior dessas carreiras.
Mas~ justamente, não -fala porque, na verdade, o Tribunal
de Co"ntas da União' não integra o Poder Judiciário; tem realmente outra natureza. E outra natureza teria, também, o
seu Ministério Público que não atua junto aos Tribunais, que
não tem o papel de promover a ação junto aos Tribunais.
Isso certamente determinou a exclusão do Ministério Público
do Tribunal do art. 128.
Aliás, a história da elaboração constitucional revela que
nas s_ubcomissões e nas comissões temáticas incluiu-se sempre
o Ministério Público do Tribunal de Contas no art. 128. Nos
substitutivos posteriores fez-se essa exclUsão, matendo-se,
contudo, o disposto no art. 73, § 29' que citei e que revela
a existêndã. do Tribunal e ratifica a existêncià-do Ministério
Público junto ao Tribunal, existência estabelecida em Lei Ordinária; se o Constituinte assim agiu foi porque re-conheceu
a legitimidade desse Ministério Público no art. 73, § 29, I,
ao determinar que 2/3 _dos Ministros d~ Tribunal de Contas
da União seriàm recrutados. entre auditores_ e membr_os do
Ministério Público junto ao Triburlal de Ç_ontas da União;
reçonheceu a realidade deste, criado- como disse- e mantido em Lei Ordinária.
Por isso, não há um incoerência e nenhuma falha de
técnka legislativa no art. 130. Se não tivesse sido fe1ta--essa
resslava, considerando o que diz o art. 73, § 2", ter-se-ia que
deduzir Que todas as funções institucionais do Ministério PúbliCO' seriam igualmente atribuições do Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas da União. Essa é, Senador Josaphat
Marinho, a·rn.rnha -visão do problema.
O argumcD:tO. utilizado cOntra 0. Trib~n::!_l, n_a Çóm,issão
e no Plenário, se baseia em liVi'o de aUtoria' ae um Promotor
de justiça paulista, o ilustre Dr. Hugo N. Mazzili. Trata-se
de um livrinho de 192 páginas, das quais apenas três dedicadas
ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União
-páginas 64 a 67 ._E não ubstante os que defendem a supressão desse Ministério Público terem revelado fanátiCa ConVicção
no acerto de suas posições, o_ Dr. Nigro afirina- à página 04:
"O ·djspositivo do art. 130 será fonte perpétua de dúvidas~
de péssima técnica legislativa".
- É' surpreendente qUe haJa tanta certeza ilós que recorrem
ao livro quando em perpétUa dúvida está o autor. Tenho
aqui um _exemplo do texto, impresso· em tipos alentados para
facilitar, com certeza, a leitura. dos míopes.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, votarei a favor do destaque do Senador Maurício Corrêa. Ao encaminhar essa votação, não poderia deixar de alertá-los para um aspecto do
Ministério Público junto aq_Tr~bunal de Contas, que é o da
sua investidura .. Aqui foi dito que se tratava de Ministério
PúbliCo submisso ao Tribunal, sem- independência, escolhido
intramuros, de tal sorte· que em nada poderia eQuiparar-se
ao Ministério Público _e muito menos ao Ministério Público
FederaL
O projeto de Lei da Câmara_ n~-73, de 1991, dispõe em
seu _art. 77:
"O Ministério Público junto ao Tribunal de Cqn.tas
da União, ao qual se aplicam os princípios instituciOnais
da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional. compõe-se de um procurador-geral. três subprocuradores-gerais e quatro procuradore_s nomeados pelo
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Presidente da República dentre brasileiros bacharéis
em Direito."
Portanto, a nomeação desses membros do Ministério Pú~
blico faz-se náo intrãril.Uros, mas por ato do Presidente da
República. O Procurador-Geral, nomeado em comissão, será
escolhido dentre os subprocuradores-gerais. Portanto, escolhido na carreira do Ministério Público do Tribunal, cargo
em comissão, mas não ao arbítrio do Presidente da República.
A escolha é dentro da carreira, como dispõe o § 1 do art.
77.
Já o § 39 é expresso em reafirmar· ó -pdncfpio constitu<;>

cional:

"O ingresso na carreira far-se-á no ca:rgo de procU-rador, mediante concurso público de provas e títulos,
assegurada a participação da Ordem dos Advogados
em sua realização e observadas nas nomeações a ordem
de classificação, enquanto a promoção ao cargo de su_bprocurador-geral far-se-á, alternadamente, por antiguidade e merecimento ...
São princípios que a ConStituiÇã:o CoiiSàgra;- aqu1 igualmente reproduzidos na legislação específica.
O art. 81 estabelece:
4
' Aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União aplicam-se subsidiariamente
no que couberem as disposições da Lei Orgânica do
MinistériO- Público da União, pertinentes a direitos,
garantias, prerrogativas, Vedações, regime disciplinar
e forma investidura no cargo inicial da carreira."
Não posso compreender, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
a ferocidade, a forma contundente, dura com que foram tratados os representantes do Ministério Público.
Na mesma linha de_ agressividade, que não sei se poderia
ser considerada desrespeitosa, agrediu-se o Tribunal de Contas, instituição que tem uma história secul3r, serviços prestados ao País, que tem sido o guardião severo do património
e dos recursos públicos, com a participação -efetiva do seu
Ministério Público. Não pos_so aceitar a forma de conduzir
por aí a discussão. O apodo, a aleivosia, ó insulto, nada disso
é_ aceitável, discutamos a questão, analisemos os-ponto essenciais da ConstituiçãO e das Leis, maS preservemos a serenidade
para colocar nos seus devidos lugares instituições que granjearam o respeito público, o respeito do País.
Sr. Presidente, eram estas as considerações que queria
fazer: registrar ã -minha posição e o meu voto em favor da
rejeição da Emenda n" 35 da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Antes de
conceder a palavra ao próximo Senador, a Mesa solicita aos
Srs. Senadores que queiram encaminhar a votação para se
inscreverem junto à Mesa, isto porque tudo indica que não
esgotaremos a matéria hoje, e queremos deixar registrada
a inscrição dos Srs. Senadores que virão encaminhar a votação,
numa próxima sessão.
Lembro também aos Srs. Senadores que, no encaminhamento da votação, não podem ser concedidos apartes.
Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao nobre
Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY- (PT- SP. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
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Srs. Seriadores, gostaria de esclarecer que apresentei um requerimento de preferência p3ra o texto que oferecemos na
Emenda n 9 58, de plenário, sobre o que foi proposto na Emenda n9 31 da Comissão de ConstitUição e Justiça, por entender
que o texto da Emenda n 9 58 previne o subjetivismo na aplicação dos dispositivos do art. 101 do projeto por parte daqueles
que irão aplicá-los.
Somente para dar suporte ao nosso argumento, em 1990,
o Tribunal de Contas da União realizou 42 sessõ_es secretas
_e apenas 40 ordinárias, que deveria ser de rotina. A emenda
que apresentei visa prevenir o- abuso de sessões secretas, mas,
simultaneamente, protege os direitos e garantias do indivíduo,
na medida em que estabelece as situações onde as sessões
devam ser secretas.
Neste momento em que discutimos um projeto de lei
que. examina as atribuições do Tribunal de Contas, órgão
que deve fiscalizar os atos do Poder Executivo, a aplicaçã-o
dos recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste de outros municípios congêneres aos Estados, Distrito Federal e Municípios, fiscalizar, na forma estabelecida
no Regimento Interno, as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participa de forma
direta ou indireta, o que abrange as instituições oficiais, tais
como o Banco do Brasil, o BNDES, a Caixa Económica Federal, o Banco da Amazônia, o Banco do Nordeste do Brasil
e outros, gostaria de salientar que, no· propósito de garantir
maior transparência dos atos das instituíções financeiras oficiais, está-se consolidando hoje a aprovação pelo Senado Federal do Projeto de Lei n 9 182, de 1991, de minha autoria,
aprovado na semana passada. em caráter terminativo. na Comissão de Assuntos Económicos·,-qUC Justamente visa obrigar
as instituições financeiras oficiais a divulgarem aS concessões
de crédito subsidiado.
Sendo hoje _o último -dia para apresentação de recursos
e não" tendo notícia de que recurso algum tenha sido apresentado, acredito que, ao final desta sessão, este projeto estará
aprovado pelo Senado.
Este projeto,- -sr. Presidente, Srs. Senadores, fará com
que haja uma transparência muito maior, uma forma pela
qual instituições financeiras venham a conceder créditos-subsidiados sem uma devida jQstificativa.
É interessante observar o que se passa em nosso- País
a respeito de créditos das instituições oficiais, haja vista, por
exemplo, a decisão do Juiz André José Koslovsky, que, a
partir de denúncia ou ação popular formulada por Paulo Sérgio
Ramos Barbosa, estranhou tivesse a CaiXa Económica Federal
concedido empréstimo deUS$ 37.743.990 para a Globo Participações Ltda. - Ore:anizações Globo.
Diz que o juiz é incompreétfSíVel, nos dias de hoje, quando há mais de anos, se pratica uma política inonetáriã. rigorosa,
caracterizada por baixa liquidez dos agentes económicos e
causada essencialmente pela prática de juros de mercado a
níveis estratosféricos, uma empresa, apenas por ser integrante
do Grupo Globo, receba empréstimo equivalente a mais de
37 milhões de dQlares, com juros reais de apenas 16% ao
ano, quando milhares de outras empresas vêm a_ sucumbir
pela absoluta carência de capital ~nte a negativa de empréstimos de apenas uns poucos cruzeiros._ _ _
- _
Milhares de trabalhadores acordam, de uma h9ra para_
outra, desempregados, em função da grave crise econômi~
que assola o Brasil, apenas para que poderosos possam enn~
quecer cada vez mais à custa da poupança popular.
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Prosseguindo em seu arrazoado. o j_!IíZ_l_esolveu conceder
medida liminar para impedir a liberação da quarta e última
parcela do empréstimo, no valor equivalente .a 1.3.75.000 UPF,
requerendo procedimento administrativo ~~larecer inteiramente as razões -deste empréstíri:u), solítit~ a expedição
de ofício à Prefeifura Municipal do Rio -,-áe..-Taneiro, requisitando informaçõe-s sObre o valor venal, -qUitação de IPTU
de cada imóvel oferecido em garantia e Qffiti;~ndo a citaÇão
dos réus, para ·que, no prazo comum de 10 dias, contados
de forma simples, contestem a presente, querCndo, sob as
penas de lei, bem como a intimação, por m·àndado do ilustre
representante do Ministério Públi~o Federal, que tome ciência
da propositura desta ação.
Diante do projeto de lei que ora o Senado Federal acaba
de aprovar. relacionado ao tema da fisciüização dos gastos
do Executivo pelo Tribunal de Contas da União entendemos
como da maior importância possa a Caixa EConómica Federal
ou o Ministério da Economia explicar à popúlaçãoos critérios
que levaram aquela instituição financeíra a~ê:oilceder crédito
subsidiado à poderosa Rede Globo de televisão, enquanto
inúmeros segmentos da economia brasileira :._claro que com
menor poder - muitaS vezes têm difiCuldades bem maiores.
É necessário que o Presidente da Caixa Económica Federal esclareça ao Congresso Nacional as justificativas para tal
empréstimo. O projeto de lei por mim nieriCiónado justamente
tornaria automática a obrigação da ínstittiiçâ"O financeira ofi.:.
cial de publicar no Diário Oficial, não apenaS os terrn·os do
contrato, mas também os objetivos pelos q11ais se está concedendo crédito subsidiado a qualquer organismo no País.
Muito obrigado.
.__

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafétéíi'tj - Concedo
a palavra para encaminhar a votação, ao- nobre Senador Cid
Sabóia de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA OE CARVALHO (PMDB - CE.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Si. Preside_ilte,
Srs. Senadores, estou inscrito para encaminhar, mas, em face
do pequeno número de senadores presentes a esta s-essão~
consulto V. Ex~ se não seria melhor adia! as Qiscussões ·para
terça-feira, quando, então, cu cncaminhar._diante de um maior
número de companheiros,- dada a complexidade e o valor
--da temática que aqui discutiremos.
Prosseguir com a discussão será um desperdício, assim
como o foi a brilhante exposição do Senador Antonio Mariz,
com a qual não concordo doutrinariamente, mas entendo deva
S. Exa usar da palavra novamente na terça-ffiífa para abordarmos assunto de tanta iinp"ortâhcia, que nie ·manifeStarei córitiariarnente.
Por entender necessária, Sr. Presidellte, a presença das
pessoas que vão votar no momento do encaminhamento da
votação, pediria a V. Ex~ que não me conCedesse a_ palavra
agora, mas na próxima terça-feira, quando _eú seria o primeiro
a discutir naquela oportunidade.
- -Consulto V. Ex~ se minha solicitação podeiá ser aceita.
O SR. PRESIDENTE (Epilácío Cafotefra) - A Mesa
esclarece a V. Ex~ que há número regiiiieiitaffriclusiVe -para
votar, razão pela qual não podemos suspender, antes do término da sessão, às 18h30min, a apreciação da in3.téria. A palavra é dada a V. Ex• Caso V •. Ex• não faça uso
da mesma, passarei ao_ seguinte orador e, __assim sucessivamente, até o último, para que possamos encerrar o encaminhamento de votação. Airida temos quorum para a votação da
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matéria e faltam vinte ~dois minutos de sessão para o encerramento.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Por quanto
poderei encarriinhar a votação?
O SR. PRESIDENTE (Epilácío Cafeteira) -V. Ex• dispõe de cinco minutos para o encaminhamento.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Concedo
a palavra a V. Ex•.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, pergunto a V. Ex• se poderia haver inversão na ordem
de inscrição dos oradores, porque o que pretendo falar não
tem o significado nem o conteúdo de uma discussão jurídica.
Só desejo manifestar a minha opinião a respeito do assunto.
Por isso, não teria importância falar para pOucos ouvintes.
Costumo dizer que, às vezes, falamos para os que não estão
presentes, mas, neste caso, a minha manifestação é apenas
para marcar uma posição pessoaL
Então, se a Mesa permitir, ou nos afastamos da sesSão
-por falta de número-, ou invertemos a ordem dos oradores
·
·
inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Se V. Ex"
quiser usar da palavra e o nobre Senador Cid Sabóia de Carva~
lho permitir, a Mesa permutará a inscrição de V. Ex·' e, com
toda certeza, o nObre Senador Cid Sabóia de Carvalho ficará
inscrit9 para terça-feira.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Concordo, Sr. Presidente, com qualquer permuta. Apenas entendo que, pela
complexidade do assunto que vamos debater, é necessário
a presença de quem vai votar, porque. do contrário, estarei
fã.lando para os Anais e ninguém irá examiná-los quando da
VOhção na terça:.feíra. Por isso, concordo em adiar o meu_
pronunciamento mas quero ter a garantia de que a discussão
ocorrerá na próxima terça-feira. Concordo com a permuta
ou com a suspensão da reunião.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, para encami~
n~ar a votação.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB BA. Para
encaminhar.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, alguns dias
atrás, contei um-a história que demonstra por que falo tranqüilamente diante de um plenário vazio. Durante uma campanha
política em meu Estado, fazfamos um comício, num pequeno
mü:nicípiO, para um núinero·razóáverde pessoas. De repente
caiu uma chuva terrível, mas o orador continuou falando enquanto eu segurava o guarda-chuva para ele não se molhar
todo. Num determinado momento notei que não havia ninguém na praça, além do orador e de mim. Chamei a atenção
do orador e sugeri que parássemos já que não havia mais
ninguém ouvindo. Ele me respondeu que não havia ninguém
na praça, mas as pessoas estavam ouvindo-o em casa, através
do serviço de altofalantes.
Há poucos Parlamentares em plenário, mas pode ser que
estejam nos gabinetes nos ouvindo .. Talvez por isso, permito-me manifestar uma opinião, sem nenhuma preocupação
de defender uma posição jurídica, ou um aspecto constitu-
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cional da questão. A minha preocupação é a_?enas fixar uma
posição de ordem pessoal.

Sr. Presidente, na comissão, votei favoravelmente à proposta do Senador Paulo Biso!. Mantenho a minha posição,
não por concordar que seja inconstituciorial o que estava contido no capítulo VI, mas por considerar a inconveniência de
haver um Ministéiiá Público especial para o Tribunal de Contas, como permite, talvez, de um entendimento possível, o
art. 130 da Constituição.
~

Continuarei v·otando a favor da tese do Senador Paulo
Biso!, nesse caso, porque pode-se imaginar o resultado de
permitir que o Procurador seja indicado pelo Presidente da
Repúblíca ou pelos Governadores nos Estados. Qual é a autonomia deste Procurador? Será escolhido dentre algum Procurador concursado. Como é concursado, certamente _teria a
condição de representar bem essa Procuradoria.
A minha opinião _é contrária. Creio que esse Procurador
não teria nenhuma autonomia, mesmO serido um servidor
concursado. Mal comparando, cada um de nós Senadores tem
o direito de escolher, dentre os funcionái-ios, o seu chefe
de gabinete. Pergunto: Qual.é Q Senador que manterá, como
chefe de seu gabinete, aquele_ funcionáriO que não executar
bem as suas ordens_?
Ê _urna comparação- talvez não aprOpfiãda, mas quf: demonstra que a Procuradoria-Geral da União deveria ter a
liberdade para manifestar as suas opiniões sem estar sujeita
a uma autoridade maior dentro do Tribunal de Contas. O
que se deseja da Procuradoria-Geral da União é que ela alcance .o aperfeiçoamento tle executar a sua ação segundo as prerrogativas· que a Constituição lhe confere, isto é, a indepen-·
ciência total para--exercer as suas funções. com isso, buscamos
fazer com que o Tribunal de Contas, desde que inteirado
por uma Procuradoria unificada, atenda a outros requisitos
da Constituição, que determina expressamente essa unidade
da Procuradoria.
Por essa razão, voto tranqUilamente contra a modificação
que se pretende fazer do resultado da votação- nã: ConiiSsão ·
de ConstituiçãO, Justiça e Cidadanía.
Não estou aqui para fãzei- proselitiSmo·;-maS para marcã:f
uma posição qúe, sei; não é SimJ)átíca a: mUitOs c.jue estãQ
assistindo a esta sessão-e que estão fazendo um· lobby que
considero adequado, apropriado. Manifestei na-Comissão o
meu pensamento. e o manterei aqui no dia da votação. Não
sei quando ela vai ocorrer, as discussões serão amplas, pois
temos várias emendas para discutir e aprovar.
Estranha-me que hoje se procure e-ncerrar a sessão às
18h30min, exat3mente, -porque p-oderíamos, se tivéssemos
quorum, prolongar ou prorrogar a sessão. Temos, porém,
que _encerrar a sessão, para permitir que o Senado venha
aprovar pedidos de urgência urgeritíssima p-ara certos projetes
que chegaram da Câmara, dos quais, como sempre, não teremos direito de fazer nenhuma apreciação.
Não sei, Sr. Presidente, se já chegou o instante de deixar
a tribuna. Se assim for, o-farei, mas se tiver que continuar,
posso falar do PSDB.
Muitos têm perguntado qual o posicioi:J.amento que tomaremos na discussão que acontecerá hoje na Comissão Executiva. Digo que espero contintiãr a exercitar o trabalho de
oposição --ao Governo, que é a posição decortéii.te da vontade
do eleitorado que nos elegeu.
Sr. Presidente, havia quatro Sen-ãdores em plenário. Agora, parece-me que só há dois. Portanto, não é possível continuar a sessão.
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O SR. PRESIDENTE (Epítácio Cafeteira) -A Presidêrrcia está atenta. Não há número em plenário para o prosse-'
guimento da sessão.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Lembre-se de que
eu estava na tribuna na hora em que V. Ex~ encerra a sessão
por falta de quorum. Portanto continuarei inscrito para a próxima.
O SR. PRESIDENTE \Epítácio Cafeteira)- V. Ex• continuará inscrito para encaminhamento da votação deste projeto.
· ·O Projeto de Lei da Câmara n 9 73, de 1991, que em
regime de urgência tranSita nesta Casa, figurará na Ordem
do Dia da sessão ordinária de amanhã, às 9 horas.
Sãci os seguintes os itens cuja apreciação fica ã.dia-

da:

-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 125. DE 1991
(COMPLEMENTAR)
(Em regime de urgênCia, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
.
Votação, em _turno único,_ do Projeto de Lei da Câmara

n' 125, de 1991-Complementar (n' 60/89, na Casa de origem),
q!Je di~ciplina os limites das despesas com o funcionalismo
público, na forma do art. 169 da Constituição Federal, tendo

PARECERES, proferidos em plenário. Relator: Senador
Meira Filho.
-19 pronunciamento: favorável ao projeto;
- 29 pronunciamento: favorável à emenda de plenário.
(Dependendo de parecer sobre a:s emendas apresentadas
perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)

-3REQUERIMENTO N' 17. DE 1992
Votação, em- turno único, do Requerimento n 9 17, de
1992. de autoria d.a Senadora Marlu;ce.Pint_o, soljcitando~ nQs
termos do art. 172. inciso I, do Regimento Interno, a inclusão,
em Ordem do Dja, -do Projeto de Lei do Senado n~ 243 1
de 1991. de sua autoria, que altera dispositivos da Lei n 9
5.682, de 21 de junho de 1971 -Lei Orgânica dos Partidos
Políticos.

-4PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 42, DE 1991
Discussão,

em turno único, do Projeto de Lei da Câmara

n' 42, de 1991 (n' 1.371/88, na Casa de origem), que proíbe
a comercialização de medicamentos cuja fabricação ou venda
foi interditada no país de origem, tendo

PARECER FAVORÁVEL, sob n'28, de 1992, da Co·
missão
- de Assuntos Económicos.

-5PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 8, DE 1984
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis-

lativo n' 8, de 1984 (n' 44/84, na Câmara dos Deputados),
que aprova o teXto do Acordo de Cooperação no Campo
dos Usos PacífiCos- da Energia Nuclear entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo ·da Espanha,
célebrado em Biasília, a 12 de maio de 1983, tendo
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PARECERES, sob n'" 35,36 e37, de 1992, das Comissões
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional: 1~pronuncia
mento: favorável, com a_ Emenda n9 1-CRE, que apresenta;
2~> pronunciamento: ratificando seu pareCei ãnterior; e_ - -

-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao pro· - ·
-.
jeto e à Emenda n" 1-CRE.

-6PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO.
N• 134, DE 1991
Discussão. em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 134, de 1991 (n' 69/91, na Càmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo de Cooperação para a Redução
da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos de Eilforpecentes e Substânda~s PsicOtrópicas, celebrado entre o GOverno da RepUblica Federâ.iiVa
do Brasil e o Governo da República do Equador, em Biasília,
em 7 de novembro de 1990, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n'" 31, de 1992, da Comissão
-- -de Relações Exteriores e Defesa NaciOnal.

-7PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 141, DE 1991
Discussão-, em turno únko, do Projeto de Decreto Legi~
lativo n9 141, de 1991 (n'-' 46/91, na Càmaia dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo de Cooperação pãra-a-Reduç_ão
de Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate-à _Produ~
çáo e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes c Substâncias Psico-_
trópicas~ celebrado entre o Governo da Reptiblica Federativa
do Brasil e o Go~erno da J3.cpública do ÇJ:i!~, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n' 32, de 1992, da Comissão
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-8-

Jorge e outros Senhores Senadores, que altera a redação do
art. 159, I, b, da Constituição e o art. 34, § 2'?, III, do Ato
das Disposições Constitucionais Tr~~itórias (4a sessão de discussão).

-

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Na presente
sessão terminou o prazo para apresentação de emendas ao
Projeto de Decreto Legislativo n' 15, de 1988 (n' 20/88, na
Câmara dos Deputados), que apro-va o texto da Convenção
n~ 154, da Organização Internacional do Trabalho OIT,
sobre o incentivo à negociação coletiva, adotada em Genebra,
em 1981, durante a 67~ Reunião da Conferência Internacional

do Trabalho.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria. será incluída em Ordem do Dia, oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Esgotóu'se
hoje o prazo previsto no art._91, § 39, do Regimento Interno,
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido de inclusão
em Ordem do Día, das seguintes matérias:
·..:.....Projeto de Lei do Senado n 9 125; de 199f, de -autôriã
do Senador Mário Covas, que altera dispositivo da Lei n9
8.024, de 12 de abril de 1990, que "institui o cruzeiro, dispõe
sobre a liquidez dos ativos financeiros", e dá outras providências;
-Projeto cte Ld do Senado n"' 182, de 1991, de autori3.
do Senador Eduardo Suplicy, que obriga as instituições financeiras oficiais a divulgarem as concessões de crédito subs_i-,
_diado;
-Projeto de Lei do Senado n9 208, de 1991, cte autoria
do Senador Iram Saraiva, que acrescenta dispositivo à Leí
n' 8.036, de 11 de maio de 1990, "que dispõe sobre o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço "e dá outras providências;
e
- Projeto de Lei do Senado n' 238, de 1991, de autoria
do Senadot Esperidião Amin, que estabelece _critérios para
avaliação dos incentivos fiscais, subsídios e benefícios de natu·
··
reza financeira, tributária e creditfcia.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 22, DE 1992
Discussão, enf turnO úriíCo, do Projeto de Decreto LegiSlativo n' 22, de 1992 (n' 99/91, na Càmara dos Deputados),
que aprova as Contas do Governo da República relativas ao
exercício financeiro de 1989, tendo
PARECER FAVORÁVEL, da
- Comissão Mista de Orçãmento.

As matérias foram aprovadas em apreciação conclusiva
pela Comissão de Assuntos Económicos.
Os projetes vão à Câmara dos Deputados.

-9PROPOSTADE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N' 23, DE 1991
Discussão, em primeirO--turno, da Proposta de Emetlda
à Constituição n9 23, de 1991 (n' 45/91, na Câmara dos Deputados), que dá nova redação ao art. 16 da ConstituiÇão Federal,

ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
18h30min, com a seguinte

-lO-

ITEM ÚNICO
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 8, de 1992,
de autoria do Senador Gerson Cama ta, solicitando, oos termos
regimentais, a tfanscrição, rios Anais do Senado Federal, do
artigo publicado no jornal O Globo, sob o título "O escândalo
do café", edição de 19 de janeiro de 1992.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N' 22, DE 1991
Discussão, e-m turno único, da Pro_pos~a de Emenda à
Constituição no:- 22, de 1991, de autoria do Senador Coutinho

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 20 minutos.)

tendo

PARECER FAVORÁVEL, sob o n'24, de 1992, da
-Comissão Temporária (5~ sessão d~ ~iscussão).
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Ata da 40a Sessão, em 2 de- Abril de 1992
2a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresid8ricia do Sr. Mauro Benevides
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:
. -

Affonso Camargo -· Albano Franca -' Alexandre Cos-

ta- Almir Gabriel:.... Aluit:io Bezerra- Amazonlno MCfldes·
- Amir Lando- Antonio ~lariz- Aureo Mello - Beni Veras
- Carlos De'Carli - Carlos Patrocfnio - Chagas Rodrigues Cid Sabóia de Carvalho - Darcy Ribeiro - Dario Pereira Dlrcl'u Carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elclo Alvares - Esperidião Amin ~ Epitáclo Cafeteira .:. Francisco Rollemberg - Garibaldl Alves Filho - Gerson Camata
- Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napoleao_ --Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva
- Irapuan Costa J fio io r - J o ao França - J oao Rocha -Jonas
Pinheiro - Josaphat Marinho -José Eduardo -José Fogaça -José Paulo Bisai-José Richa-José Sarney -Júlio Campos- Jfinia Marlse - Jutahy Magalhães -Lavoisier Maia Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lucfdio Portella Mansueto de Lavor -Márcio Lacerda -Marco Maciel - Má-

ro-Argéritinas, concluído em Buenos Aires em 6 de julho
de 1990.
Parágrafo único. Ficam sujeitOs à aprovação dO -Corigresso Nacional quaisquer a tos que pOssam resultar ~m revisão
do presente Tratado, bem como quaisquer ajustes compleR
mentares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição
f-ederal, acarretem encargos ou compromissos_ gravosos ao
património nacional.
Art. 2"' Este decreto legislativO entra em -vigOr na data
de sua publicação.
MENSAGEM N• 104, DE 1991
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional,

Em- cohformfdáde com o dispoStO no art. "49, inciso I,
da CoristitUição Federal, tenho a hon~a_ de submeter a elevad_a
cqnsid_eração d~ Vossas Excelênci"as.o texto cJ.o "Tratado para
o- Estabelecimento de um Estatuto das Empresas Binacionais
rio Covas- Marluce Pinto- Maurício--COrrêa- Mauro Bene~ Bragjleiro-Argentinas", concluído em Buenos Aites, em 6 de
vides ,-.Moira Filho.- Moisés Abrlio - Nabor Júnior - Nel- julho de I990.
son Carneiro - Nelson Wedekin - Ney Maranhao - Odacir
2. Esse iilstiuniento decorre de éntendimentos mantiSoares - Onofre Quinan - Ozlel Carneiro -·Pedro Simon ::..- dos no âmbito do Tratado de Integração, Coopel-ação e DesenRonaldo Aragão -: Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teotonlo volvimento de 29 de .novembro de 1988 e, mais especifiCaVilela Filho - Valmir Campelo - Wilson Martins.
mente, do Protocolo n9 5 sobre Empresas Binacionais do Programa de Integração e Cooperação Económica Brasil-ArgenO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
tina.
prç~cnç~ acusa o çomp~recimento de_71 Srs. Senadores... _HaR
3. _Não se trata, vale observoar, da criação de um novo
vendo número reglmerttal, declaro aberta a sessão.
tipo sOcietáriO Ou de uma figura jurídiCa binacional, mas sim
do estabelecimento, para as sociedades de capital maj0iít3Sob a protcção de Deus, iii.iCfaffiOSriossos tra5alhos.
O Sr. 1\' Secretário procederá à leitura do Expediente.
riamente brasileiro-argentino, de um regime diferenciado daquele que genericamente se aplica aos investidores estranR
É lido o seguinte
geiros no Brasil~ na Argentina.
4. De acordo com esse regime, a empresa que Venha
EXPEDIENTE
a ser caracterizada como "binacional" (de acordo com o estatuto previsto no Tratado em apreço) se beneficiará do mesmo
OFÍCIO DO SR. 1• SECRETÁRIO
tratamento que se outorga às empresas de capital nacional
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
do país de sua sede, no tocante à tributação interna e acesso
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do
a_créditos, incentivos, subsídios, compras e contratos do setor
seguinte projeto:
público.
5. As empresas binaclonais de que se trata poderão ter
como objeto qualquer atividade econômica pCrmitida pela
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
legislação do país de sua sede. Nesse sentido, ressalva-se as
N·• 24. DE 1992
Iímitações estabelecidas por disposíção coristitudonal .de _cada
(N• 82192. na Câmara dos Deputados)
paíS:- Aprova o texto do Tratado para o Estabelecimento
6. Com o Objeiivo de facilitar e agilizar o processo de
de um Estatuto das Empresas Binacionais Brasileiro- caracterização de uma empresa como "binacional", foi preArgentinas, concluído em Buenos Aires em 6 de julho visto um Sistema SimplifiCado de constituição e registro, sem
de I990.
criação de novos órgãos na administração pública.
7. Este Tratado representa fator de dinamização do proR
O Congresso Nadori.al decreta:
_
Art. 1" Fica aprovado o texto do Tratado-para o EstabeR cesso de integraçâO entre Brasil e Argentina, devendo sua
lecimento de um Estatuto das Empresas Binacfónil.is Brasilei- entrada em vigor estimular a mobilidade de capitais privados,
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assegurando a economia de escala .requeridà

pelo futuro mercado comum brisileiro-argentino.
Brasfiia, 15 de março de 1991. -Fernando Collor.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DGCLÁIDAM/092/PAIN400·E62, DE 8 DE MARÇO DE 1991, DO SENHOR
MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÓES EXTE·
ruORES
.
.
A Sua Excelência o Senhor
Doutor Fernando Collor
Presidente da República
Senhor Presidente,
Em 6 de julho de 1990, Vossa Excelência e Presidente
Carlos M"enem firmaram 6 "Tratado para o Estabelecimento
de um Estatuto das Empresas BinacíonaiS' BiáSileiro-Argentinas".

o

2. Esse instrulne"ntO decorre de entendimentos mantidos no âmbito do Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento de 29 de novembro de 1988 e, mais espe_cific3.mente, do Protocolo n\> 5 sobre Empresas Binaciona:iS do Programa de_ Intçgração e Cooperação Económica Brasil~Argen~
tina.
3. Não se trata, va]c observar, da criação de um novo
tipo societário ou de uma figura jurídica binacional, mas siin
do estabelecimento, para as sociedades de capital majorita~
riamente brasileiro~argentino, de um regime diferenciado da~
quele que genericamente se aplica aos il].vestidores estrangeiros no Brasil e na Argentina.
4. De acordo com esse regime, a empresa que venha
a ser caracterizada como ubinacional" (de acordo com o estatuto previsto no Tratado em apreço) se beneficiará do mesmo
tratamento que se outorga às empresas de capital nacional
do país de sua sede, no to-cante à tributação interna e acesso
a créditos, incentivos, subsídios, compras e contratos d-o setor
público.
5-•. As empresas binacionais de que se trata poderão ter
como objeto qualquer atividade económica permitida pela
legislação do País de sua sede. Nesse contexto, ressalvam-se
as limitações estabelecidas por disposição constitucional de
cada país.
6. Com o propósito de facilitar e agilizar o processo
de caracterização de uma empresa como "binacional", foi
previsto um sistema sirhplificado -de constifuição e registro,
sem criação de novos órgã_os na administraÇão pública.
7. Participaram dos trabalhos de redação final do Tratado, sob orientação do Ministério das Relações Exteriores,
o Ministér-io da Economia, Fazenda e Planejamentà, e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o Banco Central do Brasil
e a Assessoria Económica da Secretaria-Geral âa Presidência
da República.
8. O Trataão-que ora se submete à aprovação do Congresso Nacional representa fator de dinamização do processo
de integração entre Brasil e Argentina, devend9 sua entrada
em vigor estimular a mobilidade de capitais privados, bens
e serviços, assegurando a economia de escala requerida pelo
futuro mercado comum brasileiro-argentino.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, a garantia do meu mais profundo
respeito.

Abril de 1992

TRATATO PARA O ESTABELECIMENTO DE UM
ESTATUTO DAS EMPRESAS

BINACIONAIS BRASiLE-IRO-ARGENTINAS
O Govern·o da República Federativa do Brasil
O Governo da República Argentina,
CONSIDERANDO:
O processo de integração e cooperação económica entre
a República Federativa do Brasil e a República Argentina,
iníCiado em 1980 (com a assinatura da Ata para a Integração
e Cooperação Económica Brasileiro-Argentina e a celebração,
em 28 de novembro de 1988, do Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento que consolida aquele processo; A
-aprovação do referido Estatuto por ambos Congressos em
14 de agosto de 1989 e sua posterior entrada em vigor;
O objetivo prioritário de promover a -IntegraçãO e a
complementação a nível de empresas para assegurar o êxito
do referido processo;
Acordam o seguinte Estatuto:
ARTIGO I
-Definições
1. Os Estados Partes estabelecem o Estatuto que regulará as empresas de carátcr binaciona!, que se constifu'am
de acordo com o mesmo.
2. Para os efeitos desteEstatuto, ent<.::nde-_~e p_or el'!lpresa binacional brasileiro-argentina- doravante Empresa Binacional - aquela que cumpra simultaneamente as seguintes
condições:
_
a) que ao menos 80% do capital social e dos votos pertençam a investidores nacionais da República Federativa do Brasil
e- da República Argentina, assegurando~lhcs o con1role_ real
e efetivo da Empresa Binacional;
b) que a participação d_o conju~to dos investidores nacionais de cada um dos dois países seja de, no mínimo, 30%
do capital social da empresa; e
c) que o conjunto dos investidores nacionais de cada um
dos dois países tenha direito de eleger, no mínimo, um mem~
bro em cada um dos órgãos de administração e um membro
do órgão de fiscalização interna da empresa.
3. São considerados investidores nacionais:
a) as pessoas físicas domiciliadas em qualquer dos dois
pã.íses;
b) as pessoas jurídicas de direito público de qualquer
um dos dois países;
c) as pessoas jurídicas de direítO privado de qualquer
uin dos dois países, nas quais a maioria do capital social e
dos votos, e o controle administraHvo e tecno16gico efetivos
sejam, direta ou indiretamente, detidos pelos investidores indicados nas le_tras a ou b acima.
4. As pessoas jurídicas a que se refere a letra c do parágrafo terceiro deste artigo, independentemente de que se en~
contram sediadas na República Federativa do Brasil ou na
República Argentina, integrarão para efeito do disposto na
letra b do parágrafo segundo deste artigo, o conjunto de investidores nacionais do país a que pertencerem seus controla~
dores.
5. Os aportes de capital do Fundo de Investimento a
que se refere o Protocolo n9 7 do Programa de Integração
e Cooperação Económica entre a República Federativa do
Brasil e a República Argentina considerar~se-ão efetuados
por investidores n~~i~_!l_a_!s, para os fins do cômputo de participações previstos neste artigo.
-
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6. Os investimentos nas Empresas BinacionaiS de pessoas físicas ou jurídicas que não tenham as características
mencionadas no parágrafo segundo do presente artigo não
serão consideradas. para os efeitos do presente Estatuto, como
realizados por investidores nacionais,
ARTIGO II
Objeto
As Empresas Binacionais poderão ter como objeto qualquer atividadc económiCa pe"ni1itida pela legislação do país
de sua_sede~ ressalvadas as limitações estabelecidas por disposição constituciõnal.

e coníunicará tal ato à Autoridade de Aplicação do outro
país.
5. Para os efeitos do disposto na letra c do parágrafo
primeiro do presente artigo, ambos os Governo_s tomarão as
providências necessáriãs para que o ingresso dos apartes ali
mencionados nos seus respectivos territórios Se Taça ao amparo
dos Acordos Bilaterais sobre Com-ércio, subscritos entre a
República Federativa do Brasil e a República Argentina no
âmbito da Associação Latino-Americana de Integração
(ALADI), de forma a eximi-los çle qualquer restrição tarifária
ou não-tarifária (seja tributária, administrativa, quantitativa
ou outra) nos termos de cada legislação nacional aplicável
em ambos os países, para o ingresso ou saída de tais apartes.

ARTIGO III
Forma Jurídica
1. As Empresas Binacionais terão s·ede, necessariamente, na República Federativa do Brasil ou na República Argentina, e revestirão uma das formas jurídicas admitidas pela
legislação do país escolhido para a sede social, devendo agregar à sua denominação ou razão social as palavras "Empresa
Binacionai Brasileiro-Argentina'' ou as iniciais "E~BA" ou
''EBAB''.
2. Quando a forma escolhida for a de sociedade anónima, as respectivas ações sefão obrigatoriamente nominativas
não transferíveis por endosso.
3. As Empresas Binacionais com sede em um dos dois
países poderão estabelecer, no outro, filiaiS, sucursais ou subsidiárias, obedecendo as respectivas legislações nacionais qUanto ao objeto, forma e registro.
-- -

ARTIGO V
Tratamento
1. As Empresas Binacionais-terão, no país de sua atuação, o mesmo tratamento estabelecido ou que se venha a
estabelecer para as empresas de capital naci<?!Jal 9esse J'aís,
ãiridã. que a maforia do capital social pertença aos investidores
do outro país, conforme o Artigo I do presente Estatuto,
em matéria de:
a) tributação interna;
b) acesso ao crédito interno;
c) acesso a fncentivos ou vantagens de promoção industríal flacíonal, regional ou setorial; e
d) acesso às compras e contratos do setor público.
2. Os bens e serviços prOduzidos pelas Empr.esas Binacionais gozarão de tratamento prioritário, equiparado aOs das
einpresas de ca,Pitãl nacional, na implementação por -ainbos
Governos de iniciativas bilaterais desenvolvidas no contexto
do processo de integração e cooperação económica.
3. O tratamento previsto neste artigo alcança as filiais,
as sucursais e as subsidiárias das Empresas Binacionai:S, observ3.ndo-se, quando couber, as disposições do Art~go I do presente Estatuto.
-- -

ARTIGO IV
Aportes
1. Poderão realizar-se os seguintes apartes de capital
na Empresa BinacíOnal:
a) apertes em moeda local do país de origem do investimento;
b) apartes em moeda livremente conversíveis;
c) apertes em bens de capital e equipamentos de origem
brasileira e/ou argentina, sem cobertura cambial no país receptor;
d) outros a portes permitidos pela legislação de cada país;
e
e) bens de capital e equipamentos originários de terceiros
países, desde que internados na República Federativa do Brasil ou na República Argentina até a data da assinatura do
presente Estatuto e ifltegralizados ao capital social até dois
anos após sua entrada em vigor. A partir dessa última data
os bens de capital e equipamentos originários de terceiros
países estarão sujeitos ao tratamento tributário vigerite na
República Federativa do Brasil e na República Argentína.
2. Verificando o cumprimento dos requisitoS COnstitutivos de Empresa Binacional, conforme estabelecido no Artigo
VIII do presente Estatuto. a Autoridade de Aplicação do
país da sede emitirá um Certificado Provisório do qual constará necessariamente o montante de capital social, natureza
e porcentagem dos respectivos apertes.
3. Mediante a apresentação do Certificado Provisório
indicado no parágrafO anterior-perante a Autoridade de Aplicação do outro país, se autorizará automaticamente a transferência dos apertes de capital que estiverem individualizados
no referido certificado.
4. Uma vez integralizado o capital social, a Autoridade
de Aplicação do país da sede emitirá o Certificado Definitivo

ARTIGO VI
Transferência ao_ Exterior
- -1. Os investidores de cada um dos dois países em uma
Empresa BinaciOnal estabelecida no outro país terão direitos,
uma vez pagos os impostos que couberem, de transferír livremente aós respectivos países de origem os lucros provenientes
de seu investimento, desde que distribuídos proporcionalmente entre os investidores, de acordo com o previsto no Artigo
I, parágrafo 2, do presente Estatuto, e a repatríar suas participações no capital social, observadas_, nesta última hipótese,
as disposições l~gais aplicáveis erii cada país. Igual direito
caberá às filiais, -sUcursais ou subsidiárias das Empresas Birra~
clonais no tocante a seus lucros_ líquidos.
2. Mesmo· ein caso de dificu-ldades nos pagamentos externos, os GoveÍ'rios de ambos pa"íSes não imporão restrições·
aos investidores de Empresas Binacionais para a livre transferência dos lucros· líquidos que lhes couberem.
ARTIGO VII
Transferência de Pessoal
Os dois Governos tomarãO as medidas necessárias parafacilitar as transferências, entre ambos os países, do pessoal
empregado pelas Empresas Binacionais, incluindo-se:
a) facilidades para obtenção da autorização de permanência temporária ou definitiva; e
b) reconhecimento recíproco de títulos profissionais.
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ARTIGO VIII
Procedimentos

1. Para os efeitos de obtenção do CertifiCado Provisório
previsto no ·ArtigO IV do presente EStatuto, os investidores
das Empresas Binacionais deverão apre"_seritar perã.n-te-a AUtoridade de Aplicação do país sede a que se refere o Artigo
IX, os seguintes documentos:
_
I. um aco-rdo que estipule as condições ein que se consti~
tuirão e operará() as Empresas BináCioriais, que inclua obrigaw

toriamcnte informaçóes sobre os seguintes pontos:
a) objetivos e programas de atividade -da Empresã Bina-cional;
b) estrutura do capital social;
c) nome, nacionalidade e domicl1io dos sócios;
d) natureza e valor dos respectivos apartes ao capital
da Empresa Binacional;
e) distribuição de funções e cargos de administração entre
os investidores de cada país;
O regras para a distribuição dos resultados da Empresa
Binacional;
g) regras para operações comerciãis-enne os investidores
e sua Empresa Binacional;
h) regras de preferência para oS casoS de Venda de açõese aumento do capital social;
i) regras sobre liquidação da Empresa Binacional; e
j) regras para a solução de controvérsias, incluindo a
eleição do foro para estes efeitos.
II. cópia do projeto de estatuto social ou -do contrato
social de constituição da Empresa Binacional.
2. A Autoridade de Aplicação do país de constituiÇãO
da Empresa Binacional emitirá o Certificado Definitivo a que
se refere o Artigo IV do presente Estatuto mediante a apresentação pelos interessados, dos seguintes documentos:
a) comprovante de inscrição dos atas constitutivos da
empresa no registro competente;
b) comprovante de integralização do capital social;
c) cópia do estatuto, acordo ou contrato social, ou de
documento equivalente; e
d) declaração juramentada dos diretores ou sócios gerentes, conforme o caso, na qual conste que a composição do
capital social da empresa cumpre com as regras estabelecidas
no Artigo I do presente Estatuto.
3. O-Certificado DefinitiVo ilSsegur3.Tá o gozo dos benefíCiOs previstos no presen:te Estatuto.
4. Somente as empresas_ que cumpram com os requisitos
e. formalidades estabelecidos neste Estatuto poderão utilizar
a denominação de "Empresa Binacional Brasíleiro-Argentina" conforme o previsto no parágrafo I do Artigo III.
5. A transf~rência de açóes ou participaÇões nas Empresas BinacionaiS exigirá o prévio consentimento da Autoridade
de Aplicação do país da sede, a fim de controlar o cumprimento das condições estabelecidas no Artigo I do presente
Estatuto.
ARTIGO IX
Autoridade de Aplicação

1. A Autoridade de Aplicação do país da sede, terá
a seu cargo as funções de certificaçãO da constituição e funcionamento de Empresas BinacionaiS, coriforme- esfabelecido no
Artigo VIII e demais Artigos conexos do presente Estatuto.
2. A Autoridade de Aplicação de cada país fará constituir e manterá atualizado um Registro de Empresas BinaciOnais de ambos os países, de consulta pública.
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3. A Autoridade de Aplicação, quando comprovadas
infrações a este Estatuto, ou à legislação do respectivo país,
cometidas por uma Empresa Binacional, poderá tornar sem
efeito a qualificitÇão de binacional de tal empresa, notificando
a Autoridade de Aplicação do outro país. Neste caso, a empresa perderá o direito de amparar-se nas disposições do presente
Estatuto, a partir do momento em que houver ocorrida a
infração, sem prejuízo de outras sanções legais aplicáveis.
4. A Autoridade de Aplicação de cada país será designada no prazo de 30 (trinta) dias da entrada em vigor deste
Estatuto, pelos respectivos MinistroS das Relações Exteriores,
devendo recair dita designação em órgão ou entidade já existente em suas respectivas administrações centrais.
ARTIGO X
Implementação do Estatuto de
Empresas Binacionais

L Constitui-se pelo presente Estatuto um Comitê Binacional Permanente de Implementação e Acompanhamento
do Estatuto de Empresas BinaciOnais, infegrado por dois representantes do Setor Público de cada Estado Parte -sendo
um do Ministério das Relações Exteriores e outro da Autoridade de Aplicação- e por dois representantes do Setor Privado, de cada um dos dois países. Os representantes do Setor
Privado terão mandato de dois anos, renovável até duas vezes.
Cada membro terá um suplente.
2. O Comitê desenvolverá suas atividades em cada um
dos países e reunir-se-á com periõdicidade de seis meses ou
quando convocada por uma das Partes.
3. O Comitê tem a seu cargo estimular e supervisionar
a implementação e a plena vigência e eficácia em ambos países
de medidas que facilitem a formação e o funcionamento de
Empresas Binacionais e que garantam o pleno acesso aos
benefícios outorgados pelo presente Estatuto.
4. O Comitê atuará ainda como órgão de consulta dos
governos nacionais no que se refere a toda questão suscitada
pela instrumentação e pela plena aplicação deste Estatuto,
tendo sob sua responsabilidade a interpretação do conteúdo
e alcance -de suas disposições.
5~ O Comitê estabelecerá o seu próprio Regulamento
de Funcionamento no decorrer de sua primefra reuníâo, que
deverá realizar-se, no mais tardar, nos 60 dias seguintes à
entrada em vigor do presente Estatuto.
ARTIGO XI
Entrada em Vigor
O presente Estatuto entrará em vigor na data em que
forem trocados os respectivos instrumentos de ratificação.
ARTIGO XII
Vigência e Denúncia
1. O presente Estatuto terá duração indefinida.
2. :_Q_ presente Estatuto poderá ser denunciado por qualquer dos Estados Partes, por via diplomática. A de:rlúD.cia
surtirá efeito um an_o após a data de sua notificação ao outro
Estado Parte.

ARTIGO XIII
Disposição Transitória
Os Governos da República Federativa do Brasil e da
República Argentina revisarão no prazo de quatro meses,
a partir da data da entrada em vigor do presente Estatuto,
a Convenção entre a República Federativa do Brasil e a República da Argentina destinada a Evitar a Dupla Tributação
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e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Imposto sobre a
Renda, assinada em 17 de maio de 1980, para adequá-la ao
disposto no presente Estatuto.
Assinado em Buenos Aires, em 6 de julho de 1990, em
duas versões, nos-idiomas português c espanhol, sendo ambos
os textos igua~mente autênticos~~ Pela República Federativa
do Brasil: Fernando Collor- Pela República Argentina: Carlos S. Menem.
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCA
FEDERATIVA DO BRASIL

·-·· ··· ···· ······· ··· ·· ·· ·····"':Yhui.:o· iv· ······· ·········· ···

·

·~"· ···~

Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

·································si:iÇA:ü"ii·································
Das Atribuições do Congresso Nacional

······A;;:·49~---~·ct;·~·~;~·~;ê·~~-i~-;~-~i~~i~~-d~-c~~~~~;~~-N~cional:
I - resolver defin1ti\,-ãmcnte sobre tratados, acordos ou
atos internacionaiS que acarretem e.tlCargóS ou cOrrfptomlssos
gravosos ao património naciOnal;

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-

cional.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevid.es) - O Expediente lido vai à publicação.
-Sobre a mesa, projeto que será lido pelo sr. r-secretário.
É lido o seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 11, DE 1992
Estabelece alíquota do iiRposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações
de serviços de transportes e de comunicações, para produtos alimentícios.
Art. 1<:> Ficam estabelecidas, para os produtos alimentícios integrantes da cesta básica do trabalhador brasileiro,
as seguintes alfquotas do imposto previsto no art. 155, inciso
I, b, da Constituição;
I - 5% (cincO-pOr cento) nas operações interestaduais;
11-6,5% (seis inteiros e cinco décimo por cento), no
máximo, nas operações internas.
Parágrafo único. Os produtos alimentícios integrantes
da cesta básica, de que trata este artigo, são aqueles fixados
pelo Conselho Nacional de Política Agrícola, criado pela Lei
n' 8.171, de 17 de janeiro de 1991.
Art. 2<:> Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitOS no-exeicício finanCeiro imedia-tamente subseqüente.
Justificação
A nova Constituição, ao contemplar, no art. 155, parágrafo 29 , III, a hipótese de seletividade na alíquota do imposto
sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transportes e de comunicação -
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ICMS - revelou o inequívoco propósito de reduzir os níveis
de regressividade desse imposto, porquanto tal princípiO seria
implementado em função da essencialidade das mercadorias
e serviços.
A luz desse princípiO, pretende este projeto de resolução
dispor sobre as alíquotas internas e interestadual do ICMS,
incidentes s-obre a circulação de alimentos, tendo ein vista
a importância desses produtos na composição dos orçamentos
das famílias de baixa renda.
A redução das alíquotas, conforme previsto neste piojeto
de_ resolução, é fat_or da maior importância na expansão da
oferta e na redução dos preços dos alimentos, o que confere
à proposta uma inquestionável conotação social. Registre-se,
a propósito, que estudos reCentes mostram que o ICMS responde por 15% do custo da cesta básíca ·de alimentos, das
famOias com renda até seis salários mínimos.
A alíquota interestadual, no caso específico, seria reduzida para 5%, ao passo que, Observado o que faculta o art.
155, § 2<:>, V, b, da Constituição, seria estabelecido urna alíquota de 6,5% nas operações internas.
A combinação dessas medidas, à parte outras providências complementares, produzirá um impacto significativo nos
preços dos alimentos, sem que necessariamente implique relevante perda na arrecadação do ICMS relativo a esses produtos,
haJa Vista que se trata de um setor em que se constata forte- evasão fiscal, em virtude dos seus baixos níveis de organização.
Vale, por fim, assinalar que os alimentos, aos quais seriam
aplicados as alíquotas previstas_ neste projeto, serão especificados em relação estabelecida pelo Conselho Nacional de Política Agrícola, criado pela Lei n~ 8.171, de 17 de janeiro de
1991.
Isto posto, estamos convictos de que os ilustres_ Pares
deste Senadô Federal dispensarão o melhor tratãmento a este
projeto, convertendo-o em resolução desta Casa Legislativa.
Sala das Sessões, 2 de abril de 1992. - Marco M3ciel
- Hugo Napoleão- Irapuan Costa Júnior- Gei·SoD Camata
- João Rocha.....: Lucídio Portela- Esperidião Amin- Louremberg N6nes Rocha - Odacir Soares - Júlio Campos Dario Pereira- Jonas Pinheiro- Henrique Almeida- Teotónio Vilela Filho - Epitácio Cafeteira - Maurício Corrêa Meira Filho- Ney Maranhão- Carlos Patrocínio- Divaldo
Suruagy - Francisco RoUemberg - Júnia Marise - Guilherme Palmeira - Amir Lando - Aureo Mello - Valmir Campelo - Albano Franco - Eduardo Suplicy - José Fogaça
- Chagas Rodrigues - José Richa - César Dias- Ronaldo
Aragão- Garibaldi Alves Filho- Josaphat Marinho- Mansueto de La"or---;; ~Nabor Júnior- M_agno Bacelar- Jutahy
Magalhães- José Paulo Bisol- Beni Veras- Mauro Benevides - Lourival Baptista.

(A Comissão de Assuntos Econômicos.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto
lido será publicado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidÔs pelo Sr.
1<:> Secretário.
-São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 128, DE 1992
Requeremos_ urgência, nos termOs do art. 336, b, do Regiw
menta Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n<:> 11, de
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Sobre a mesa, requerimento que será lido 1>elo Sr. 19
Secretário.

1992 (n' 2.592/92, na Casa de origem), que dispõe sobre
os vencimentos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
Sala das Sessões, 2 de abfil de 1992. -:-:-:-Mauro Benevidés
- Alexandre Costa- Francisco Rollemberg - Elcio Álvares
- Dirceu Carneiro - Mareio Lacerda - Marluce Pinto Humberto Lucena - Garibaldi Alves Filho - Marco Maciel
- Ney MaranhãO - Chagas Rodrigues - Epitácio Cafeteira
- Nabor Júnior- Eduardo Suplicy- Pedro Simon- Nelson
Wedekin- Josaphat Marinho - João França- Gerson Camata - Odacir Soares - José Fogaça - Aureo Mello Valmir Campelo - Mansueto de Lavor - José Sarney Maurício Corrêa - Ronan Tito - Ronaldo Aragão - Iram
Saraiva- Amir Lando - Antonio Mariz - Nelson Carneiro
- Louremberg Nunes Rocha- Julio Campos- Wilson MarR
tins - Cid Sabóia de Carvalho - Albano Franco - Carlos
Patrocínio- Teotônio Vilela Filho - Moisés Abrão - José
Richa - Guilherme Palmeira - Carlos ne'Carli - Jonas
Pinheiro - Lavoisier Maia - Affonso Camargo - Esperidião
Amin - Aluizio Bezerra - Roy Bacelar - Meira Filho.
REQUERIMENTO 1'1•129, DE 1992

É lido o seguinte

REQUERIMENTO No 131, DE 1992
Senhor Presidente,
Requeiro, na forma regimental, licença para me ausentar
dos trabalhos da Casa, dia 3 do corrente, para participar de
uma reunião promovida pela Associação Nacional dos Profissionais de Venda em Celulose, Papel e Derivados, no Salão
promocional da FIESP, em São Paulo, onde proferirei uma
palestra sobre Economia e Políticã.
Sala das Sessões, 2 de abril de 1992. - SenadorJosé
Eduardo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovado.
_
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solicitada, nos termos do art. 43 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - No expe·
diente lido consta o Projeto_ de Decreto Legislativo n9 24,
de 1992, que, por tratarRse de matéria referente a ato internaR
cional, em obediência ao- art. 376, alínea c, do Regimento
Interno, terá, perante a Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, o prazo de cinco dias para recebimento
de emendas, após o que, a referida Comissão terá quinze
dias, prorrogáveis por igual período, para opinar sobre a maté-_
ri:ã.. Findo este prazo, sem parecer, a proposição entrará na
Ordem do Dia, nos termos do art. 172, inciso II, alínea c,
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotado
o tempo destinado ao Expediente.
Passa~se à

Requeremos urgência, nos termos do arJ~ 33_6, b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câffiara n9 12, de
1992 (n' 2.613/92, na Casa de origem), que dispõe sobre os
vencimentos dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça,
dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais, dos Juízes Federais e dos Juízes Federais S-ubstitutos.
Sala das Sessões, 2 de abril de 1992. ~Mauro Benevides
- Alexandres Costa - Francisco Rollemberg - Elcio Álvares
- Dirceu Carneiro- Mareio Lacerda - Marluce Pinto Humberto LUcena - Garibaldi Alves Filho -_ Marco· Maciel
- Ney Maranhão - Chagas Rodrigues - Epitácio Cafeteira
- Nabor Júnior- Eduardo Suçlicy- Pedro Simon- Nelson
Wedekin- Josaphat Marinho - João França - Gerson Camata - Odacir Soares - José Fogaça - Aureo Mello Valmir Campelo - Mansueto de Lavor - José Sarney Maurício Corrêa - Ronan Tito - ROnaldo Aragão - Iram
Saraiva- Amir Lando- Antonio Mariz- Nelson Carneiro
- Louremberg Nunes Rocha- Julio Campos- Wilson Martins ~ Cid Sabóia de Carvalho - Albano- Fianco - CRrios
Patrocínio - Teotônio Vilela Filho - Moisés Abrão - José
Ricba - Guilherme Palmeira - Carlos De'Carli - Jonas
Pinheiro - Lavoisier Maia - Affonso Camargo - Esperidão
Amin -- Aluizio Bezerra - Roy Bacelar - Meira Filho.

ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os requeri·
mentos lidos serão_ votados após a Ordem do_Dia, na forma
do art. 340, item II, do Regimento Interno. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
-- - -~-É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 130, DE 1992
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno, requeiro
tenham tramitação conjunta os Projetos de __Lei ...a Câmara
n' 5, de 1991, e do Senado n' 20, de 1992, que dispõem sobre
o trabalho noturno.
Sala das Sessões, 2 de abril de 1992. -Senador OdaCir
Soares.
O SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides) - O requeri·
mente lido será publicado e incluído na Ordem do Dia, nos
termos do disposto no art. 255, item II, alínea~, 9o Regimento
Interno. (Pausa.)
o c
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Item único:
Votação, em turno único, do Requerimento n9 8,
de 1992, de autoria do Senador Gerson Camata, soliciR
tando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, do artigo publicado no jornal O
Globo, sob o título "O Escândalo do Café", edição
de 19 de janeiro de 1992.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
É A SEGUINTE A TRANSCRIÇÃO SOLICITADA:
O ESCÂNDALO DO CAFÉ
As manifestações de apoio à posição assumida pelo O
Globo em defesa da cafeicultura nacional, p-or parte de repre~
sentantes de cooperativas de produtores, da Associação Comercial de Santos, do Conselho Nacional do Café, entre outras
organizações, deixaram evidente o descaso governamental que
vem redundando no "empobrecimento de 12 Estados da Fede~
ração''.
A ausência de políticas internas e externas coerentes com
os interesses nacionais, refletindoRse em prejuízos de cezitenas
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de milhões de dólares no comércio íntcrnaciOõafe no Crescente votados dois projetes, em regime de urgência, em dada sessão.
abandono do parque de produção cafeeira, constitui um escân- Mas será que isso vem atender à finalidade precfpua do Senadalo mais grave que o das especulações de bolsa que, há do, que temos que passar para a sociedade? Será que estamos
alguns meses, foi propiciado exatamente pelo "vácuo adminis- realizando o nosso trabalho de Casa Revisora? Vamos votar
o quê? Quem tem conhecimento do que vamos votar agora?
trativo" que ainda persiste.
Na recente reunião com os produtores de café em Belo Quem examinou o projeto? Por- acaso riifõ existe qualquer
Horizonte, o Ministro da Economia e o presidente do BanCo dúvida a respeito do que consta do projeto? Quem teve tempo
do Brasil prometeram prorrogar as dívidas dos agricultores para isso? Quem teve oportunidade de ler o projeto para
votar?
e a liberação de verbas do Funcafé.
Mas o raciocínio é sempre no Sentido de {}~e temos que
Infelizmente as autoridades económicas não atentãram
no fato de que esses recursos estão sendo _despendidos_ para salvar o País; temos que salvar o Brasil, votando com urgência
cobrir prejuízos que- como assinalou o Sr. Roberto Abreu urgentíssimã essa cjtiestãó. Sei que os vencimentos dos TribuSodré, em nome dos cafeicultores paulistas -_são conseqüênw nais Superiores é niã.fétiã importante.
Mas não quero ser repetitivo e nem pedir verificação
cias de que "rompeu-se o Acordo Internacional e não temos
definição de como tratarmos com os países compradores, a de quorum, porque sei que não tereí apoiO de ninguém para
essa questão. Porém, digo sempre: não vim para cá disputar
fim de estabelecermos novos preços e quotas".
A atual presença no Brasil do Ministro Alain G3uche, concurso de simpatia, mas para defender as minhas idéias.
da Costa do Marfim, reflete a preocupação dos países ã.ffkaitos os meus princípios, sem nenhuma preocupação em ser simpático! Por isso, insisto no fato de que não adianta votar; não
com a manutenção dessa nossa política predatória.
Neste momento, a criação de "uma comissão intermi- adianta protestar! O que eu _quero agora é que o Senado
nisterial para reestruturar a -pOlítiCa dõ café", com o prazo assuma a sua responsabilidade e vote contra ou a favor do
de dois meses para apresen1ar sugestões, revela a inacreditável projeto de resolução~
Peço a V. Ex~ que procure colocar na pauta esse projeto
alienação das autoridades, inconscientes de que, no comérciointernacional, a agilidade no tratamento das questões é funda- de resolução, que já foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para que o Senado, por maioria,
mental.
Resta confiar em que a Presidência da República e o decida se deve ou não acabar, com essa urgência b; depois
Congresso Nacional reajam a essa crise, impondo a adoção disso eu me calarei Vou ter que acatar a vontade da maioria.
de medidas urgentes, junto a ore, para imp-edir o cÕiapso Mas enquanto não for afeflda essa vontade, eu fico protesirremediável dos preços do produto que "muito colaborou ta-ndo aqui cada vez que se votar um projeto desse.
Como não sei Q que vou votar t peço a V. Ex~ que _consie colabora para o desenvolvimento do País".
dere o meu voto _como "Abstenção". Não sei se devo ou
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa -se ago- não votar a favor, se está certo ou fião o projeto que vamos
ra à apreciação do Requerimento o? 128, de 1992, de urgência votar.
lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n~ 11/92.
Então: para evitar falar em todos os seis casos de hoje,
Em votação o requerimento.
·--- V. Ex~ considere o meu voto_como "Abstenção".
O Sr. Jntahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A PresiO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo dênc;::~a jnforma 3o Senador Jutahy Magalhães que, na sessão
legislativa passada, buscou obter o apoio das Lideranças partia palavra a V. Ex~
dárias para assegurar urgência ao projeto do nobre represen·
O SR. JUTAHY MAGALHÁES (PSDB- BA. Para enca- tante da Bahia, objetiv~ndo extinguir a alínea b, do art_ 336
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, do Regimento Int~rno, exatamente aquela que permite ã apreciação na mesma sessão, com o apoio de 54 Srs. Senadores,
Srs. Senadores, se V. Ex~ compulsar os Anais da Casa, Sr.
de matérias submetidas à deliberação do Senado.
Presidente, verifica-fá que há cerca de dois anos venho tratando
SOu forç3dó a declinar que razões invocadas por alguns
deste assunto e tenho me repetido muito. Mas não pretendo
apresentar hoje os mesmos argumentos. Sei que sempre ao Líderes desta Casa impossibilitaram a Mesa de garantir, na
falar nessa questão da urgência urgentíssima iecebo solidarie- sua articl!_lação, na articulação do próprio Presidente, o apoio
dade de vários Líderes, de vários Senadores, de que estão para aquela proposição. Cheguei mesmo a expressar a·o ·fiobre
de acordo, que realmente está havendo um abuso, que nós Sen~~or Jutahy Magalhães a minha simpatia; uma vez que
não devemos votar matérias que chegam da Câmara no mesmo dirimiria toda essa dúvida se devemos ou não apreciar, no
dia ... Agora, o projeto de resolução que apresentei, nesse mesmo dia, matérias originárias da Câmara dos Deputados.
Vou retomar essa articulação na expectativa de que obtesentido, para eliminar esse tipo de urgência b, tem uma tramiw
nha dos_ Líderes _l)m assentimento integral, porque o espírito
tação muito lenta.
Espero que, finalmente, entre na pauta para votação, do projeto do Senador Jutahy Magalhães deseja alcançar exasabendo que haverá algum tipo de protelação posterior, mas, tamente a possibilidade de permitir ao Senado um aprofundatalvez, consigamos fazêwlo andar e chegar a uma solução favo- mento no exame das matérias a seu cargo, para que não haja
essa celeridade exagerada na apreciação de determinadas pro·
rável.
DesejO que o Senado assuma a responsabilidade, porque posições, embora muitas delas, como as de hoje, não permitam
não adianta fazerinos discursos; pois sempre haverá justifica- alterações no texto porque originário de um outro Poder,
tivas para se votar essa ou aquela matéria, em regime de no que diz respeito à remuneração dos membros dos Tribunais
Superiores e do ~inistério Público.
urgência. E aí, torne 54 aSSinãturas!
_
__ ,_~,~-- '"=
Hoje temos seis projetas. T3J.vez v: Ex~ seja obrigado
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
a presidir três sessões extraordinárias, porque só podem ser o requerimento.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer·
sentados. ()'ausa.)
Aprovado.
Registra-se que houve abstenção de votos do Senador
Jutahy Magalhães, em razão do seu posiciori3iriento.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n911, de 1992, de iniciativa Cio Supremo Tribunal Federal, que dispõe sobre os vencimentos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
Dependendo de parecer.
Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa
para emitir o seu parecer.
'
O SR. MAURiCIO CORRI:A (PDT- DF. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria, preliminarmente, de dizer que estou de pleno
acordo com o projeto do Senador Jutahy Magalhães, e estou
até torcendo para que seja votado rapidamente, a fim de
resolvermos definitivamente esta situação.
Sr. Presidente, nos termos da Constituição, o Supfemo
Tribunal Federal encaminha ao Congresso Nacional projeto
de lei, cujo art.1 9 estabelece que o vencimento básico dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal, a partir de 1~ de
novembro de 1991, é fixado em Cr$ 1.615.670,00."Parágrafo único:- A velha de representação mensal dos ministros a que se refere esse artigo continua
a corresponder ao percentual estabelecido pelo Decreto
- Lei n' 2. 371, de 18 de novembro de 1987 ,"
Para os Srs. Senadores entenderem o que acontece é
que votamos aqui no Senado Federal a Resolução n9 85/91,
que fixou uma nov-a fõfiiià de represéiJJaÇão, tendo em vista,
inclusive, o aumento dos servidores públicos. Em razão disso,
como os Ministros ·do Supremo Tribunal Federal gozam de
isonomia com relação aos_ membros do Poder Legislativo,
o referido Tribunal está encaniinbando este projeto de lei,
que está juridicamente correto, constitucional.
Apenas saliento que, em face de os representantes do
povo, os parlamentares, não terem alguns "penduricalhos",
realmente, os vencimentos dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal serão maiores do que os dos parlamentares, a partir
deste instante. Mas, pela Constituição, é direito líquido -e
certo.
Portanto~ meu parecer é favorável à aProvação do pro~m.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em discus·
são o parecer do Senador Maurício Corrêa, favorável ao projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à" Sanção.
É o seguinte ó projeto aprovado:

PROJETO_ DE LEI DA CÂMARA N• 11, DE 1992
(N• 2.592/91, na Casa de origem)
(De Iniciativa_do SupremoTribunal Federal)
Dispõe sobre os vencimentos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O véiiCimeiito básico dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, a partir de V de novembro de 1991, é fixado
e~ Cr$ 1.615.670,00 (um milhão, seiscentos e quinze mil,
setscentos e setenta cruzeiros).
Parág~fo único. A verba de representação mensal_dos
Ministros a que se refere este artigo continua a correSponder
ao percentual estabelecido pelo Decreto-Lei n1> 2.371, de 18
de novembro de 1987.
- Art. 29 Os _vencimentos estabelecidos no artioo anterior
e seu parágrafo único serão reajustados nas me;mas datas
e pelos mesmos índices adotados para os servidores da União.
Art. 39 Aplicam-se aos Ministros aposentados do Supremo Tribunal e aos beneficiários dos falecidos as disposições
constantes desta lei.
Art. 49 Dos vencimentos previstos no art. 1~ e seu parágrafo único e dos prov-entos de aposentadoria e benefícios
a que .se refere o artigO anterior, serão deduzidas as parcelas
correspondentes, auferidas desde 19 de novembro de 1991,
com base na legislação vigente.
Art. 59 As despesas resultantes da execução desta lei
correrão à conta das dotações consignadas no orçamento da
União.
__
Art. 6~ Esta lei entra em vigor
data de ;ua -publica-ção.
- Art. 7~ Revogam-se as disposições em contrário.

na

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa·se agora ã apreciação do Requerimento n9129, de 1992, de urgência
lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n9 12:
de 1992.
··
·
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado, com a abstenção do Senador Jutahy Maga.
. . _
lhães.
. Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da maténa.
Discussão, em turno úflico, do Projeto de Lei da
Câmara n912, que dispõe sobre vencimentos dos MiniStros do Superior Tribunal de Justiça, dependendo de
parecer.
. Concedo a palavra ao Se_nador Valmir Campelo para emitir parecer.
- - O SR. VALMIR CAMPELO (PTB -DF. Para proferir
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, nos termos de dispositivo constitucional, o MinistroPresidente do Superior Tribunal de Justiça encaminha ao Congress_o-Nacional exposição de motivos que dispõe sobre os
venc_unentos dos _Ministros do Superior Tribunal de Justiça,
dos juízes dos Tribunais Regionais Federais, dos juízes federais e dos juízes federais substitutos.
_ O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados e
encontra-se hoje aqui no Senado Federal.
A tramitação- do processo é normal e o meu parecer é
favoráveL
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O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
conclui favoravelmente.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação. .
Os Srs.. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)

Art. 5~' As despesas resultantes da execução desta lei
correrão à conta das dotações co_nsignadas no orçamento da
União.
Art. 69 Esta lei entra- em --vigor na data de sua publicação. __
Art. 7 9 Revogam-se as disposições em contrário:

Aprovado, com a abstenção do Senador Jutahy Magalhães.

(Art, 1° da Lei n°

A matéria vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:

ANEXO
, de

Dispõe sobre os vencimentos dos Ministros do Supe-

rior Tribunal de Justiça, dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais, dos Juízes Federais e dos_ Juízes Federais
Substitutos.
O CongresSá Nacional decreta:
Art. 19

de 1992)

..

Membros da Magistratura
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• I2, DE 1992
(N• 2.613/92, na Casa de origem)
(De iniciativa do Superior Tribunal de Justiça)
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Vencimentos

Ministro do Superior Tribunal de Justiça

1.584.164,44

Juiz de Tribunal. Regional Federal

1.560.560,39

Juiz Federal

1.504.068,10

Juiz do Federal Substituto

1.353-661,21

Os vencimentos básiCos dos Min"istfos- dO-supe-

rior Tribunal de Justiça, dos Juízes dos Tribunais Regionais
Federais, do_s Juízes Federais e dos Juízes Federais Substitutos,
a partir de to:o de novembro de 1991, são os fixados no Anexo
desta lei.
Parágrafo único. A :verba de representação _mensal dos
Magistrados à que se refere este artigo continua a correSponder aos percentuais estabelecidos no Anexo do Decreto-Lei n' 2.371, de 18 de novembro de 1987 observado, quanto
aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aos Juízes dos
Tribunais Regionais Federais e aos J uíze.s Federais Substitutos, o disposto no art. 18 da Lei n' 7.746, de 30 de março
de 1989; no parágrafo único do art. 89 da Lei n• 7.727, de
9 de janeiro de 1989, e no art. 4• da Lei n' 7.595, de 8 de
aPril de 1987, respectivamente.
Art. 2~' Os vendmentós estabelecidos-no artigo anterior
serão reajustados nas mesmas datas e pelos mesmos índices
adotados para os servidores da União.
Art. 39 Aplicam-se aos Magistrados aposentados a que
se refere o art. 19 e aos beneficiários das pensões as disposições
constantes desta lei.
Art. 49 Serão deduzidas dos vencimentos previstos no
art. l9, dos proventos da aposentadoria e das pensões a que
se refere o artigo anterior, .as parcelas correspondentes, auferidas desde 19 de novembro de 1991, com base na legislação
vigente.

.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência_ convoca ·se.ssão extraordiná~_a a re~lizar-se hOje às
18h55min com a seguirite

ORDEM DO DIA
REQUERIMENTO N• 11, DE 1992
.

.

. V-otação, e-in. turno único,, ~à Requerimento n"' 11, de
1992, de autoria." do Senador Lourival BaPtista, solJcitando,
nóS tennos regimentais, a trans_críção, noS Anais do Se_nado
Federal, do artigo publicado-no· jornal a Folha de S. Paulo,
sob o título ''O B.ov.é e a VaSsOú.f3:'' 1 edição de 17 de fevereiro
de 1992.

''

O SR. PRE~IDENTE (Mauro Benevides)- Estáeiiceirada a sessão. _.. ,

(Levanta~se !l sess._ão -às 18_ horas e 54. minutos_.)

Ata da 41 ~ Sessão, em 2 de abril de 1992
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Mauro Bene~ides

AS 18 HORAS E 55 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN_
TES OS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo ....;..;.Albano Franco-:- Alexandre Costa
- Almir Gabriel - Aluizió Bezerra - Amazon1nó Mendes
- Arnir La:Odo - Antonio Mariz - Áureo Mello - Beni

Veras- Cario; Üe'Carli- Carlos Patrocínio~ Chagas Rodrigues- Cid Sabóia de Carvalho - Darcy Ribeiro:-- Datio
Pereira - Dirceu Carneiro_-- Div-aldo Suruagy - Eduardo
Suplicy- E leio Áclvarés - Esperidião Amiii- Epitácio Cafeteira - Franci~_co Rollemberg - Garibaldi Filho Alves -
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~~----------~--Gerson Cama ta- Guílliüme Palmeira- Henrique Almeida Mauricio Corrêa - Ronan Tito - Ronaldo Aragão - Iram
-Hugo Napoleão- Humberto Lucena- H_ydekel Freitas Saraiva - Amir Lando - Antônio Mariz- Nelson Caru,eiro
- Iram Saraiva - lrapuan Costa Júnior- João França -, __. Louremberg Nunes Rocha- Julio Campos- Wilson MarJoão Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -José tins - Cid Sabóia de Carvalho - Albano Franco - Carlos
Eduardo - José Fogaça - José Paulo Biso! -José Richa Patrocínio - Teotônio Vilela Filho - Moises Abrão - José
-José Sarney- Júlio Campos- Júnia Marise- Jutahy Richa - Guilherme Palmeira - Carlos De'Carli .:.... Jonas
Magalhães - Lavoisier Maia - L_evy Dias - L9uremberg Pinheiro - Lavoisier Maia - AffonsO Caf!largo - Esperidião
Nunes Rocha - Lucídio Portella - Mansueto de Lavor Ami~- Aluizio B~u~rra -_Roy Ba_ce~ar- Meira F~ho.
Márcio Lacerda- Marco Maciel -Mário Covas- Marluce
O SR. PRESIDENTE.(Mauro Benevides)- Os requeriPinto- Maurício Corn~a -Mauro Benevides- Meira Filho
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma
-Moisés Abrão - Nabor Júnior - Nelson Carneiro do art. 340 do Regimento Interno.
Nelson Wedekin- Ney Maranhão- Odacir Soares---:- Onofre Quioan - Ozicl Carneiro - _P_edro Simon - _Ronaldo
Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar ---Teotónio Vilela
Filho- Valmir Campclo- Wi!son Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se à
ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 71 Srs. Senadores. HaVotação, em turno único, do Requerimento n? 11,
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
de 1992, de autoria do_Senador Lourival Baptista, soliSob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
citando, nos termos regimentais, a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do artigo publicado no jornal
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a meFolha de S. Paulo, sob o título "O Boné e a Vassoura",
sa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. P Secretário.
edição de 17 de fevereiro de 1992.
São lidos os seguintes:
Em votação o requerimento.
REQUERIMENTO N• 132, DE 1991
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
Requeremos urgência, nos termos do 'ªrt. 336, b, do Regi- sentados. (Pausa.)
Aprovado.
mento Interno, para o Projeto de_ Lei da Câmara n\> 13, de
1992 (n• 2.614/92, na Casa de origem), que dispõe sobre os
Será feita a transcrição solicitãda.
vencimentos dos Ministros do Superior Tribunal Militar e dos
É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada:
Juízes da Justiça Militar Federal.
Sala das Sessões.- Mauro Benevides- Alexandre" Costa Folha de S. Paulo
- Francisco Rollemberg - Elcio Álvares - Dirceu Carneiro
Segunda-feira,_ 17 de fevereirO de 1992
- Márcio Lacerda - Marluce Pinto - Humberto Lucena
O
BONÉ
E A VASSOURA
- Garibaldi Alves Filho - Marco Maciel - Ney Maranhão
José Sarney
- Chagas Rodrigues - Epitácio Cafeteira - Nabor Júnior
- Eduardo Suplicy - Pedro Simon - Nelson Wedekin Especial para a Folha
Josaphat Marinho- João França- Gerson Camata- Odacir
Como.
sempre
desejou
e
traçou
para
si, Jânio Quadros
Soares - José Fogaça - Áureo Mello - Valmi~ Campelo
- Mansueto de Lavor - José Sarney - Maurício Corrêa cumpriu um destino de tragédia. Ei-lo solitário, exangue, toin- Ronan Tito - Ronaldo Aragão - Iram Saraiva -- Amir bado, uma sombra por onde passaram todos os_ poderes e
Lando - Antonio Mariz - Nelson Carneiro - Louremberg desejos do mundo: de.sde a ambição mais avassaladora até
Nunes Rocha - Júlio Campos - Wilson Martins Cid o silêncio e a solidão.
Ninguém na história deste País arrebatou multidões tão
Sabóia de Carvalho - Albano Franco - Carlos Patrocínio
apaixonadãs, mãos levantadas em aplausos e tão plenas de_
- Teotónio Vilela Filho - Moisés Abrão - José Richa esperanças, quanto ele.
Guilherme Palmeira- Carlos De'Carli- Jonas PinheiroNão existia, no seu tempo de glórias, a força da televisão,_
Lavoisier Maia - Afl'onso Camargo - Esp"eridião Amin que apenas engatinhava. Ele foi o nosso primeiro e grande
Aluizio Bezerra - Ruy Bacelar - Meira Filho.
comunicador político a utilizar técnicas não convencionais.
REQUERIMENTO N• 133, OE 1991
Tudo era ao vivo. Suas maneiras de convencimento eram
Requeremos urgência, nos termos dQart. 336, b, do Regidevastadoras. O comício era o gra!J.de cenário: ele, o próprio
espetácUIO. Começava a falar como hábil domador de massas.
mento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n? 14, de
1992 (n" 2.615/92, na Casa de origem), que dispõe sobre os
Cortejava cada grupo, cada classe. Tinha uma palavra de
lisonja e carinho que atingia em cheio cada segmento. A multivencimentos dos Membros do MinistériO Público da União
e dá outras providências.
dão, aquele mar agitado, parava para escutá-lo, subjugada.
Carregava nos tons da voz, que levantava no exato instanSala das Sessões, 2 de abril de 1992. -Mauro Benevides
te, os ternas da paixão. Despertava o ódio, açulava a revolta,
- Alexandre Costa - Francisco Rollemberg - Elcio Álvares
levando as multidões ao delírio. Em seguida, suavemente dizia
- Dirceu Carneiro - Márcio Lacerda - Marluce Pinto o que todos queriam ouvir, a mensagem salvadora.
Humberto Lucena - Garibaldi Alves Filho - Marco Maciel
Para cada lugar tinha a solução de um problema símbolo.
- Ney Maranhão- Chagas Rodrigues - Epitácio Cafeteira
- Nabor Júnior- Eduardo Suplicy- Pedro Simon- Nelson
Memória fotográfica, em cada ocasião escolhia uma citação
inusitada de geografia, história, eStatística, de modo a deixar
Wedekin- Josaphat Marinho- João França- Gerson Caboquiabertos os milhões que o ouviam num silêncio ensurdemata -- Odacir Soares - José Fogaça - Áureo Mello cedor, num êxtase de convicção.
Valmir Campelo - Mansueto de Lavor - José Sarney -
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"Lá está o Messias, n mestre, o sábio." Depois, uma
palavra de conciliação, um chamamento à unidade, que era
no fundo o desejo de ser votado por todos.
Em seus pronunciamentos, não nos castígãVã iiomes; já"-

mais assisti fazer um ataque pessoal ou utilizar uma palavra
chuta. Mas nunca ninguém popularizou e agrediu tanto em
violência verb~l. la aos extremos da possessão e da cólera.
Ao final, quase pedindo perdão, a voz diminuía, exibia
cansaço, desmaios e assumia a condição frágil de um homem
exausto que necessitava de ajuda e salva-vidas. Era difícil
distinguir entre o teatro e a realidade.
A demagogia tinha, em seus braços, o corpo da seriedade.
Estendia as mãos, ninguém sabe se para ter 1 pedir, rezar
ou aplaudir. Era um grande final.
Assim o vi, na campanha presidencial. Fui líder no seu
atribulado governo. Estive muito próximo dele.
Com um senso do fato pOpular, disse a mim. SeixãSDótia,
Ferro Costa, Aparecído e Edilson Távora: "Não quero a UDN
de punhos de renda. Quero a UDN de macacão, nos palanques, os jovens. a bossa-nova tocando a melodia da campanha.
Não uma valsa de Strauss, mas a dança do fogo, de Stravinski".
Estivemos ao-seu lado no Brasil inteiro. Não lhe perdoei
a renúncia, porque o seu gesto desconhecia a esperança das
multidões que eu não esquecera.
Ao seu lado, Milton Campos, recolhido, pudi~o, irónico,
transitando como uma Santa Maria Egipcíaca, de par com
o demónio. Pergunta-lhe Jãnio: "Doutor Milton, por ·que o
senhor em cada lugar faz um discurso diferente?" Milton respondeu: "Porque não tenho boa memória, como Vossa Excelência".
É qu·e Jânio tinha a fórmula do sucesso --e _dela não se
afastava. Milton era o intelectual preocupado com a forma
e não com o discurso. Perdeu a eleição.
Jãnio Quadros morre feliz. Ele sempre buscou a tragédia.
Não a de Vargas, de Bush (o boliviano que também se matou)
ou de Bal Maceda. no Chile. Mas este sofrimento continuado
que ele sempre cortejou.
Seu destino estava marcado. Morrer velho, seUs últimos
dias no abandono, despejado num asilo de deserdados da
magia das glórias, solitário, _sem ninguém, sem_ ~feto, sem
carinho, sem amigos. Ironicamente, no Asilo Presidente.
Ele só e sua sombra, mas entrando na história, como
o mais forte e ex:ótico destino que já passou pela poJítica
brasileira.
É como se fosse personagem desses que não morrem
nunca. Como o Édipo de Sófocles. Rolando, carolingio ("Mea
culpa, pelos meus pecados". olhando terras de Espanha) ou
Ofélia, morrendo, no Hamlet: - '"Toma; é rosmaninho, a
flor da lembrança ... "
Seu gênio para com o fato popular·-õ··féz-Cifaf, como
seus, indeléveis, dois símb.olos com que eletrizou o País: a
vassQura varrendo a corrupção e o boné do operário motor~
neiro, do condutor, do líder invencível.
Vejo aqueles tempos. Recordo os símbolos que deslumbraram o País. Perderam-se no espaço e no tempo e continuam
entre os sonhos do povo brasileiro.
Morre com Jânio uma esperança perdida. Um velho, de
boné na cabeça e vassoura na mão, chega à_ eternidade.

Sexta-feira 3

1773

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se.
agora, à apreciação do Requerim-entO o~ 132/92, de urgência,
lido no Expediente. para o Projeto de Lei da Câmara no 13192.
·
Em votação o requerimento.
·
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado, com abstenção do Senador Jutahy Magalhães.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria.
"DiscUssão, em turno único,_do PrOjeto qUe dispõe
de Lei da Câmara o? 13, de 1992. sobre os vencimentos
dos Ministros do Superior Tribunal Militar e dos Juízes
da Justiça Militar Federal."
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro.
para proferir o seu parecer.
O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP. Para proferir
parecer. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Sr•s e
Srs. Senadores, o projeto de lei em apreço, já aprovado na
Câmara dos Deputados, chega à nossa apreciação devidamente instruído, perfeitamente regular, constitucional.
Desse modo, somos pela aprovação do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
do nobre Senador Jonas Pinheiro é (avorável.
Em discussão o parecer. (Pausa.)
O Sr .. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo~
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, para discutir.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para discutir.) - Sr. Presidente, Sr+" e Srs. Senadores, em piiiridfó
lugar, desejava deixar bem claro para a opinião pública que
essas convocações extraordinárias não aumentam os nossos
subsídios, porque tenho ouvido muita discussão a respeito
do que acontece em várias assembléias estaduais que fazem
várias sessões para receber mais.
Em segundo lugar não sei o que estamos votando agora,
mas sei o que votamos anteriormente, na seSsão extraordinária
anterior.
Quando falamos em Supremo Tribunal Federal, o que
tenho cm minhas mãos é o vencimento básico dos ministroS
-do Supremo Tribunal Federal que, a partir de 1'-' de novembro
de 1991, é fixado em Cr$1.615.670,00. Muito pouco, quando
sabemos que deve haver uma equivalência salarial. uma isonomia salarial com os deputados. Então, está bem abaixo esse
valor.
Mas há um parágrafo único que diz:
"A verba de representação mensal dos ministros a que
se refere este artigo continua a corresponder ao· percentual
estabelecido pelo Decreto-Lei n~ 2.371, de 18 de novembro
de 1987.'"
Não conheço o decreto-lei e não tenho como conhecê-lo;
não tenho nada em minhas mãos que me permita conhecer
a redação do decreto-lei. Ele deve, realmente·, fazer com que
suba um pouco o salário dos ministros. a fim de que tenha
igualdade com o nosso. O que está estabelecido no decreto-lei?
Como é a divisão do Superior Tribunal Militar; do Supremo
Tribunal, que já votamos; do Supremo Tribunal de Justiça?
É contra isso, Sr.- Presidente, que sempre fiCou aqui protesJosé_Sarney, 61, ex-Presidente da República e Senador pelo PMDB do Amapá.
Foi presidente nacional do PDS. É membro da Academia Brasileira de Letras tando. É quando pergunto: Como votamos sem saber o que
estamos apreciando?
e colaborador da Folha.
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O Senador Maurício Corrêa sabe, porque é o relator.
Ex~ pode nos dizer qual é o teor do Decreto· Lei
n' 2.371?
O Sr. Maurício Corrêa- Está nos-àutos.

Mas V.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -

não aqui nas nossas mãos. V.

Ex~

Está nos autos, mas

pôde ver os autos, pois

foi o relator. Eu não tenho nenhuma ínformação. Cofuo é
que voto? Sobre isso estou protestando, porque se tivesse
tempo para votar na terça-feira, tudo isso ·estaria em nossas

mãos. Teríamos condições _de examinar, se qu"isêSserriOs examinar. Pode ser que muitos não queiram, mas quem quisesse
examinar poderia. E nós não podemos.
Não mais falaria, mas qUando li o que iríamos- vófar,
no caso do Supremo Trib1.1:nal Federal, e vi que náo sabia,
percebi que se quisesse não poderia saber o que estava votando, pedi a palavra. Por isso, continuo me abstendo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Prossegue
a discussão da matéria. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra; encerro a discussão.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aproVada:_

li).

Abril de 1992

dentes, auferidas desde 1~ de novembro de 1991, com base
~a legislação vigente.
_
Art. 5"' As despesas resultantes da execução desta Lei
correrão ã·conta das dotações consignadas no Orçamento da
União.
Art. 69 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7"' Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se ago-ra à apreciação do Requerimento n"' 133/92, de urgência, lido
no Expediente, sobre o Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n 9 14, de 1992.
Em votação o requerimento.Os Srs. Senadores que ·o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão do projeto de iniciativa do Ministério
Público da_ União que dispõe sobre _os vencimentos
dos membros do Ministério -Público da- ÜniãO e -dá
outras providências.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior, para
emitir parecer.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~~ e
_S_rs. Deputados, o presente projeto de lei, oriundo da Câmara
PROJETO DE LEI DA. CÂMARA N'.J.3, DE 19~2
dos Deputados, visa ã adequação dos vencimentos dos mem(N• 2.614/91, nà Câsà de origem)
bros do Ministério Público da União. O projeto Se apresenta
(De iniciãftva do Superior Tribunal Militar)
de forma absolutamente compatível com as exigências para
Dispõe sobre os vencimentos dos Ministros do Supe- · a aproVação, quanto aos requisitos de constituciõnalidade,
rior Tribunal Militar e dos Juizes da Justiça Militar juridícidade e técnica legislativa. Por essa razão, o parecer
Federal.
é favorável.
O Congresso Nacional decreta:
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - Q parecer
Art. 1"' O vencimento básico dos Ministros do Superior é favorável. . . _
Tribunal Militar, a partir de 1"' de novembro de 1_991, é fixado
Em discussão. (Pausa.)
_
_.
em Cr$1.584.164,44 (um milhão, quinhentos e oitenta e quatro
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
mil, cento e sessenta e quatro cruze_iros e quarenta e quatro
Em votação.
centavos).
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
§ 1~ Os vencimentos básicos do Jui_z~..õuditor Cçn:regesentados. (Pausa,)
dor, dos Juízes-Auditores e dos_Juízes-Attditores Substitutos
Aprovado, com abstenção do Senador J_utahy Magali:~ães.
são fixados, respectivamente, nos valores de Cr$1.560".560,39
A-matéria vai à sanção.
(um milhão, quinhentos e sessenta mil, quinhentos e sessenta
É a seguinte a matéria aprovada:
cruzeiros e trinta e nove centavos), Cr$1.504.068,10 (um milhão, quinhentos _e__ quatro mil, sessenta ~·.oito cruzeiros e
dez centavos), Cr$1.353.661,21 (um milhão, trezentos e cinPROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 14, DE 1992
qüenta: e três rilil, seiscentos e sessenta e um ç;ruzeiros,e vin~e
(N• 2.615/92, na Casa de origem)
.
e um centavos).
_
(De iniciativa do Ministério Público da União)
§ 2~' A verba de .repre~entação mens~.dos Magistrados
Dispõe sobre os vencimentos doS Membros do- Mia que se referem o caput e _o § 1"' deste .artigo continua a
nistério
Público da União, e dá outras providências.
corresponder aos percentuais estabelecidos_ pelo Decreto-Lei
n' 2.371, de 18 de novembro de 1987.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ O vencimento básico do-S Membros do MinisArt. 2"' Os venciroentQs estabelecido&_ oo artigo anterior
e_seus parágrafos serão reajustados nas mesptas datas e pelos tério Público da União, a partir de 19 de novembro de 1991,
é fiXado, observada a' descrição de cargos dos itens I, II,
mesmos índices adotados para os servidore:? pa União.
Art. 3? Aplicam-se aos_ Magistrados_ aRosentados a que III e IV do Anexo da Lei n' 8.229, de 9 de setembro de
se referem o caput e o § 1"' do artigo 19 e" aos beneficiárias 1991, respectivamente, em·Cr$1.513.557,70 (hum milhão, quinhentos e treze mil, quinhentos e cinqüenta e sete cruzeiros
das pensões as disposições constantes desta_j,..ei.
Art. 49 Serão deduzidas dos vencilllin..tos previstos no e setenta centavos), Cr$1.468.159,18 (hum milhão, quatro-.
artigo }9 e seus parágrafos, e dos proventos da aposentadoria centos e sessenta e oito rriil, cento e cinqüenta e nove cruzeiros
e das pensões a que se refere o artigo 3"', as parcelas corre~pon- e dezoito centavos), Cr$1.422.759,76 (hum milhão, quatro··
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centos e vinte e dois mil, setecentos e cin(Jiienta·e"noVe êruzeiros e setenta e seis centavos) e Cr$1.362.201,66 (hum milh_ão,
trezentos e sessenta e dois mil, duzentos e um cruzeiros e
sessenta e seis centavos).
Parágrafo único. A verba de representação mensal dos
Membros do Ministério Público da União a que se refere
este artigo é a·Cónstante do Anexo da Lei n" 7.725, de 6
de janeiro de 1989, com as mOdificações introduzidas pelo
artigo 3• da Lei n' 8.273, de 18 de dezembro de 1991.
Art. 2" Os vencimentos estabelecidos no artigo anteriOr
e seu parágrafo único serão reajUstados nas mesmas datas
e pelos mesmos índices adotados para os servidores da União.
Art. 39 Aplicam-se aos Membros aposentados do Ministério Público da União e aos _beneficiários dos falecidos
as disposições constantes desta lei.
An. 4'? Dos vencinientos previstos no art. 1~ e seu parágrafo único e dos proventos de aposentadoria a que se refere
o artigo anterior. serão deduzidas as parcelas correspondentes,
auferidas desde 19 de novembro de 1991, com base na legislação vigente.
--
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Art. 5"' As de_spesas resultantes da execução desta lei
correrão à conta das dotações consignadas no orçamento da
União.
Art. 6"' Esta lei entra em vigor na
de sua publicação.
Art. 7"' Re~Ogam-se-3s-disposiÇõés em- contrári~.-

ctaia

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
19 horas e 3 minutos, com a seguinte
ORDEM DO DIA
Votação, em turno úníco; do Requerimento n"' 24, de
1992, de autoria do Senador Pedro Simon, solicitando, nos
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal,. do editorial "Guerra à corrupçãOn e do artigo "Revolução
pela normalidade", ambos publicados no jornã.l Correio Braziliense, ediç_ão de 20 de fevereiro de 1992.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas _e 1 minuto.)

Ata da 42a Sessão, em 2 de abril de 1992
2a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Mauro Benevides
ÀS 19 HORAS E 3 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTBS OS SRS. SENADORES:

Affonso Camargo -Albano Franco - A!el(alldre CQsta
- Almir Gabriel - Aluizio Bezerra - Amazonino Mendes
- Amir Lando - Antonio Mariz - Aureo Meilo - Beni Veras
- carias De'Garli - Carlos Patrocfnio - Chagas Rodrigues Qd Sabóia de carvalho - Dario Pereira - Darcy Ribeiro Dirceu carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Esperidii!O Amin - Epitácio cafeteira - Francisco Rollemberg- Garibaldi Alves -Gerson camata- Gutlberme Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napoleao Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - !rapuan Costa J(mior -João França- Joao Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- Josê Eduardo- Josê FogaçaJosé Paulo Biso!- José Richa- José Sarney- Júlio campos
- J (mia Marise - J utahy Magalbaes - Lavoisier Maia - Levy
Dias - Louremberg Nunes Rocha- Luc!dio Porte !la - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mário
Covas - Marluce Pinto - Maurício Corrêa - Mauro Benevides- Meira Filho- Moisês Abrao- Nabor Júnior- Nelson
carneiro - Nelson Wedekin - Ney Maranhão - Odacir Soares - Onofre Quinan - Oziel Carneiro - Pedro Simon - Ronaldo Aragao - Ronan Tito - Ruy Bacelar - TeotOfuo Vilela Filho- Valmir Gampelo -Wilson Martins_

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 71 Srs. Senadores. Havendo número regimenta), dedaro aberta a sessão.
Sob a prote~_ã_o_ de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"' Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 134, DE 1991
Requeremos urgência~ nóS ternios do art. 336, "b", do
Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n"' 15,
de 1992 (n• 2.621192, na Casa de origem), que dispõe sobre
os vencimentos dos Desembargadores, Juízes de Direito, Juízes de Direito Substitutos e Juízes de DireitO dos Territórios,
integrantes da Justiça do DistritO -FederaL
Sala das Sessõ_es, 2 de abril de 1992.- Mauro Benevides
- Alexandre Costa - Francisco Rollemberg - Elcio Álvares
- Dirceu Carneiro - Mareio Lacerda - Marluce Pinto Humberto Lucena - Garibaldi Alves Filho - Marco Maciel
- Ney Maranhão - Chagas Rodrigues - Epitácio Cafeteira
- Nabor Júnior-- Eduardo Suplicy - Pedro Simon - Nelson
Wedekin - Josaphat Marinho - João França - Gerson Camata- Odacir Soares- José Fogaça - Aureo MelloValmir Campelo - Mansueto de Lavor - José Sarney Maurício Corrêa - Ronan Tito - Ronaldo Aragão - Iram
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Amir Lando -

Antonio Madz -

Nelson Carneiro

- Louremberg Nunes Rocha- Julio Campos- Wilson Mar~
tins - Cid Sabóia de Carvalho - Albano Franco - Carlos
Patrocínio- Teotônio Vilela Fi~ho - Jonas Pinheiro- Moisés
Abrão -- José Richa- Guilherme Palmeira...:...- Cãrlos Patrocinio - Lavoisier Maia - Alfonso Camargo - Esperidião
Amin - Meira Filho - Levi Dias - Almir Gabriel- Divaldo
Suruagy - Oziel Carneiro - Aluizio Bezerra.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requerimento lido será votado após a Ordem do Dia, na forma do
art. 340 do Regimento Interno. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Se_cretário.

-

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N• 135, DE 1991
Requeremos urgência, nos te imos -do art. 336, "b", do
Regimento Interno, para o ProjetO de Lei da Câmara n<> 16,
de 1992 (o" 2.631/92, na Casa de origem), que dispõe sobre
os vencimentos. dos_ Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, dos Juízes d_os Tribunais Regionais odo Trabalho, _dos
Jufzes-Presidente~s de Juntas de Conciliação e Julgamento e
dos Juízes do Trabalho Substituto.
Sala das Sessões, 2 de abril de 1992.- Mauro Bei]evides
- Alexandre Costa --:- Francisco RoUemberg - Elcio Alvares
- Dirceu Carneiro - Mareio Lacerda - Marluce Pinto Humberto Lucena - Garibaldi Alves Filho - Marco Maciel
- Ney Maranhão - Chagas Rodrigues - Epitácio Cafeteira
- Na~or Júnior- Eduardo Suplicy- Pedro Simon- Nelson
Wedekin - Josaphat Marinho - João Franç~ - Gers9n Camata - Odacir Soares - José Fogaça - Aureo Mello Valmir Campelo - Mansueto de Lavor - -José Sarney Mauricio Corrêa - Ronan Tito - Ronaldo Aragão - Iram
Saraiva - Amir Lando - Antonio Mariz - Nelson Carneiro
- Louremberg Nunes Rocha- Julio CamPoS:...... WilsoriMai-tins - Cid Sabóia de Carvalho - Albano Franco - Carlos
Patrocínio - Teotónio Vilela Filho - Moisés Abrão - José
Richa - Guilherme Palmeira - Carlos De Carli - Jonas
Pinheiro - Lavoisier Maia - Affonso Camaigo - Esperidião
Ami11.- Ruy 6acelar- _Meira Filb_o- _Le.vi Dias -:oAlmir
Gabriel - Divaldo Suruagy - p_tziel Carne!ro - Alulzio B~
zerra.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O requerimento que acaba de ser lido será apreciado após a Ordem
do Dia. na forma do art.. 340 do Regimento Jnterno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotado
o período destinado ao Expediente ..
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 24,
de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon, solicitando, nos termos regimentais; a fraiiScº_ç~o~_n_(?s)\h_ais
do Senad_o_ Federal, do editorial "Guerra·ã-CõrrU:pção"
e do artigo "Revolução pela normalidad~~·:-" _a=mbo~ publicados no jo-rnal Cori-eio Braziliense: eàição de 20
de fevereirO de 1992.
-
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Em votação o requerimento, em turno único.
__ .__Os S_rs. Senadores_ que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
É a seguinte a matéria CUja transcrição é solicitada:

GUERRA À CORRUPÇÃO
Jamais na história deste País representantes dos três Poderes reuniram-se, como agora, para acerto de providências coinuns destinadas a atalhar a síndrome crónica da corrupção
e pôr fim à impunidade. A dissolução dos costumes no âmbito
do poder público atingiu tal nível que se tomou necessária
iritervenção enérgica das instituições e dos homens chamado~
a dirigi-las. Com efeito, era fundamental recolher o clamor
da sociedade e_dar-lhe conseqüências adequadas por meio
de medidas concretas capazes de armar o aparelho do Estado
na gu~rra contra os co_rruptos e levá-los a punições compatíveis
com os danos causados ao patrimônio público.
Presidido_ pelo Ministro Sydney Sanches, do Supremo
Tribunal Federal, a importância do encontro pode_ser avaliada
por vários aspectos, mas, especialmente, pelo caráter operativo que lhe emprestaram os seus participantes. Não se perdeu
tempo com o debate das causas essenciais da corrupção senão
para destinar-lhe providências práticas de combate e_ formulação das hipóteses punitivas;~eja por meio de sanções penais
seja mediante reparação de danos, ou pela adoção simultânea
de ambas.
Na -linha do enteQ.dimentQ mais difundid() na área social,
onde Os- delitos contra.os_d~yer.es d~ austeridade pública repercutem de modo traumatizante, buscou-se obviar certas garantias legais, que não podem servir de proteção a criminosOs.
Assim, é cabível elaborar a legislação relativa à escuta telefô_niç:a. de maneira que não torne _invíável sindicâncias SoOre
denúncias consistentes de atos corruptivos, conforme entendeu a mesa dos trabalhos.
Da mesma forma. a lei do sigilo bancário e físcal não
pode ser convertida em biombo para ocultar expedientes lesivos às finanças públicas. Há de ser alterada para permitir
investig~ções .eficazes. em presença de suspeitas autorizadas
pelos fatos e para colheita essencial de material probante a
ser lançado em processo judicial. Também tais questões mereceram aprovaç_ão geral, como convém aos pressupostos de
désistabilização das fraudes contra o interesse público.
É pelas brechas da legislação que os criminosos costumam
escapar do ato punitivo correspondente, uma vez posta a Justiça fora dos instrumentos que poderiam dar corpo e sustentação jurídica às sanç_ões_ aplicadas. Urge fechá-las com todo
o rigor possível. Para alcançar sêmelhante ob_jetivo! fundamental é a realização de ampla reforma na lei substantiva
e adjetiva penais, além da oficialização da possibilidade legal
do seqüestro de bens para garantia de eventual ressarcimento,
e a perda irremissível daqueles_adquiridos com os proventos
da fraude. Os três Poderes, nesse particular também, entendeM.
ram-se sem divergências apreciáveis.
No arremate do front agora aberto contra a corrupção,
cabe ao Congresso_ papel exponencial. Com efeito, sem o
enriquecimento do ordenamçnto jurídico com urna legislaç_ão
moderna, portadora de elevados instrumentos de operacionaJidade,_não s_erá possfv_el exercer tlJtela eficie_nte sobre açõ~ª
delituos3.s.contra o património público e mandar à custódia
da prisão os deliqüentes.

~--~--~-----
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Advirta-se que a legislação penal brasileira é uma rede
de malhas extremamente largas, por onde costumam escapar
os mais ladinos. É _que o excesso ritualístico do processo e
dos procedimentos enseja toda a sorte de manobras escapatórias. Alterações substanciais, portanto, se fazem indispensáveis para que não se conceda qualquer tipo de vantagem
aos corruptos na manipulação da lei.

nestidade. Como mudar este quadro terrível? Somente por
meio de uma autêntica revolução cultural, política, jurídica
e administrativa que possa determinar um "basta" à corrupção, recolocando _a_ ~tica como Qever e 9Prigação de caçla
um e de todos, _especialmente dos que eventualmente são
guindados ao poder público.
Por isso, surge uma luz de esperança agora na iniciativa
do Supremo Tribunal Federal, reunindo representantes dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário para discussão
REVOLUÇÃO PELA MORALIDADE
e definição de medidas que acabem com a impunidade dos
Jota Alcides criminosos que -se tornam poderosos sob o manto da corrupção. Parafraseando Cervantes, assim corno a carestia e a fome,
Editor-Chefe
também a corrupção é a impunidade cansam o coração do
Corrupção não é um m-ar exclusivo do Brasil e muito _povo.

menos uma exclusividade da época atual. Sempre existiU,

em

maior ou menor escala, em todos os lugares e em todos os
tempos. Roma antiga chegou a um ponto de deterioração
em que quase tudo estava à venda, principalmente nos bastidores de seus suntuosos palácios, como ensinam os compêndios históricos.
Impérios têm sido destruídos ou consumidos pela corrupção, governos submetidos à execração pública e alguns corruptos ilustres, poucos mas exemplares, atingidos por penas próximas, apenas próximas, do merecimento devido pelas suas
exorbitâncias abusivas e danosas no exercício de adminiStrã.ÇãO
dos negócios pUblicas.
Como parece ser um mal que não pode ser de todo _extirpado, pela sua própria natureza, assim como não pode simplesmente ser extinta a fragilidade humana, cheia de recaídas;
a corrupção exige persiStente vigilância de todos quantós têm
responsabilidade ética e moral jUnto à sociedade. Os dirigentes
públicos devem ultrapassar os limites dos propósitOs, transfor- ·
mando-os em ação coerente, convergente e-duradoura.
O atual governo do Brasil instalou-se após uma campanha
vitoriosa que se impôs pelo entusiasrnd_que despertou a sua
bandeira contra a corrupção. Consagrado popularmente em
todo o País como "Caçador de marajás", o Presidente Fernando Collor comprometeu-se, exaustivamente, em combater,
firme e corajosamente, tudo o que fosse irregularidade e bandalheira na administração pública nacio-n-al. O Brasil Novo
do seu programa de governo seria sobretudo um Brasil sem
corrupção. Mas, apesar de todo o seu- empenho e da sua
determinação, o País tem sido sacudido por freqüentes e sucessivos escândalos de fraudes envolvendo o dinheiro do povo
sob o gerenciamento da Legião Brasileira de Assistência, da
Previdência Social e do Ministério da Saúde. Um triste espetácuJo de desrespeito à Nação marcou a passagem do ano com
denúncias e revelações sobre concessões e vantagens em superfaturamentos e cOmpras irregUlares de milhares de bicicletas,
mochilas, guarda-chuvas, seringas e outros produtos. Transações e negociatas bilionáriis que deixaram a opinião pública
perplexa e estarrecida, exigirido punição dos responsáveis.
É bem verdade que uns estão presos, outros sendo interrogados, outros aguardando inquéritos e ainda outros sendo
procurados. Mas o estrago provocado tem o efeito de um
abalo irrecuperável nos pilares da moral e da credibilídade
do Governo. Uma razão fortíssima para causar extrema irritação ao Presidente Cóllor, quem sabe sem mesmo poupar-lhe
a saúde, apesar de sua reconhecida resistência atlética.
Se o Presidente sofre contrariado e o Governo perde
prestígio; com a proliferação de irregularidades administrativas e atos de corrupção, o povo fica dominado por uma
"sensação de impunidade" e pela desvalorização geral da ho-

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotada a
Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à apreCiaçãO do Requerimento n" 134/92.
de 1,!-rgêr:tcia, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da
Câmara -nç 15, de 1992.
Em votação o requerimentO. -{Pausa.)
Os Srs. Senadores que o aprOVam queirarri pertnariecer
sentadoS. (Pausa.)
·
Aprovado, com a abstenção do Senador Jutahy Magalhães.
Aprovado o Requerimento, passa-se à apreciação da matéria.
DiscusSão~ em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n' 15, de 1992 (n°2.621/92, na Casa de origem),
-de iniciativa do Tribunal de Justiça- do Distrito Federal
· 'e- aos Territórios, que- diSpõe sobre Os veilcimentos
- dos Desembargadores, Juízes de Direito, Juízes de Direito Substitutos e Juízes de Direito dos Territórios,
integrantes da Justiça do DistritO Federal e Territó~
rios).
·~

, Concedo a palavra ao _nobre S_enador_ Valmir Campelo
para proferir o parecer.

~ O SR. VAL!"IR CAMPELO (PTB -:-DF. ~ara emitir
parecer. Sem rev1são do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores: Nos termos do art. 96, inciso II, letra b, da Constituição
Federal, o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos TerritóriOs encaminha uma exposição fundamentada
ao Congresso NaCional, fixando Os vencimentos bâsicos e a
representação mensal dos Desembargadores, Juízes de Direito, Juízes de Dir~ito_Substitutos e Juízes de Direito dos Territórios, integrantes da Justiça do_ Distrito Federal e dos Territórios.
Sr. Presidente, a matéria já foi aprovada pela Câmara
dos Deputados e se encontra nesta Casa de conformidade
com o Regimento Interno do Se-nado Federal.
O meu parecer, portanto, é favorável à matéria.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESiDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
é favorável à matéria.
-Em discussã-o, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votaçãO..
·
Os Srs. Seriádores que o aprova-m queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
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Aprovado, com a abstenção do _Senador Jutahy Magalhães.
- ·
A matéria vai à sanção.

É o seguinte o p_roje:to aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 15, DE 1992
(N• 2.621/92, na Casa de origem)
(De Iniciativa do Tribunal de Justiça
1 do Distrito Federal e dos Territórios)'
Dispõe sobre os vencimentos dos Desembargadores,
Juízes de Direito, Juízes de Direito Substitutos e Juízes·
de Direito dos Territórios, integrantes da Justiça do Dis~
trito Federal e Territórios.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ Os venCimentos básicoS- dos Desembargadores,
Juízes de Direíto, Juízes de Direito Substitutos e JuízeS de
Direito dos Territórios, a partir de 1" de novembro de 1991,
são o-s fixados no Anexo desta lei.
Parágrafo único. A verba de represeritação nlensal dos
Magistrados a que se refere este artigo continua a corre~
ponder aos percentuais estabelecidos no AneXo do Decre-
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to-Lei n'2.371, de 18 de novembro de 1987, observado, quanto
aos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o disposto no art. to, § 2'", da Lei n"'
7.728, de 9 de janeiro de 1989.
Art. 2~' Os vencimentos estabelecidos no artigo ~nterior
serão reajustados_ nas mesmas datas e pelos mesmos fndices
adotados para os servidores da União.
Art. 3·~ Aplicam-se_aos Magistrados aposentadosa que
se refere o art. 1~' e aos beneficiários das pensões as disposições
constantes desta lei.
ArL 49 Serão deduzidas dos vencimentos previstOs no
art. 1'.>,_ dos proventos da aposentadoria e das pensões a que
se refere o art. 39 desta lei, as parcelas correspondentes auferidas, desde 19 de novembro de 1991, com base na legislação
vigente.
Art. 59 As despesas resultantes da execução desta lei
correrão à conta das dotações consignadas no orçamento da
União.
Art.
cação.

6~

Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário.
ANEXO

(~rt.

lt da Lei nt

de 1992)

de

I
I

MEMBROS DA MAGISTRATURA

VENCIMENTO

-------------------------------'----------1

DESEMBARGADORES 00 TRIBUNAL OE JUSTIÇA DO DISTRITO j
FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
I

1.,560~

560' 39

------------------------------------'--------~-JUIZ OE DIREITO E JUIZ D-E: DIREITO DbS TERRITÓRIOS

!
1.

1.504 .. 068,10

------------------------------'---------1

JUIZ OE OlREITO SUB'STITUTO

,.

1-353.661,21

~------------------~---------'----------O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se,
agora, à apreciação do Requerim~nto n9 135/92, de urgência,
lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n~ 16,
de 1992.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam qU.eiriin-p-ennane_cer
sentados. (Pausa.)
Aprovado, com a abstenção do Senador Jutahy Magalhães.
Aprovado o Requerimento, passa-se à ãpTedação-da matéria.

Discussão, eln turrio úriico, do Projeto de Lei da
Câmara n' 16, de 1992 (n'2.631192, na Casa de origem),

de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que
dispõe sobre os vencimentos dos Ministros do Tribunal
Superior do Trabalho, dos Juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, dos Juízes Presidentes de Juntas de
Conciliação e Julgamento e dos Juízes do Trabalho
Substitutos. (dependendo de Parecer).

Concedo a palavra ao Nobre Senhor Senador Maurício
Corrêa para proferir o Parecer.
O SR.MAURÍCIO CORRI':A (PDT -DF. Para emitir
·parecer. Sem reviSão- do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: em igualdade de condições com o parecer que proferi
para os Juízes do Supremo Tribunal Federal, esse Projeto
de Lei n9 16, já aprovado na_Câmara dos Deputados, preenche
os requisitos constitucionais.

~~~~~~-~
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Trata-se do reajuste dos subsídios e da verba de representação dos Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, dos
Tribunais Regionais do Trabalho das diversas Regiões e dos
Jufzes e demais componentes das Juntas _de Conciliação e
Julgamento espalhadas pelo Brasil afora. O projeto, portanto,
merece a minha aprovação.
Ê o parecer. Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
é favorável.
Em discussão, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra encerro a discussão.

Em votaÇãO.

· ·

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado, com abstenção do Senador Jutahy Magalhães.
A J;Uatéria vai à sanção.
É o seguinte·o-prôjeto aprov'a&>:PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 16, DE 1992
(N~ 2.631/92, na Casa de origem)
(De iniciativa do Tribunal
Superior do Trabalho)
Dispõe sobre os vencimentos dos Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, dos Juízes dos Tribunais
Regionais do Trabalho, dos Juízes Presidentes de Juntas
de Conciliação e Julgamento e dos Juízes do Trabalho
Substitutos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ Os vencimentos básicos. dos Minístro.s.do_Tribunal Superior do Trabalho, dos Juízes dos Tribunais Regionais
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do Trabalho, dos Juízes-Presidentes _de_ Juntas de Conciliação
e Julgamento e dos Juízes do Trabalho Substitutos, a partir
de V de novembro de 19_91, são os fixados no Anexo_único
desta lei.

Parágrafo único. A parcela de representação mensal incidente no vencimento básico dos Magistrados a que se refere
este ârtigo coriêspOriderá aos pef-centlli:tiS ·estábelecídos no
Anexo II do Decreto-Lei n• 2.371, de 18 de novembro de
1987, com a alteração constante do § 2" do art. 19 da Lei
n• 7.722, de 6 de janeiro de 1989.
Art. 2" Os vencimentos estabelecidos no_ artigo anterior
serão reajustados nas mesmas ·datas e pelos mesmos índices
adotados para Os servidores da União.
_~=A~!· -39 ___ Aplicam_-se ~os Magistrados aposentados e aos
benefiCiários das pensões as disposições constantes desta lei.

Art. 49 Serão deduzidas dos vencimentos previstos no
art. 19 , dos proventos da aposentadoria e das pensões a que
se- refere o art. 39 desta Lei, as parcelas correspondentes auferi~ ·
das, desde 19 de novembro de 1991, com base na legislação
vigente.
Art. 5" As empresas resultantes da execução desta Lei
correrão à conta das dotações consignadas no orçamento da
União.
Art. 69
cação.

Esta Leí entra em vigor na data de sua publi·

·Art =79 Revogam-se as dispoSições· em cóiltrário.

ANEXO

(Art. 12 da Lei

n~

de 19nl

de

MEMBROS DA MAGISTRATURA

I
I

VENCIMENTOS

------------------------~------------1

_____________________________ I]______________
MINISTRO DO TRIBUNAL SUPER~OR DO TRABALHO

1.584.164,44

I
JUIZ DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

I

1.560.560,39

___________________________ I_·- - - - - - - - - - - 1

JUIZ-PRESIDENTE DE JUNTA DE CONCILIAÇÃO E
JULGAMENTO

I
I

1.504,068,10

----------------------------~------------1

JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO

I

L 353.661,21

-------------------------------~--------------
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termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado FedeO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às. ral,'dos artigos "A Avocatória é a saída" e "A crise do Judiciá19 horas e 10 minutOs, com a s€guiõte
--rio", ambos publicados no Jornal da Tarde, edições de 5_e_
11 de fevereiro de 1992, respectivamente.
ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encerrada a sessão.
Votação. em turno único, do Requerimento n~ 29, de
(Levanta-se a_sessão às 19 horas e_8 minutos.)
1992, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando, nos

Ata da 433 Sessão, em 2 de abril de 1992

za Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
- EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Mauro Benevídes
ÀS 19 HORAS E 10 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Affonso Camargo - Albano Franco - Alexanqre Costa - Almir Gabriel - Aluizio Bezerra - Amazonino Mendes

- Amir Lando - Antonio Mariz - Aureo Mello - Beni Veras
- Garlos De'Carli - Garlos Patrocínio - Chagas Rodrigues Cid Sabóia de Carvalho - Darcy Ribeiro - Dario Pereira Dirceu carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - EleJo Álvares - Esperidião Amin - Epitáclo Cafeteira - Francisco Rollemberg '- Garibaldi Alves Filho - Gerson Gamata
- Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva
- Irapuan Costa Júnior - J oao França - João Rocha - Jonas
Pinheiro - Josaphat Marinho -José Eduardo -José Fogaça -José Paulo Biso! - J osê Ricba - J osê Sarncy -Júlio Campos- Júnia lvlarisc - Jufahy Magalhães- Lavoisier Maia Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lucfdio Portella Mansueto de Lavor- Márcio Lacerda -Marco Maciel- Mârio Covas;... Martuce Pinto- Maurfcio Corrêa- Mauro Berrevides- Meira Filho -Moisés Abrao- Nabor Júnior - Nelson carneiro - Nelson Wedekin - Ney Maranhao - Odacir
Soares - Oriofre QU.inan - Oziel carneiro - Pedro -Simon -

Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teotonio.
Vilela Filho- Valmlr Campelo -Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -

A lista de

presença acusa o comparecimento de 71 Srs. Senadores. Ha-

vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me-

sa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. lo:> Sectetário.
·São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO N• 136, DE 1992
Requeremos urgência, nos termos do art .... .3_36, alínea c,
do Regimento Interno, para a Mensagem n" 161, de 1992,

peli qual o Sr.-P!esidente da República solicita a retificação
da Resolução n" 83, de 1991, de interesse do Estado de Pernambuco.
Sala das Sessões, 2 de abril de 1992. - Marco Maciel
- Humberto Lucena - Maurício Corréa - Jonas Pinheiro
- Oziel Carneiro.

REQUERIMENTO N• 137, DE I992
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
n• 126, de 1990.
Sala das Sessões, 2 de abril de 1992. -Humberto Lucena
- Marco Maciel - Maurício Corrêa - Oziel Carneiro Chagas Rodrigues.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os requerimentos que acabam de ser lidos serão votados após a Ordem
do Dia, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 29,
de_ autoria do Senador Marco Maciel, solicitando, nos
termos regimentais, a transcrição nos Anais do Senado
Federal dos artigos "Avocatória é a saída" e "A crise
do Judiciário", ambos publicados no Jornal da Tarde,
em edição de 5 e 11 de fevereiro.
Em votação, em turno único. (Pausa.)
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
pãra encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -

Concedo

a palavra ao Senador Jutahy Magalhães.

OSR.JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Para encaminhar.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, fico até

constran~
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gido por me manifestar sobre todas as matérias em votação.
Tenho muita vontade de fica:r- no meu -gabinete, escutando
pelo alto~ falante, para não sentir o ímpeto de falar.
Venho discutindo essa idéia e sei que não sou acompanhado por ninguém, praticamente. Na minha opinião, são
três as formas de se pedir a transcrição de matéria de jornal
ou discurso: ler e, portanto, assumindo-se a responsabilidade
pelo que se está lendo c pelo que se quer transcrever; pedir
seja considerado como lido, que, de igual forma,~ da responsabilidade do Senador que apresenta o requerimento; e através
de re_querimento.
Entretanto esse tipo de requerimento, a meu Ver - sei
que a grande maioria acha natural a transcriçãO nos Anais
- , não se constitui numa forma correta de responsabilidade
individual do Senador, pois pede a solidariedade de todos,
ao votar o requerimento, à matéria que -Será- frãnscrita.
Por essa razão apenas voto contra o requerimento.
O Sr. Cíd-- Sabóia de Cal-valho - Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, tem sido uma constante a transcrição nos Anafs -de trabalhos jornalísticos, como editoriais,
artigos, crónicas, comentários, enfim, tOdos os gêrlerõS- decomunicação- jornalística que têm merecido esse destaque e
por parte do Senado.
Mas tambt!m votarei contra esse pedido por discordar
substancialmente da afirmativa que é a conclusão desse trabalho: "A vocatória é a Saída"! Sou contra a avocatória, ci'eio
ser uma solução inadequada à democracia, po-rs~~c-riaremos
a ditadura do Supremo Tribunal Federal sobre os outros julgadores, sobre os outros tribunais. De tal sorte que voto contra
e conclamo todos os companheiros para que o fãç"am, a fim
de que não haja, nesta Casa, a idéia de um prejulgamento:
o .senado é pela avocatória.
O Sr- HUmberto Lucena- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex•
com muito prazer.

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• fala pela Bancada
do PMDB. Por maior respeito que eu tenho ao autor do
artigo que o transcreveu, Senador Marco Maciel, o nosso
posicionamento coincide inteiramente com o de V. Ex~
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Então, Sr. Presidente, o meu pensamento é também o da Liderança do
PMDB.
O Senador Marco Maciel merece a maior consíderação,
o maior respeito de nós todos e discoidar é ã própria esSência
da democracia. Até gosto que discordem de mim, daf por
que, hoje mesmo solicitei que o Senador António Mailz, que
tem um ponto de vista contrário ao meu, volte a se manifestar
na terça-feira quando-també-m o farei por entender ser o debate essencial à democracia.
Faço essas colocações, pedindo desculpas à Liderança
que representa aqui o Senador Marco Maciel, porque essa
transcrição implica uma doutrina que não é aceita pacificamente por esta Casa.
- - -Por isso, a Bancada do -PMDB votará contra.
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O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Líder do PDT, Senador Maurício Córrêa.
O SR. MAURÍCIO CORRtA (PDT- DF. Para encaminhar. Sem revisão d.o_orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, confesso que afé torcia para uma solução satisfatória no
que tange à reintrodu_ção, no ordenamento constitucional,
do instituto da avocatória.
Examinei profunda~ente esse instituto e cheguei à conclusão de que não pOsso dar a minha concordância. Na verdadé, só há üm país no mundo- que o adota: _a China. O direito
comparado não tem avocatória.
Confesso, Sr. Presid~Jlte, Srs. Senadores, q_~e realmente,
preocupava-me com a existéncia da avocatória. Pensava, como
medida aparente, que ela devesse ser reintroduzida nessa fase
de experimentação do texto constitucional, em virtude_de decisões multiformes proferidas por diversas instâncias da Justiça
brasileira. Podemos citar os casos da Usiminas, e do 147%,
em que a Justiça não teve um comportamento uniforme.
Todavia, examinando profundamente essa questão, na
seniana que vem, encontrarei espaço~para aqui expor um trabalho sobre a avocatória, em que eu me manifesto contrariamente.
Portanto, com relação ao conteúdo dessa publicação, sou
Coritrário. Agora, .n.ão_ ·pºsso votar_ ç_ontra, porque registrar
nos Anais é até_ uma maneira de exercitar a democracia, de
abrir o debate. Sou contra o mérito, mas me posiciono ~:t
favor do registro, pois eSta é a Casa eX.atamente do contraditório, da polêmica e não vou impedir o Senador Marco Maciel
de deixar regístrado, no Senado, uma opinião, embora a dele
não seja a minha.
- O Sr. Josaphat Marinho- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ---' Concedo
a palavra ao nobre Senador.

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para encaminhar a vOtação.) - Sr. Presiderite, Srs. Senadores, tenho
simpatias pela aVocatória, maS tião é diSso qUe se trata. Não
há que se decidir aqui por manifestação contrária óii. favOrável.
O que me parece correto, na api'eciação de requerimento
dessa natureza, é verificar apenas se se trata de uma publicação
respeitável, se não se trata de manifestação esdrúxula ou anómala. Disso -não~se- tratando, o normal, numa Assembléia
política, como o Senado, é admitir-se·a transcrição nos Anais.
Ninguém estará aprovando a substância do documento transcrito. Cuida-se de admitir o documento nos Anais da Casa,
-afim de que sirva de dado comparativo com outros elementos
contrários ou favoráveiS.
Te-nho a impressão de que esta deve ser nossa compreensão. Chego mesmo a dirigir um apelo veemente ao nobre
líder do PMDB, no sentido de que S. Ex\ reexamine seu
ponto de vista. Não parecer próprio nem democrático, numa
Assembléia popular, como o Senado, recusar a transcrição,
pouco importando, como no caso, que o requerimento seja
do Líder do meu Partido.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite-me V.
um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pois não.

Ex~
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O Sr_- Cid Sabóia de Carvalho- COO:Sidero a ponderação
de V. Ex~ da maior valia. Portanto a Bancada do PMDB
posiciona--se contra o mérito do artigo, ficando declarado isso
nos Anais, e aprova a transcrição.
_ ..0 SR. JOSAPHATMARINHQ ~ Só tenho louvores para
o gesto nobre e inteligente de V. Ex~· e 'de sua Bancada.
Isto é próprio de uma Assembléia democrática.
Nenhum de nós. aprovando o requerimento, estará aprovando o conteúdo do documento. Compreendo o entendimento do nobre Senador_Jutahy Magalhães.. _Re:~peito a posição de S._ Ex~, mas não parece que es·sadeva ser a-compreensão
generalizada. Posso recusar a transcrição ·cte um documento
se este for ofensivo à honra ou à memória de alguém, se
esse escrito estiver elaborado em termos inadequados a consta~
rem dos Anais do Senado da República- ou se, por qüalquer
outro motivo, for de todo inconveniente. -Excluídas essas razões, aceita-se a transcrição, pois não- se- trata de aprovar
o conteúdo do documento, mas de admiti-lo a que conste
dos Anais como um dado de comparação, a fíiii de que amanhã, na Histórhi.,-Se faça o Confronto, se julguem os dados
diversos para dizer-se qual a verdade a ser ratificada.
O Sr. Jutahy Magalhães- V. EX" me concede um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Tem apalavra o nobre
Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães- Com o assentimento da Presidência-, vou fcii"r"<:rRegimc-n:to, constrangidq, porque procuro
sempre respeitá-lo, para dizer que o ponto de_ vista de V.
Er' é o majoritário. Mãs não consideró_que se esteja impedindo o registro de qualquer contraditórip~ porque há três
formas de requerermos a· transcrição nos Anais de qualquer
documento: pela leitura do mesmo, do s_eu pedido de transcrição e do pedido de solidariedade para a transcrição no
momento em que se usa a terceira forma pai-a- pedir a transcrição, que é um pedido de solidariedade não se impede que
haja o contraditório. Os que-querem soméilte Tazer transcrever
nos Anais para permitir a comparação futura e o ~studo futuro
dos diversos tipos de pensamento, esses podem fazê-lo de
duas formas. Quando se pede a votação do plenário, existe
um pedido de solidariedade. Não só quando há ofensa pessoal
mas tamb~m quando não se aceita a(Juilo -que está contido
no documento, como no ·caso, por exemplo-, do avocatório.
Sou totalmente contrário aO avocatóriO, -p-ortanto não posso
dar o meu voto, por mais respeito que eu tenha a quem-faça
o pedido. Se for só para constar dos Anais, sugiro que o
Senador Marco Maciel leia o documento e peça a sua transcrição nos Anais ·com a -sua responsabiiid3.de individual. Ninguém está tentando impedir que se coloque esse documento
nos Anais evitando o ato democrático tle estabelecer um con~
traditório.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Respeito o entendi·
mento de V. Ex~, mas não me parece seja essa'3 bOa cOnlpreensão do Regimento: Nas tr_~ hipóteses, o Regimento, na -ve"rdade, cuida de situações diversas. Numa, prevê que o parlamentar leiã. o documento. Aí, süTI, quando o Paftãm-entat:"
lê o documento é porque o aceita, salvo se o faz expressamente
para contraditá-lo. Se o Parlamentar. pura e simplesmente,
pede a transcrição é porque o aceita. se o Parlamentar solicita
que o Plenário se pronuncie, é porque deseja que a maioria
da Casa tome conhecimento do assunto. Podem as Bancadas,
os Srs. Senadores, ter divergências quanto à substância, à
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orientação, ao sentido do documento; a todos, entretanto,
é lícito aceitá-lo, para que conste dos Anais, como elemento
de análise, de discussão, de comparação, entre textos di versos.
Não estaremos nos comprometendo com o conteúdo, mas
estamos admitindo o conteúdo sério para objeto de controvérsia.
.É o que me parece, Sr. Presidente, e quero renovar o
louvor e o agradecimento à nobre bancada do partido de
V. Ex• pela revisão, que fez, do voto dado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Prossegue
o encaminhamento de votação.
O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a·votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O Sr. Mã[-co_ Maciel - (PF-L - PE. Para encaminar
a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, em
primeiro lugar, expresso o meu agradecimento as palavras
preferidas aqui com muita propriedade e oportunidade pelo
nobre Colega de Bancada e ilustres juristas, Senador Josaphat
Marinho.
Com efeito, ao pretender transcrever nos Anais da Casa
_os citedos ~ditoriais, desejo que esses documentos tenham
a desejãda difusão, que cheguem ao conhecimento de toda
a Casa. Defensor da avocatória há inuitO tempo; muitas razões
me levam a defendê-Ia. Pretendo, por ocasião da discussão
da emenda_ constitucional, produzir todas as razões que me
levam à defesa da avocatória, razões que, em parte, já estão
expressas nos dois editoriaiS; que ·mereceram um reconhe-.
cimento de amplos setores da opinião públka.
_ Porém, ó que se discute aqui e agora não é o instituto
da avocatória é simplesmente a possibilidade de se fazer, como
salientou o Senador Josaphat Marinho, a transcrição dos referidos documentos, para que eles possam ser lidos pelos eminentes Colegas e, a partir daí, devidamente avaliados.
Isto pogto, congratulo-me não somente com a_ decisão
que veio a tomar o Senador Maurício Corrêa, mas também
com a retificação que produziu, agora, O Senador Cid Sabóia
de Carvalho, como Líder em exercício do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação,
em turno único. (Pausa.)
- Os Srs. senadOres-que aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr._Preside_nte, quero registrar
o meu voto contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Registre-se
o voto "não" do nobre Senador Jutahy Magalhães.
O Sr Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra ao nobre Senador.

Concedo

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores quero que fique registrado o pensamento do PMDB
contra a avocatória, mas, por uma questão de ética, senatorial,
concordamos com a transcrição, como ficou Consignado.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Será procedida a transcrição solicitada.
É a seguinte a matéria cuja transCfiÇâó é SOlicitada:
A AVOCATÓRIA É A SAÍDA
Com a prudência que o cargo exige, o presidente do
Supremo Tribunal Federal afirmou que a novela jurídica do
reajuste dos aposentados não estará terminada antes de maio
ou de junho. Na entrevista que concedeu sobre a abertura
dos trabalhos do Poder JudiciáríO, neste ano, ele também
disse que o julgamento definitivo da argüição de inconstitucionalidade do Decreto n~ 430, que adiou para 1993 o pagamento
dos aposentados beneficiados por decisões judiciais-, deverá
demorar pelo menos cinco meses.
Esse é, segundo o Ministro Sidney Sanches, o tempo
necessário para que a União e as entidades representativas
dos interesses dos aposentados possam esgotar todos os recursos a que têm direito, Ue acordo com a Iegislaç;'io- en:r vigor.
Antes disso, mesmo que seus 11 ministros quisessem, por
unanimidade, eliminar de uma vez por todas um problema
que vem impedindo o governo de agilizar o proce~9 de saneamento das finanças públicas, de modernização institucional
e de estabilização da moeda, o STF está fOrmalmente impedido de se pronunciar em caráter definitiVo sObre o mérito
das açóes em tramitação.
E por causa dessa estrutura prOcessual anacrónica que
nosso judiciário se tomou uma iristitlliçãó estigmatizada pela
burocracia e pela lentidão. A origem desse estigma está no
excessivo número de prazos, ti tos e recursos fixados por nossos
códigos processuais, em nomeda "segurança do direito".
Além disso, ales:adamente para restabelecer a independência
do Judiciário, a Carta de 1988 concedeu amplas competências
aos juízes de primeira instância, o que miiiou O princípio
da hierarquia funcional no âmbito da Justiça e comprometeu
a capacidade de sua corte máxima, o STF, de firmar uma
jurisprudência uniforme em c:iue_stõcs de relevância nacional.
Hoje, a tramitação de um processo segue um _roteiro
que mais parece um labirintO. No caso das açóes sobre o
percentual do reajuste das aposentadorias, o STF até o momento não se manifeStOU porque a União, derrotada no Superior Tribunal de Justiça, não pode impetrar recurso. O motivo
é que o acórdão desse tribunal não foi ainda publicado pelo
Diário Oficial, por causa das férias forenses. Quando essa
publicação for finalmente efetuada, o Governo terá 30 dias
para recorrer e os aposentados terão mais 15 dias para contestar esse recurso. Terminado esse prazo, o presidente do STF
é obrigado a submeter o processo à Procuradoria Geral da
República, que não tem prazo para emitir Seu parecer. Só
quando ele for dado é que o STF poderá, então, iniciar seu
julgamento.
__
·Sua decisão, contudo, não regulará a matéria em caráter
definitivo nem firmará jU:i"iij:>rudência. Ela s(fé aplicável àqueles que deflagraram a ação contra a União; o Sindicato dos
Metalúrgicos de São Paulo e a Associação dos Aposentados
de Brasília. Para os demais juristas e Tribunais,quc têm liberdade de interpretar a legislação numa linha oposta à do STF,
essa decisão é apenas uma referência. -.-.Nosso julgamento
serve apenas corno orientação" - afirma o Ministro Sidriey
Sanches.
Diante de uma estrutura process-ual tão esdrúxula como
essa, que aprisiona a Justiça numa rígida engrenagem burocrá-.
tica e inviabiliza a formação de uma jurisprudêilcia unifoTme,
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disseminando uma irracionalidade judicial que vai paralisando
o País, o presidente do Supremo Tribunal Federal vê uma
saída: a adoção da avocatória. Como instância máxilna do
Judiciário, o STF tem autoridade moral e independência para
avocar para si a respon-sabilidade pelo julg~mento dos pro-_
cessas que, eventualmente, possam causar "grave lesão à economia" sem comprometer o Estado de Direito.
A CRISE DO JUDICIÁRIO
Com a autoridade que o cargo lhe confere, o presidente
do Supremo Triburial Federal acaba de afirmar que o excesso
de recursos, ações cautelares e liminares estabelecidas pela
legislação em vigoi estão causando grandes tumultos processuais, sobrecarregando o trabalho dos magistrados, desvirtuando a natureza dos serviços prestados pela Justiça, reduzindo a eficácia do direito e gerando uma enorme crise funcional, burocrática e financeira no âmbito do Poder Judiciário.
Atualmente, afirma o MiniStro-Sidney Sanches, existem
50 milhões de açóes em tramitação em nossos Tribunais. COmO
o Judiciário tem apenas 10 mil juízes e-m todo o -PaíS, isso
significa que cada um deles tem de julgar 5 mil processos
- um volume exagerado de trabalhos e comparado com as
400 açóes julgadas anualmente por um magistrado alemão.
Por causa do excessivo número de recursos, cautelares e liminares, que permitem aos litigantes e aos seus respectivos advogados deslocar o debate sobre_ o mérito de um problema para
estéreiS discussões sobre prazos, ritos e procedimentos, muitas
dessas ações acabam sendo julgadas em quatro instâncias.
Essa é a razão pela qual existem processos judiciais -qUe
demoram cinco anos para encontrar uma solução defmitiva~
Em hora os juízes não sejam responsáveis por essa morosidade,
uma vez que el3:_ c;Iecqrre do anacronismo çle nqssos _códigos
pTóCessuais, a instituiÇão a que servem fica com Uma péSSima
imagem perante a opinião pública. Além disso, como os magistrados de todas <:1-S: instâncias dispõem de ampla competência
funcional para julgar a mesma matéria, torna-se praticamente
4opossfvel firmar-se uma jurisprudência unívoca sobre as grandes questões do momento - como é o caso, por exemplo,
da discussão jurídica sobre- a validade fm:mal_ elo r_eajuste de
147% dos aposentados; embora muitos tribunais já se tenham
manifestado sobre essa matéria, até hoje não se sabe se esse
reajuste é ou não constitucional. --A histãnci<ljudicial m~is prejudicada pela crise do Judiciário é o própiio STF - a mais alta corte do País. Em vez
de poder concentrar sua atenção sobre o conteúdo dos processos, seus ministros sáo obrigados a perder um tempo precioso
de_cidindo recursos,_ cautelares e_ liminares. -~ o mais grave
é que essas suas decisões são válidas apenas para as partes
do processo por eles julgando, não condicionando as decisões
9os jufz~s de instâncias menores que estão julgando açóes
__idênticas. Em 1_991, afirma o Ministro SídneySanches, o STF
recebeu 15.963 processos, realizou 14.963 julgamentos, mas
publicou somente 1.404 acórdãos. Ou seja: sobrecarregados
por questões meramente processuais, o STF não pode dar
a atenção às grandes questões constitucionaiS- cuja- imediataresolução é condição fundamental para que o Governo possa
~er _êxito no s~ll: propósito de acab_ar com a inflação, sanear
as finanças públicas e estabilizar a moeda.
Para equacionar a crise_ do Judiciário -é preciso resgatar
o quanto antes o princípio da hierarquia em nossos tribunais
e definir de modo mais claro as suas competências._E, para
que isso seja possível, é necessário reformular nossos códigos
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processuais e restabelecer a avocatória- a 'medida que permite à mais --alta corte da Justiça avocar para si a responsabilidade pelo julgamento de ações que_ podem causar "graves
lesões à economia" e ampliar nossas dificuldades políticas.
"O STF não reívíndica a vocat6ria, mas não encontra no
ordenamento constitucional e na legislação processual outro
caminho que conduza à realização da Just!~ de modo mais
rápido e eficiente"- diz, acertadamente, o Ministro Sidney
Sanches __
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotada
a Ordem do Dia.
Passa-se agora, à apreciação do Requerimento no 136/92,
de urgência lido no Expediente, para a Mensagem n9 161,
de 1992.
Em votação.
Os Sis. senadores que o aprovam queiram pennanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia
da segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se,
agora, à apreciação do Requerimento n~ 137/92,lido no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n~ 126,
de 1990.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
··
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia
da segunda sessão ordinária subscqüen~e.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benev1des) -Nada mais
havendo a tratar, a Presidência Vai cnce"rra-r-Os·trabalhos,
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA.
-l-
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Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 125, de 1991-Comp!ementar (n' 60/89, na Casa de origem),
que disciplina os limites das despesas com o funcionalismO
público, na forma do art. 169 da Constituição Federal, tendo
PARECERES, proferidos em plenário. Relator: Senador
Meira Filho.
-_1~ pronunciamento: favorável ao projeto;
- 29 pronunciamento: favorável à emenda de plenário.
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas
perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cídadania).

-3REOAÇÃO FINAL
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO W 24, DE 1983
DisCussão, em turno úniCo~ da Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n9 33~ de 1992), do
Projeto de De.creto Legislativo n' 24, de 1983 (n' 6/83, na
Câmara dos Deputados), que aprova a correção do Artigo
XV, alínea b, do Acordo Relativo à Organização Internacional
de Telecomunicações por Satélite - Intelsat, assinado pelo
Brasil cm ~ashington, a 20 de agosto de 1971, aprovado
pelo Decreto Legislativo n' 87, de 5 de dezembro de 1972,
e promulgado pelo Decreto n' 74.130, de 28 de maio de 1974.

-4PROJETODELEI DA
CÂMARA W 42, DE 1991
Discussão, cm turno único; do Projeto de Lei da Câmara
n' 42, de 1991 (n' 1.371/88 na Casa de origem), que proíbe
a comercialização de medicamentos cuja fabricação ou venda
foi interditada no país de o~rigem, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n' 28, de 1992, da Comissão

- dC Assuntos Ecofiômicos.

-5PROJETO DE LEI DA
PROJETO DE DECRETO
CÂMARA N' 73, DE 1991
LEGISLATIVO N' 8, DE 1984
(Em regime de urgência, nos termos do_ art. _336, c, do
_Di~cussão em turno úilico,_ do Proj~to de Decret9 LegisRegimento Interno).
lativo n' 8, de 1984 (n' 44/84, na Câmara dos Deputados),
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câm~ifa que aprova o texto do Acordo de Cooperação no Campo
n• 73, de 1991 (n' 4.064/89, na Casa de origem), de iniciativa
dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear entre o Governo da
do Tribunal de Contas da União, que dispõe sobre a Lei República Federativa do Brasil e o Governo da Espanha,
Orgãriica do Tribu!J-al de Contas da União, e dá outras provi- celebrado em Brasília, a 12 de maio de 1983, tendo
dências, tendo
- PARECERES, sob n'' 35,36 e 37, de 1992, das Comissões
PARECER, sob n'62, de 1992, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional:
- de Constituição, Justiça e Cidadania: 19 pronuncial\> pronunciamento: favorável, com a Emenda no 1-CRE,
mento: favorável ao projeto coin 35 emendas que oferece;
que apresenta; 29 pronunciamento: ratificando seu parecer
29 pronunciamento (sobre as emendas de plenário); favorável
às Emendas de n~s 44, 45, 56 c 65; fav-orável com subemenda anterior; e
que apresenta às de nçs 36 a 38, 40, 42, 54, 55, 57, 59, 62
_-:--_de Constituição, Justiça e Cidadania, fayorável ao_ proe 66; pela rejeição das de n"' 43, 46, 47 a 53, 58, 60, 61, jeto e à Emenda n' 1-CRE.
63 e 64; pela prejudicialídade das de n~s39 e 41; e apresentando
a de n" 67.
-6-2PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N' 134, DE 1991
PROJETO DE LEI DA
CÂMARA W 125, DE 1991
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis(Complementar)
lativo n' 134, de 1991 (n' 69/91, na Câmara dos Deputados),
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do que aprova o texto do Acordo de Cooperação para a Redução
_ da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à ProduRegimento Interno).

Abril de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

ção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes e ~ubstâ_ncias Psicow
trópicas, celebrado entre o Governo da RepúbliCa Federativa
do Brasil e o Governo da República do Equador, em Brasília,
em 7 de novembro de 1990, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 31, de 1992, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-7PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N' 141, DE 1991
Discussão, eín turno úniCo, do Projeto de Decreto Legislativo n' 141, de 1991 (n' 46/91, na Cãmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo de Cooperação para a Redução
de Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produção e ao TráfiCo Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Chile, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 32, de 1992, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
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Jorge e outros Senhores Senadores, que altera a redação do
art. 159, I, b, da Constituição, e o art. 34, § 2', lll, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias (4~ sessão de dis~
cussão)_.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encerrada a sessão.
(Leva~t~-Se a sessão às 19 hora se 28 minutos.)

ATO DO PRESIDENTE N• 390, DE 1991
Que apOSentou Francisco da Silva Rodrigues, Anaw
lista Legislativo.
Apostila
Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposen~
tadoria, a que se refere o presente Ato, para incluir o incfso
XI_ do art. 37, da Constituição Federãl, e excluir os arts. 490
e 492, do Regulamento Administrativo do Senado Federal. Senado Federal, 1' de abril de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.

-8PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO n' 22, DE 1992
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 22, de 1992 (n' 99/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova as Contas do Governo da República relativas ao
exercício financeiro de 1989, tendo
PARECER FAVORÁvEL, da
- Comissão Mista de Orçamento.

APOSTILA

Fica alterado o (undamento legal da concessão da aposentadoria, a que se refere o presente Ato, passando a ter a
PROPOSTA DE EMENDA À
u~e_gu~nte reda_ção: nos ·ter~os do art. 40, inciso III, alínea
c, da Constituição da República Federativa do Brasil, combi~
CONSTITUIÇÃO N 9 23, DE 1991
Discussão, em primeiro turno, da ~roposta de -Emerida -nado com os arts. 67 e 186, inciso III, alínea c da Lei n9
à Constituição n 9 23, de 1991 (n9 45/91, na Câmara dos Deputa- 8.112, de 1990, no cargo em comissão DAS-4, com a opção
retribuição do cargo efetivo de que trata o art. 2~, §
dos), que dá nova redação ao art. 16 da Constituição Federal, pela
29 da Lei n' 6.323/76; § 29 , art. 39 , do DecretooLei n' 1.445,
tendo
...
de 1976, auterado pelos Decreto-Leis n" 2.270, de 1985 e
PARECER FAVORÁVEL, sob o n' 24, de 1992, da
2.365, de 1987, aplicados no Senado Federal pelas Resoluções
~Comissão Temporária (5~ sessão de discussão).
n\>S SF 07/87 c 198/88, bem assim com as vantagenS da Resolu~
ção SF n' 21, de 1980 e art. 11, da Resolução SF n' 87, de
-lO1989, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, obPROPOSTA DE EMENDA À
servado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição FeCONSTITUIÇÃO N9 22, DE 1991
deraL
Senado Federal, 19 de ab-ril de 1992.. ....:. Senador Maur~
Discussão, em turno único, da Proposta de- emenda à
Constituição n"' 22, de 1991, de autoria do Senador Coutinho Benevides, Presidente.
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ATO DO PRESIDENTE
N• 574, DE 1991
Que aposentou Leonardo Gomes de Carvalho Leite
Neto, Assessor Legislativo.
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ATA DA 44• SESSÃO, EM 3 DE ABRIL DE

1992

1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Parecer
-Referente à seguinte matéria: ~
Projeto de Decreto Legislativo n~ 8/92, qu.e aprova
o texto do convénio. para funcionamento da sede acadêmica
da FLACSO no Brasil, celebrado entre o Governo qa "B.epública Federativa do Brasil e -~__!'aculd~de Latino-Americana de Ciências Sociais -:FLACSO. - --

Fazenda e Planejamento, a remessa a esta Casa dos origi~
nais dos documentos que instruem a Mensagem n9 163,
de 1992, em tramitação no Senado Federal.
1.2.5 - Comunicação
__ _
Do Si:. Jarbãs Passarinho, referente a sua reassunção,
a partir desta data, ao mandato de Senador pela represen~
.tação do Estado do Pará.

1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n' 73/91 (o' 4.064/89, na
Cãsa de origem), de iniciativa do Tribunal de Contas da
União, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de
,contas da Uníão, e dá outras providências. Votação adiada,
por falta de quorum.
1.2.2 - Ofício
Projeto de Lei da Câmara n' 125191 (n' 60/89, na Casa
Da Liderança do PMDB, comunicando a substituição
de membro na COriliSsão de Constituição, Justiça e Çida- --de origem), que disciplina os limites das despesas com
dania.
- o-funcionalismo público, na forma do art. 169 da Consti~
tuição Federal. Retirad_o da pauta, nos termos do art. 175,
1.2.3 - Discursos do Expediente
_e, do Regimento Interno.
SENADOR JÚLIO CAMPOS - Colocações sobre
Redação final de Emenda do Senado ao Projeto de
.notícia" publicada no jornal Correio Braziliense, sob o título: Decreto Legislativo n' 24 de 1983 (n' 6183, na Câmara
"Sem crédito construtoras podem demitir". Defesa da per- dos Deputados), que aprova a correção do art. XV, alínea
manência do Ministro Antônio Cabrera na Pasta da Agri~ b, do Acordo Relativo à Organização Intemacion_al de
cultura.
~
. _
Telecom.unicaçóes por Satélite- INTELSAT - . assinado
SENADOR RONALDO ARAGAO -1' ano do Go· pelo Brãsii em Washington, em 20- çle agosto de 1971,
vemo Collor.
~provado pelo Decreto Legislativo n"' 87, de 5 de dezembro
SENADOR ANTONIO MARIZ~ Epidemia de có· de 1972, e promulgado pelo Decreto n• 74.130, de 28 de
lera no Nordeste.
maio de 1974. Aprovada. À Câmara dos Deputados.
SENADOR CHAGAS RODRIGUES, com·o Líder
Projeto de Lei da Câmara n• 42/91 (n' 1.371188. na
-Participação de S. Ex~ em reunião_ da ComiSsão Execu~ Casa de origem), que proíbe a comercialização de medicativa Nacional do PSDB, onde se firmou a disposição do mentos cuja fabricação ou venda foi interditada no país
Partido em não participar do Governo e manter~se na Opo~ de origem. Discussão encerrada, ficando a- votação adiada
sição.
_ . ___ _ .
nos termos do art. 168 do Regimento Interno.
SENADOR V ALMIR CAMPELO - Reforma mi·
Projeto de Decreto Legislativo n' 8184 (n' 44/84, na
nisterial.
Câmáta dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
de Cooperação no· Campo dos_ Usos .Pacíficos da -Energia
1.2.4- Requerimento
_ _
- N9 138!92, de autoria do Senador Ronaldo Aragão, Nuclear entre o Governo da República Federativa do Brasil
solicitando por intermédio do Ministério da Economia, e o Governo da Espanha, celebrado em Brasília, em 12
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de maio de 1983. Discussão encerrada, ficando a votação
adiada nos termos do art. 168 do Regimento Interno.

Tiragem 1.200 exemplares

ProPosta de Emenda à Constituição n: 2~/~1,_ que altera a redação do art. 159, I, b, da Constltutçao, e o art.
34, parágrafo zo. III, do Ato das Disposições Transitórias.
Em discussão (4" sessão).

Projeto de Decreto Legislativo n" 134/91 (n'' 69/91,
na Câmata dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
de Cooperação para a Redução da Demanda, Prevenção
1.3.1- Discurso após a Ordem do Dia
do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos
SENADOR JUT AHY MAGALHÃES- Desmantede Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas. celebrado
entre o Governo da República Feder9-tiva do Brasil e o lamento e sucateamento da rede hospitalar pública.
Governo da República do Equador; em Brasília, em 7
1.3.2 - Comunicação da Presidência
de novembro de 1990. Discussão encerrada, ficando a vota-Término do piazo para apresentação de emendas
ção adiada nos termos d<Yart. 1~8_do ~e_gimento Interno.
ao Projeto de Lei do Senado n91Q7/91, sendo que ao mesmo
Projeto de Décreto Legislativo~ n' 141/91 (n' 46/91, não foram oferecidas emendas.
na Cãmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
1.3.3 - Designação_ da Or_dem do Dia da próxima sesde Cooperação para·· a Redução da Demanda, Prevenção
do Uso Indevido c Combate à Produção _e ao Tráfico Ilícitos são.
1.4- ENCERRAMENTO
de Entorpecentes e Subst~ncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da República do Brasil ~o Goverp.o da
2- ATOS DA COMISSÃO DIRETORA
República do Chile. Discussão encerrada, ficando a votação
-N•" 5 e 6/92
adiada nos termos,do art. 168 do Regimento Interno.
3 ~ ATOS DO PRESIDENTE
Projeto de Qecret.o Legislativo 1'~ 22/92 (n' 22191, na
-N" 225/90(Apostila), 114 a 128192.
,
~
Câmãra dos Deputados), que aprovaasConra-s do Governo
4- PORTARIAS DO PRIMEIRO SECRETARIO
da República relatiVas ao exercício financeiro de 1989. Dis- N•" 12 e 13/92
cussão encerrada, ficando a votação adiada nos termos
5- ATA DE COMISSÃO
do art. 168 do Regimento Interno. .
6- MESA DIRETORA
Proposta de Emenda à ConstitUiÇão ~~ 23/91? que dá
7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS,
nova rcdação ao_art. 16 da Constituiç~Q Federal. Discussão
8- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANÉN~
encerrada, cm 1~ turno.
TES

Ata da 44a Sessão, em 3 de abril de 1992
2" Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura ,
Presidência do Sr. Mauro Benevides
ÀS 9 HORAS; ACHAM-SE P~SENIES OS SRS.
SENADORES: ~ .
Affonso can1argo - Alexandre Costa - Antonio Mariz- Chagas Rodrigues - Flaviano Meio '7 Francisco Rollemberg - Jonas Pinheiro - José Richa - Júlio CampOs - Maurfclo Corrêa - Mauro Benevides - Nabor Júnior - Ronaldo
Aragao - Vaimir Campelo -Wilson Mar~tins.

O SR. PRÉSIDENTE (Ma~r~ B~ne~des) -

A lista de

presença acüsa o comparecimento de 15 Srs. Senadmes. Hãvendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamoS ·nossos -trabalhos.
O Sr. 1~ Secredrio procederá à leitura do Expediente.
~
É lido o seguinte
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EXPEDIENTE

PARECER
PARECER N• 74, DE 1992
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio~
nal sobre o Projeto de Decreto Legislativo no 8 de 1992,

que aprova texto do convênio para funcionamento da
sede acadêmica da FLACSO no Brasil, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO.
Relator: Senador Oziel Car_neiro
Relatório
Em 18 de dezembro de 1990 o Presidente da República
enviou para apreciação do COngresso Nacional a_ Mensagem
Presidencial n" 933/90 submetendo à consideração o texto do
Convênio-para Funcionamenfo da SCdc Acadêmica" da FLACSO ilo Brasil, celebrado entre o Governo"Bfa_sileiro e a Fac~l
dade Latino-AmeriCana de Ciências Sociais- FLACSO.
A FLACSO é um organismo internacional ao qual oBra~
sil aderiu através dp Decreto _Legislativo n\' 4, de 7 de maio
de 1990.
Na Comissão-de Relações Exteriores da Câmara dos De~
putados a relatora, a Deputada Benedita da Silva, concluiu,
em 23 de abril de 1991, pela transformação da Mensagem
Presidencial n"' 933/90 em _Projeto de D_ecreto Legi~lativo, votando favoravelmente ao texto do convêniO sem emendas de
qualquer natureza. O relatór"io e o voto da nobre deputada
foram acatados por unanimidade por aquela comissão ;na reunião de 24 de abri!'de 1991.
·
Na Comissão de Constituição e Justiça_ .e na Comissão
de Educação, Cultura e D_esportos, ambas da Câmara dos
Deputados, a matéria recebeu v_oto favorável dos eminentes
relatores - respectivamente, Deputados Edcvaldo Alves da
Silva e Evaldo Gonçalves--, tendo sido aprovada. também,
sem emendas por aquelas Comissões:
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -·0 Expediente lido vai ã publicação.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 19 Secretário-.
É lido o seguinte
OF. N' 46/GL/PMDB/92
Brasflia, 2 de abril de 1992
Senhor Presidente,
De; conformidade com ·o disposto regimental desta Casa,
tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência a indicação
do Senhor Senador Wilson Martins, como Suplente, substituindo o Senador Onofre Quinan, na ComissãO de Con.sti--:
tuição, Justiça e Cidadania.
- -·
Ao ensejo renovo a Vossa Excelência os protestos de
elevada estima e distinta consideração. -Senador Humberto
Lucena, Líder do PMDB:
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Será feita
a substituição solicitada pelo nobre Líder,
---·-·Há oradores inscritos.
co-ncedo a palavra ao primeiro orador inscrito, o riobre
Senador Antonio Mariz.
· S. Ex~, neste exato momento, não está no plenário, bem
-a-ssim os Senadores Pedro Simon e Ney Maranhão. Portanto,
Concedo a palavra ao orador imediatamente inscrito após os
mes~os, Senador J~lio Campos.
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia o seguin·
te d~scurso. Sem revisão do_orador.)- Sr. Presidente, Srs.
,S_~nadores, o jornal Correio Braziliense de ontem, na página
sobre economia, noticiou:
- -"SEM CRÉDITO, CONSTRUTORAS PODEM DE·
MITIR"
O atraso- na. liberaÇão do.s recursOs do FGTS (Fun~ do_ de_ Gar~_ntia do Tempo de Serviço), _gerenciados
pela Caixa Econômica Federal, pode- causar a dispensa,
pelo setor de construção civil, de 200 mil trabalhadores
. em todo o _País. É que as ~mpreiieiras que dependem
de~ses recurs?s para a construção de casas populares
e Implemento de obras de saneamento básico terão
' que ajustar os respectivos _cronogramas- ãs ·libefações
de recursos que são feitas pela CEF, atualmente contin~
genciados.
__
. Este ajuste vai resultar no atraso de obras já contratadas. Isto é, as empreiteiras trãbaTharão em ritmo
mais lento, empregando um número menor de operários. Só em São Paulo deverão ser dispensados, neste
mês, cerca de 60 mil trabalhadores."

Voto
Através do Projeto de Decreto LegislatiVO n" s; de 1992,
o que se pretende, em última íilS:iância', é à -transformação
do atual' programa FLACSO/Bras-il - Dec_reto_ Legislativo
n• 4, de 7 de· inaió ·de 1990 - em Sede Acadêmica. Isto
para que efetivamente possam ser executadas atividades de
docência e póS-graduação.,.. pesquisa e outras modalidades de
cooperação e·ntre o~ eaíses da ~mérica Latina e do Caribe,
membros da FLACSp, c que ,eJt?. muitq ÇQIJ.trib,uirá para o
:E:-in rlosso Estado, Mato GrossO, 'eSsa situação de penúria,
avançar no campo do desenvolvimento econômkó e Sociàl.
decorrente da nãs>_ liberação dos recursos para a construção
de toda esta região.
----0 presente projeto está em Con'formidade com a COnstí~ civil, também já chegou. Em Cuiabá, há centenas e centenas
tuição Federal (art. 21, inciso I e art. 49, incisO I) e com de obras paralisadas por falta de liberação desses recursos
o Regimento Interno do Senado Federal (art. 376), inexistindo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Em Mato Grosso,
nestas cartas algo que obste o referido projeto no que tange c~~ca ?e 6 ~ii operários, que vivem do trabalho na construção
a legalidade, juridicidade e técnica legish1tiya, e iriexistindo ctvtl, Já estao sendo dispensados. Diz ainda o texto:
ainda qualquer dúvida que comprometa seu mérito. Por este
''Ontem, o vice-presidente. d~ Câmara Brasileira·
motivo, votamos pela aprovação, sem emendas, do projeto.
de Co':strução Civil, 1nnibal Freitas, acompanhado
Sala das Comissões, 1" de abril de 1992. -- Irapuan Costa
do presidente da CEF, Alvaro Mendonça, discutiu com
Júnior, Presidente - Oziel Carneiro, Relator - Hugo Napo~
o ministro da Economia, Mardlio Marques Moreira,
leão - Albano Franco - Chagas Rodrigues - José Fogaça
a questão do':ltraso na liberação dos recursos do FGTS,
- Francisco Rollemberg - Ronan Tito - Marco Maciel o que evidencia a dificuldade de_caixa que vem enfrenMarluce Pinto.
tando o Governo Federal.
o
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Depois da reunião, Freitas informou que, e-m março, a CEF só liberou 40 por centó dos recursos previstos. O ministro prometeu que a metade dos atrasados
referente a março será liberada para as empreiteiras
dentro de dois ou trés dias. A outra metade será liberada em 30 dias._A- expectativ·a·d-0 ministro é de qUe,
a partir de abril, os recursos que entrarem na <3aixa
por conta da renegociação da dívida dos estados e municípios f~voreçam as liberações previstas no âmbito do
FGTS. E provável que, até junho, essas liberações C0!1tinucm contingenciàdas."
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em sua imagem de homem público. Nunca um escândalo passou por aquele Ministério, e as poucas denúncias de possíveis
corrupções, ·de possíveis erros ou de possíveis desmandos foram apuradas imediatamente, a começar por uma notícia que
surgiu há algum tempo de que havia alguma coisa estranha
ou errada em concorrências públicas levadas a efeito pelo
Incra, órgão diretamente subordinado_àqucle Ministério. Procedeu-se imediatamente à investigação dos fatos, com o conseqüente afastamento e a punição dos envolvidos.
Nunca saiu na imprensa nacional nada que incriminasse
S. Ex\ a não ser urna_ notícia falsa, às vésperas de sua saída,
segundo a qual o Ministro havia alugado aviões de propriedade
de sua famnía para o próprio Governo, via TAM, ou seja,
indiretamente, através de urna empresa aérea nacional, o que
foi desmentido logo em seguida pelo próprio jornal Folha
de S. Paulo, órgão que havia publicado a nota.

Sr. Presidente e Srs~_Senadores, isto é muito grave. Sabemos que a população mais sofrida do Brasil depende do trabalho da construção civil. O maior número de empregos é proporcionados aos trabalhadores mais humildes, no País, justaEntão, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não haveria ramente nessa área.
-zão, neste instanle, para ser afastado o MinistrO da agricultura,
Mato Grosso, que Sempre foi um Estado que passoU -ao
embora seja competência exclusiva do Presidente da Repúlargo dessa crise,_dessa recessãp, que teve sempre outras ecoblica nomear e_ demitir ministros. Mas um Ministro compenomias maTs rerorçadas, desta vez também está sendo vítima;
tente, de gabarito, como o Ministro António Cabrera, deveria
está sofrendo o problema da não liberação dos recursoS do
ser mantido. No instante em que o Presidente Fernando Collor
Fundo de Garantia do Tempo de Se"iviÇo para essas obras
começou a reconvocar pessoas que participaram do seu Goprioritárias,-qúe-São, tãmbém, as que empregam o maior núverno para reassumir suas funções, mediante o seu trabalho,
mero de trabalhadores mato-grossenses. o· mesmo ocorre tam-sua capacidade e competência, deveria ser reconvocado o Mibém aqui cm Brasília, que é uma cidade em que a construção
nistro Antônio Cabrer_a.
civil sempre foi a maior empregadór~Cde Iríãô-de-obra~
Tanto é que, hoje, os jornais de todo o Brasil publicam
Portanto, Sr. Presidente, nesta oponunidade, apelo ao
um _documento, assinado por 27 Secretários de Estado da
Ministro Marcílio Marques Moreira para que autoriZe aliberaAgriculturª'_, ou seja, todos os Secretários de Agricultura dos
ção dos recursos do FGTS, através da- Caixã Econôin1éa'FedeEstados brasileiros, numa manifestação de solidariedade à
ral, tão bem comandada pelo seu Presidente Álvaro Mendonça. E que isso seja feito a curto_-pra_zu-;- para que rlão ·administração e ao trabalho de Antó,nio Cabrera, e, inclusive,
fazendo um apelo ao Presidente Fernando Collor para que
haja dífícU.ldaâcs na construção_ civil do Brasil, em especial
o mantenha à frente do Ministério da Agricultura e Reforma
·
de Mato Grosso.
Agrária.
Nesta opo!tl)!l_ida~~._t_~~bém quero registrar_para este
Plenário" e para que conste dos Anais desta Casa o polémico
Sr. Presidente, praticamente todo nBrasil, os produtores
assunto da permanência do Ministro da Agricultura, Dr. Antôrurais -grandes, pequenos e micros - , os sem-terras deste
nio Cabrera Mano Filho, à frente_ daquela Pasta.
País, todos os envolvidos na área agrícola estão fazendo maniComo ê do COnhecimento de todqs,- nosso Ministro Antôfestações de àpoio e solidariedade à permanência do Dr. António Cabrcra, Srs. Senadores, desempenhou um trabalho brinio Cabrera frente ao Ministério da Agricultura e Reforma
lhante nesses dois anos ,cm que esteve na condução do MinisAgrária. Mato Grosso, que é o terceiro maior produtor de
tério da Agricultura. S, EX' assumiu aquele Ministério," que
grãos deste País, mas que estava com a sua agricultura decase encontrava arrasado, vilipendiado, desmoralizado, durante
dente antes da gestão do Ministro António Cabrera, registrou
o período de desgoverno e de incompetêncià da gestão da
um significativo aumento na sua safra: de 3 milhões e meio
de toneladas no ano passado, passou para 5 milhões de tonelaMinístra Zé Hã-cardoSo de Mello, freilteà-_Pasta da Economia;
das de grãos neste ano -de 1992, graças à presença constante
com a posse do novo Ministro Marcflio, coPsegiJiu que o Minisde S. Ex~ em Mato Grosso, incentivando os agricultores, britério da Agricultura passasse de um MinistériO semi-morto
gando com o Banco do Brasil para liberar, no prazo certo,
a um Ministéiio ã.lUante; consegUiU dar aos agric~ltores, aos
os recursos_ para a agricultura. A produção de Mato Grosso
produtores brasileiros uni novo-ânimO, POiS passaram a acreestá_crescendo cerca de33% neste ailO-de 1992. Como Senador
ditar na agricultura.
pecuária, no deserivolvimento agroindustrial deste_ País. A safra passada foi de apenas 55 ou 56
daquele Estado, corno representante da região Centro-Oeste,
milhões de toneladas, alguns dizem que chegou a pouco mais
que é a região que mais produz grãos neste País -- Mato
de 52 milhões de toneladas; neste ano de 1992, a nossa safra
Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins. Rondônia
será de cerca de 69 milhões de toneladas; ou--seja, em- um
e o próprio Distrito Federal, que hoje já tem uma pequena
ano de trabalho s~rio e competente desse Ministro, o Brasil
agricultura - quero fazer um apelo para que o Presidente
vai produzir aproximadamente 15 a 17 milhões de toneladaS
Fernando Collor medite sobre isso n-este final de _se111.ana e
a mais. Essa diferença é muito importante no combate à lriflaatenda ao apelo dos produt()res ~urais deste País, da Bancada
ção;· muito importante no Combate à recessão, muíto ímporruralísta, integrado por 200 parlamentares, na Câmara e no
tante na diminuição do custo de vida, porque tendo mais
Senado Federal, ligados profundamente à agricultura e à pecuária brasileira.
produção teremos possibilidade de fornecer produtos a preçOs
_ Neste instante, - reitero - apelamos, em nome dessa
mais baratos para o consumidor brasileiro.
Bancada, para que o Presidente Fernanco Collor realmente
O Ministro Antônio Cabrera, durante seu período à frenresolva reconvocar o Ministro António Cabrera para continuar
te ao Ministério da Agricultura, não teve arranhão sequer

na
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frente à Pasta da Agricultura. A agricultura é a mola me_stra
do desenvolvimento nacional e a presença, o apoio de um
homem de_equilíbrio, de um jovem competente como Antônio
Cabrera é vital para que os agricultores continuem a ajudar
o Brasil a crescer. _ _ _
_
Finalizando meu pronunciamento, quero também reite_rar
a solidariedade e_ o _apoio da Bancada de Mato Grosso ao
Trabalho que desempenhou, na Secretaria de Desenvolvimento Regional, o Dr. Egberto Baptísta, pei"íodo em que deu
apoio e incentivo ao descnvohúmento regional brãs-ileiro,- fazendo com que fosse dado aos _Estados mais humildes, aos

Estados mais pobres deste País, aos Estados mais abandonados, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia,
Amazonas, Acre, Amapá e Roraima a· presença constante
da sua Secretaria, dando-nos o apoio para o nosso desenvolvimento_.
Portanto, nesta opo::-tunidade, quero solidarizar-me com
o trabalho que o Dr. Egberto Baptista, com estfmulo;realizoil
frente à Secretaria do Desenvolvimento Regíoil3.1, e esperamos que o Presidente Fernando CQl!Or também reconheça
o seu trabalho.
Era o que tinha a dizer; Sr. Presidente. (:Multo beml)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão.

Concedo

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao
completar dois anOs de governo, o Presidente Fernando Collor
é brindado com índices de rejeição que lembram os do crespúsculo do Governo Sarney. Com e_feito, pesquisando junto à
população brasileira ·c a:o érl1presaiüi.do paulista, na prirrieira
quinzenaâeste mês de março, o Gãllup e a Data/Folha, respectivamente, chegaram a resultados ~emelhantes; 48% c!C? povo
brasileiro rejeitam hoje o Governo Collor, considerando-o
ruim ou pésSiino, e 58% dos grandes empresários- do País
acreditam que o Gõverno teve ffiais retrocessos do que avanços. Essa rejeição chega a 63,5% em São Paulo, a 69,9%
no Sul do Pafs e a 72,5% no Rio de Janeiro. -Trata-se--de
urna situação inversa à da semana de sua posse, quando 71%
da população acreditavam_ no Gove-rn_o ·do Brasil Novo, e
apenas 4% não faiiam fé nele.
Mas, tudo isso, Sr. Presidente, não é mais do que o resultado de urna série de grandes desacertos que acabaram ofuscando os poucos acertos do atual Governo, terminando~o,
dois anos depois, extraordinariamente equivocado.
É forçoso reconhecer que entre os pontos positivos do
Governo Collor estão o desencadeamento do processo de privatização, a liberação dos preços, a incipiente abertura da
economia brasileira, a momentânea contenção do monstro
inflacionáriO na jaüla dos 20%-e a recente reforma ministerial,
que, de tão recente, ainda não teve tempo de provar que
o Governo está melhor.
Todavia, os equívocos, Sr. Presidente, foram tantos e
tão grandes, que _a sociedade brasileira os vê como um preço
alto demais para o que de bom tenha acontecido até aqui.
O seqüestro das_ aplicações finanCeiras e_ das cadernetas de
poupança ainda está entalado na garganta do povo. A recessão
violenta que se lhe seguiu, o desemprego eni massa e, a perda
do poder aquisitivo jamais serão compreendidos e aceitos pela
população.
O desapontamento com o_atual Governo só tem paralelo
com a frustração que se seguiu ao Plano Cruzado do Governo
Sarney. E não é sem razão que nas suas últimas aparições
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públicas o ex-Presidente tem sido, cada vez mai~. prestigiado
e aplaudido, num sinal evidente de que o povo tern_saudades
do seu Governo, o mesmo qtie entregou o País ao seu sucessor
com uma inflação de 84% ao mês. Isso não _é_ bom. Mas,
é.uma clara indica&ão de que, no Governo Sarney, por mais
que a economia estivesse desorganizada, a inflação em alta
. e_os preços em disparada, para o povo em geral a vida era
rn~lhor, O:S salários compravam mais, havia mais empregos
e menos fome.
- Depois, para um preSidente _que se elegeu prometendo
acabar com a inflação, a corrupção e a miséria, não é muito
lisonjeiro iniciar o terceiro an_o de governo com uma resistente
inflação mensal de 20%, ultrapassando 4.000% no perfodo,
com um milhão de desempregados só na Grande São Paulo,
e em meio a um chorrilho de denúncias de corrupção nos
<l.ltos_ escalões, atingindo nomes da int~ira confiança __governa~
mental.
___ Nada lisonjeiro para um presidente que se _elegeu prometendo triplicar o salário mínimo, elevando o seu valor para
,3_69 ~:Iólares .em 1994, constat.ar que, no início do terceiro
__ ano de governo, o salário mínimo _do País vale men_o_s de
60 .dólares, o menor qe tpda a s~_a Hi~tóri;l. Segundo o DIEE~
SE, o salário mínimo hoje corresponde a um terço do que
valia em março de_ 1990 e seu poder de- compra, reduzido
em 55%. Nestes dois anos, a massa salarial caiu 27%, enquanto o desemprego aumentou 21 ,5%.
No que diz respeito ao funcionalismo público, transformado em bOde expiatório da estabilização económica do atual
Governo, calcula-se que suas perdas salariais, de jandro de
199P a. março deste ano, cheguem a 905%. E quando os servi·
dores reivindicaram 410% em janeiro último, índice _necessário apenas para colocar os seus ganhos no patamar em que
se encontravam em janeirO de 1990, o Governo_Collor, sem
negociar, apresentou ·ao Congresso Nacional um Projeto de
Leí que dava 100%, em três parcelas nâo cumulativas, a· serem
pagas em janeiro, fevereiro e março.
Sr. Presidente, a propósito de salários no Brasil, ouçamos
as palavras de uma autoridade_:_
"Desde a segunda metade da década de 60, quando foi
instituída urna política salarial oficial, a remuneração dos trabalhadores tem sido utilizada corno variável macroeconôrnica
de ajuste para programas de estabilização. A insistência em
se fazer do salário Oelo mais fr-ªco da política de renda resultou
numa violenta contração do poder aquisitivo da população,
sem que, em troca, a inflação cedesse."
Essa análise,_t_ão verdadeira, e atual, é de um conhecido
economista brasileiro chamado Fernando Collor de Mello.
nas suas Diretrize& ae Ação. Mas, pelo seu teor_, poderia
ser tamOém de um, economista do DIEESE, fustigando a polí·
tica salarial dos úl(irnos governos, inclusive e, principalmente,
do Governo ColLQr.
O fato, Sr. Presidente, é que ninguém se deve iludir
com essa tímida queda no índice inflacionário, detectado pela
FIPE, neste mês de março. Segundo os melhores economistas
do País, o que está segurando a inflação na faixa dos 20%
é, mais uma vez, o arrocho salarial. Sem dinheiro, o trabalhador não compra, O comérCio não vende e a indústria não
desova a produção. Sem uma política salarial, essa falsa "estabilidade" é roais frágil do que parece.
Nada lisonjeiro para um Governo que se elegeu prometendo ampliar significatív3.ffiente O poder aquisitivo do povo
e_elevaf, de 31% para 50% do PIB, a participação dos salários
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na renda nací0nal, quando se observa que hoje essa participação é 17% menor que em-1990.
~
Nada lisonjeiro para um Presidente que se elegeu prometendo aliviar a carga tributária" -dos assalariados, o fato de
promover, no segundo ano de seu Governo, uma elevação
de 60% no Imposto de Renda dos trabalhadores. Da mesma
forma, a sua promessa de realizar uma· profunda reforma fiscal
reduziu-se, até aqui, ao discutível recurso da antecipação de
impostos e tarifas públicas. Fala-se, agora, mais uma vez,
no -Imposto sobre o Saldo Residual dos financiamentos da
casa própria e no tal Imposto sobre Combustíveis, para financiar a construção e conservação das rodovias.
Tudo isso explica o desencontro e a frustração da sociedade em relação ao Governo. É frustrante Um GoVernO -que
se elege, prometendo construir 2,3 milh6es de casas para a
população de baixa renda, e chega ao final do _segundo ano
com um total de 38.608 unidades construídas, quando o Governo Sarney, só nos dois últimos anos, construiu 259.227
moradias~ Contudo, não é só.- No campo habitacional, os desacertos vão mais longe:-só no primeiro mês do Governo Coflor,
o rombo no Fundo de Compensação de Variações Safariais
teve um -crescimento de 402 bilhões de cruzeiros, porque foi
repassado aos saldos devedores o IPC de 84,32% do mês
de março, mas não o foi aos salários, nem tão E5)~~o às prestações dos mutuários do Sistema Financeiro da Habitação.
A entrada em vigor da Lei n'-' 8.117, de 1991, provocou
nas prestações um aumento de mais de 200% acima dos aumentos salariais, numa flagrante inconstitucionalidade, porquanto feria ato jurídico perfeito, que eram 6s contratos de
equivalência salarial. É desalentador um Governo que, desde o início, criticou
e combateu a alta abusiva dos preços da iniciativa privada,
enquanto ele próprio vem elevando, sistematicamente, acima
da inflação, os seus pf-eços e tarifas. Ao condenar os preços
ab~urdos de setores oligopolizados, o Governo parece não
se dar conta de que esses aumentos, de modo geral, nada
mais são do que o rePasse das tarifas e preços admin"istfados
pelo setor público aos custos finais d3s _elnpresas. Ajunte-se
a issO a íncapacidade ·da·_ Governo de faze-r Com que os· oligopólios reduzam as suas margens de lucros e participem taffibém
do esforço nacional de combate à inflação; asSim, fica eVidente
que é· sobre os assalariados que recai, mais uma vez, o peso
maior do sacrifício pela estabilização e-conómica-. Quando o
Governo admite reduzir o IPI da indústria de automóveis,
renunciando assim a significativas recdtaS.-e'iln:Portantes investimentos na- área social, o Presidente da _Anfave_a_ djz que
as montadoras não aceitam, nem assim, reduzir os seus lucros.
Que-r dizer, nesse jogo de braço entre GoVerno e empresários,
quem perde sempre é o povo!
Desde outubro do ano passado, as tarifas públicas subiram 13% acima da média daquele ano. Esse realismo tarifário,
todos nós sabemos, faz condição sine qua non para o acordo
sobre a dívida externa brasileira. Mas essa política tarifária,
verdadeira faca de dois gumes, parece não levar em conta
a necessidade da moralização administrativa, do enxugamento
e da eficiência gerendãl das estatais, prqdutoras de bens e
serviços. Denúncias de_ corrupção explodem, agora mesmo,
no seio da mais poderosa estatal brasileira, a Petrobrás.
Sr. Presidente, só no ano p·assado as tarifas telefônicas
subiram mais que~-() dobro da inflação anuaL Nos dois anos
do Governo Collor, subiram acima da inflação: a gasolina
e o álcool, 4,5%, e agora, ontem, mais uma vez um aumento
de combustível; o óleo "diesel", 14,5%; o gás de co:;=._pba
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35%; as carta-s, 30,5%, e a Cnergia elétriê-a,-7%. Resumindo,
entre os dez principais preços administrados pelo Governo,
nove tiveram reajustes superiores à inflação. O Governo cumpriu, com um ano de antecedência, o aumento real de 15%
nas tarifas públicas acertado na Carta de Intenções para o
FMI.
Se levarmos _em conta que as tarifas de água, luz, gás
e telefone têm um peso de 6,26% no ICV/FIPE, podemos
ter urna idéia do estrago que elas vêm causando nessa malfadada guerra contra a inflação.
E o Brasil embarcando, mais uma vez, na ortodoxia do
Fundo Monetário Internacional, na esperança de que isso
o leve mais cedo ao Primeiro Mundo, quando se descobre
que os países vizinhos, como a Bolívia e a Venezuela, que
adotaram recentemente as regras desse organismo, _somente
conseguiram, até aqui, a mais profunda co"ncentraçãó da renda
nacional e o conseqüente empobrecimento da sua_ população.
-Haja vista o recente panelaço de Caricas. Embora o seu país
goZe de boa saúde econômica, nos moldes do receituário do
FMI, os venezuelanos estão bradando nas ruas por saneamento básico, educação, saúde e melhores condições de v-ida
para o povo em geral.
Melancolicamente a sociedade brasileira acaba de assistir, mais uma vez, a um' acordo de nosso _qover.no Corri ·a:quele
organismo intetnãdónal, sabendo, de antemão, qu_e_ todo o
sacrifíCio qUe faz-e fatá para-cumpri-lo servirá, sem dúvida,
para atrair novos empréstimos e investimentos estrangeiros
que, no final, irão parar nas mãos de_uns poucos, concentrando
a renda e distribuindo a miséria.
Sr. Presidente, esse Governo estabeleceu, nas suas Diretrizes_ de Ação, que a dívida externa jamais seria paga com
a fome do povo, porque não se tratava de sabe_r quanto o
País iria poder crescer, depois de pagar a dívida, mas quanto
seria possível pagar, depois de garantido o crescimento. Esse
mesmo Governo nega-se, agora, a pagar aos aposentados brasileiros um reajuste de 147% a que têm direito, não porque
não haja recursos, mas porque o seu pagamento comprometeria o superávit orçamentário prometido ao FMI, ne_cessário ao acordo com os credores externos.
A. seguir à risca a ortodoxa receita do Fundo Monetário
Internacion-al, o nosso País, a exemplo de muitos ViZinhos
nossos, ao invés de se tornar wna Nação, será reduzido a
um mercado, onde uns poucos vendem, uns poucos compram
e a grande massa olha e passa necessidade.
Esse Governo, Sr. Presidente, que se elegeu criticando
e condenando os governos anteriores, useiros e. vezeirds em
aumentar aiíquotas e reduzir benefícios, como únicas soluções
para os habituais rombos da, Previdência Social, fez-a mesma
coisa no ano passado, quando achou que a única ·saída para
o pagamento dos 147% era mandar ao Congresso N3:cional
um projeto de lei, aumentando as contribuições de empresas
e trabalhadores e instituindo a contribuição dos próprios aposentados. Proposta rejeitada, felizmente, pelo Congresso Nacional, nwna dispendiosa e inoportuna sessão extraordinária.
Trata-se um Governo que, nas suas DiretrizCs de· Ação,
se propusera aumentar em 25% a receita. previde~_ci~rja2 por
meio de maior eficiência na éobrança da dívida aHva, da reciclagem patrimoriial, diminuição dos custos operacionais e eliminação de erros e fraudes na concessão de benefícios, mas
que foi profundamente inábil e incongruente ao propor aumento de alíquotas, em meio a uma onda de denúncias de
fraudes e corrupção, envolvendo o próprio Ministro do Traba-
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lho e da Previdência SociaL A sociedade brasileira está saben- _
p SR. ANTONlO MARIZ (PMDB - PB. Pronuncia o
do, Sr. Presidente, que o rombo mensal da Previdência, hoje, _seguinte discurso. Sem revisão do orador.) ~Sr. Presidente,
causado por fraudes, sonegação c inadimplência, é da ordem Srs. Senadores:
de 200 bilhões de cruzeiros!
O jornal Folha de S. Paulo, de hoje, traz esta manchete:
Em março de 1990, na maior concordata da história do ·~justiça solta mais de 300 presos por causa do cólera". E,
Brasil, o novo Governo livrou-se de pagar os juros da dívida em subtítulo:
interna, seqüestrando 70% das contas bancárias e· aplicações
"Em cadeia da Paraíba, 50 dos 578 detentos têm a doença.
financeiras. O motivo alegado então foi evitar a hiperinflação, Para conter a epidemia, Estado interdita presídio".
que fatalmente ocorreria, se o público resolves.se_ trocar por
Esta manchete, Sr. Presidente.e.Srs. Senadore_s, e_ a notfdinheiro vivo os ~ítulos federais. Não obstante, o perigo está cia que lhe dá título retratam a gravidade _da moléstia, não
de volta, outra vez, Sr. Presidente. Só em jail'eiro deste ano só na Paraíba, como em todo o Nordeste.
cresceu e~ 87,3% o valor do_s papéis do Tesouro e do Banco
São hoje, em todo o Estado, 499 casos de cólera. De
Central em poder do público. É o monstro da dívida interna um total de 171 municípios, 37 estã_o atingidos. Onde aind<
ameaçando, novamente, todo o esforço nacional de combate _é possível, o Governo do Estado tem-se desdobrado na pre·
à inflação.
_ _
___ __ ___ _ _
_
Venção 1 ou combate à doença, in~talando dependências espeE assim, depois de dois anos de enorows_sacri_fícios para ciais nos hospitais, organizando equipes, redistribuindo pesestabilizar a economia, ela não parece tão estável assim. E soai, montando comandos de saúde cm to_do território paraiessa instabilidade torna os mercados particularmente sensí- bano; cm suma, cumprindo o seu dever de governante, o
veis. Tanto é verdade, que o mer_cado brasileiro de ações seu dever de governo democrático. Mas cabe indagar, Sr.
ainda continua exposto a manipulações e vuln~rável a todo Presidente, qual a contribuição, qual a partiCipaÇão que tem
tipo de boatos. Os boat_eil:os de plantão aproveitam-se cada tido o Governo da República na batalha contra a cólera no
dia mais desse ponto fraco, distorcendo fatos e inventando Nordeste?
_ _ _
_
outros. Hoje, é-a cfUeda de um Ministro, amanhã é uma doença
A Paraíba, não obstante ser a Unidade federada das mais
do Presidente da República, depois é uma maxidesvalorização atingidas, como bem expressam os números aqui aduzidos,
da moeda ou novo congelamento de preços ... E esse clima recebeu, até hoje, como participação do Governo da Repúde incerteza e sobressaltos só faz amedrontar ainda mais os blica, a ridícula importância ·de 150 milhões de cruzeir'ós~ Isso
investidores estrangeiros, inibindo a retomada do nosso cresci- significa a omissão completa do Governo federal. Isso significa
menta.
'~lavar as mãos" dian~e de _u_m problema qu~ ameaça estenEssa instabilidade econômica, unida à política oficial de der-se a todos os municípios da região e atingir parcelas cada
juros altos, faz com que as aplicações financeiras de curto vez roais expresSivas do povo norde5:tino.
prazo voltem a ser um bom negócio, tão bom ou melhor
O Ministro da ·saúde, Adib Jatene, que todos atestam
do que investir na produção ou no aperfeiçoamento tecno·
lógico da empresa. Outra vez, as empreSas tendem a m-àhtCr' -ser pessoa proba ·e capacitada ao exerCício_ do Ministério, dis~
os estoques baixos, aplicando o seu capital no mercado fiilan- tinguido nessa farsesca reforma miniSterial que se processa,
ceiro. É a volta silenciosa da "ciranda financeira", tão execra- hoje, no País, como um dos raro_s auxiliares do Gq_verno a
da pelo próprio Presidente Collor e sua primeira eQUipe econô- '·serem man.tidos no primeiro momento, o :Ministro Adib Jatene
mica.
-- tem minimizado a importância da epidemia, tem estabelecído
Sr. Presidente, ao traçar esse quadro sombrio, analisando comparativos corii outras moléstia-s. -tem procurado demonscriticamente aspectos fundamentais do_ Governo Collor nesses trar que mais grave do que a cólera é a diarréia comum,
dois anos, não pretendo fazer oposição por oposição. Preten- qrie Ceifa a vida de milhares de crianÇ;,\S brasileiras na primeira
do, isto sim, chamar a atenção desta_ Casa e do País para infância; tem estabelecido paralelos com a tuberculose, com
a distância que existe hoje entre as Diretrize's _de Ação e as doenças endêm_icas, sempre para deprimir o relevo que
as verdadeiras açóes desse Governo. Não sou contra o progra· normalmente dev_eria ser atribuído à cólera que se torna epidêma de governo do Presidente Co!lor. Aliás, não creio que mica no País e que já atinge, de forma tão brutal, as regiões
·
alguém seja contra o programa que lhe garantiu 30 milhõe::; Norte e Nordeste_do País.
de votos nas eleições de 1989. SoJJ. ççmtra~ sim, o total descumNão sei, Sr. Presidente, se o Ministro Adib Jatene tem
primento de tantas promessas de campanha, conSubstanciadas _
razão. _Usa-se, no caso, para defendê-lo, apenas o argumento
nas suas Diretrizes de Ação.
Sr. Presidente, eu faço parte deste povo brasileirO que, da autoridade, a invocação da sua proficiência técnica, O re·no·
falsamente, afirmam rião ter" meinóri"a. _Pois, é j1,1stamente - me de grande médico brasileiro. Mas, parece·me que no caso
a memória desse povo· que aclamou o_ Fernando CoJlor dos da Paraíba, no caso do Nordeste há uma omissão criminosa
palanques e comícios que rejeita hoje, dois anos· depois, o do Governo da República, há uma ausência inaceitável da
ação do Ministério da Saúde, O Nordeste, obj~to permanente
Fernando Collor do Palácio do Planalto.
O meu desejo sincero, de Senador da Oposição, é que de açóes da política econômTCa que maiS e mais o enfia(}uecem,
o Governo Collor reencontre urgentemente os. ideais e os futegra, afinal de contas, este País e requer, por isto, a particicompromissos que o levaram ao poder e aproveite os três pação das autoridades numa luta que assume dimensões, não
anos que ainda lhe restam para corrigir, se possível for. os só regionais, máS nacionais. Ninguém se iluda, ninguém duvierros de dois anos que já se fOram. Para o bem do Brasil de, porque da mesma forma que das fronteiras longíquas do
norte amazônico se estendeu o vírus ao Nordeste brasileiro,
e do povo brasileiro!
assim
ocorrerá, também, nas grandes metrópoles como Rio
Era o que tinha a dizer, sr. Presidente. (Muito bem!)
de Janeiro, São Paulo e, afinal, em todas as partes deste
País.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevide~) - Concedo
O Sr. Ron3Ido Aragão - Permite-me V. Ex~ um aparte?
a palavra ao nobre Senador Antonio Mariz.
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O SR. ANTÔNIO MARIZ- Pois não. O;,ço, c~om satisfa~
ção, o aparte de V. Ex\ Senador Ronaldo Aragão.
O Sr. Ronaldo Aragão- _Nobre Senador, V. Ex•, hoje,
traz a esta Casa assunto da mais alta importância para o País.
Recordo-me que, no ano passado, apresentei nesta Casa um
projeto de empréstimá-paia as Prefeituras de cidades e municípios brasileiros, com a finalidade específica da construção
de saneamento básico, voltado, justamente, para debelar, minorar, o problema da cólera e de ou~ __e:q9el!_lias._A primeira
ação do Governo, n~s~a Casa, foi a-de pedir que a aprovação
desse projeto fosse adiada - e adiada, adiada, adiada. O
resultado é que estamos veildo que a tólera, no NOrdeste,
é hoje urna epidemia que eitá se alastrando e não há nenhuma
ação efetiva para debelá-la. Estamos vendo milhares e milhares de crianças morrendo; a ação do Governo é débil, é uma
ação da conversa alegando que a cólera é uma diarréia, mas
é uma dia~~éíã infecciosa, é Uma di~r:té,ia que leva à ~orte.
Ou será_ que a: morte não tem importância?-E só uma diairéia!
É preciso que os órgãos responsáveis pela -saúde pública no
Brasil tomem uma ação efetiva para debelá-la. Aí fazem uma
COIDpàrãÇãõ-de que. na África a doença ê COIU':i}TI. É comum
na Africa que não tem saneamento básico! E comum em
Luanda, que tem um índice de saneamento básico próximo
de zero. Nobre Senador .~.ntonio Iyfariz, além de uma ação
efetiva do Govenio riO setor de saúde, é_ :necessário, também, __
procurar evitar outras epidemias, o que sê consegue com saneamento básico. Não J.lá outra maneira. O projeto que apresentei aqui está sendo boicotado pelo próprio Governo, que
pede o seu adia~ento. Se já tivesse sido aprovado, os prefeifos
já teriaril contraído eSSes empréstimos
já estariam- começando a minorar o problema do cólera nc> Nordeste, que pode,
como disse muito bem V. Ex\ alastrar-se para o Brasil inte!iro.
Mas, quando chegar· ao Rio de Janeiro, quando chegar a
São Paulo, V. Ex~ notará que todo o Ministério se juntará
para debelá-Ia, como foi feito com a Aedes aegypti. Enquanto
temos no Norte a malária tratada com uma ação que não
é sequer paliativa, para o Sudeste do País, para o Rio de
Janeiro são mobilizados milhões e milhões de cruzeiros para
debelar epidemias. Congratulo-me com V. Ex~ por· trazer a
esta Casa este assunto, que precisa ter uma solução.

e·

O SR. ANTONIO MARIZ- V. E~• tem inteira'razão.
Concordo com as afirinaçÕes que acaba de fazer .. E das suas
palavras ressalto o que tento, aqui, igualmente djzer: é que
o Governo simplesmente cruzou os braços em relação ao problema da cólera no Nordeste e, certamente, em relação ao
Norte.
As declarações do Ministro são espantosas. As declarações do Ministro chegam a ser um insulto à população ~~giona!.
porque se limitam a reduzir a importância da epidemia, se
limitam a estabelecer comparativos - corria os que V. Ex~
acabou de se referir - com outras regiões do mundo, onde
a doença é constante e endêmica, onde _a doença persiste
por longos anos. Chegam autoridades, simplesmente, com
a maior das tranqüilidades, com a mais completa indiferença
à sorte do povo brasileiro, a prever que conviveremos e este é um termo que cttega a ser cáustico, que cheg~ a
ser ofensivo - , conviveremos com a cólexa nos próximos
10 ou 20 anos, como se isso nada signifíciSse, como se a
epidemia não atingisse primordialmente as camadas populares, as áreas-roãís· pobres, os eternos deserdados deste País.
Talvez, por isso mesmo, é que se cruzem os ~raç_q~ __é "que
se fecham as po-rtas do Ministério da Saúde, é que silenciem
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as ações do Go~erno da RePública. É, talvez, o reflexo dessa
política elitista que V. Ex~ acaba de denunciar no seu brilhante
discurso. Isso decorre dessa visão equivocada, assumida pelo
Governo, que pensa em inserir o Brasil no Primeiro Mundo
à base de decretos, à base de ações burocráticas ou, simplesmente, pela cumplicidade com os grandes interesses internacionais em jogo, nessa articulação obscura que o envolve com
seus credores externos, sejam eles públicos ou particulares
-Clube de Paris, os Banqueiros de Nova Iorque ou o FMI.
Essa atitude não é casual, não acontece gratuitamente, mas,
com certeza é fruto de uma política estabelecida e absolutamente inadequada à realidade brasileira. Só assini pode ser
vista a atitude insensível e cruel do Governo em relação à
cólera no Nordeste.
O Sr. Francisco Rollemberg- Permite-me V. Ex~ um
aparte?
O SR. ANTÔNIO MARIZ Senador Francisco Rollemberg.

Ouço o aparte do nobre

O Sr. Francisco Rollemberg -Eminente Senador Antonio Mariz, nesta semana, enviei ao Senado um pronunciamento, no qual analisava o prC?blema da cólera no País.
Seguiu de uma certa forma, após o seu intróito, que e;a- um
histórico do problema do El Toro, que se instalou na Africa,
sua migração, as epidemias de cólera no País e a atual epidemia. V. Ex• percurtiu uma coisa que, para mim, é da maior
importância: é a minimização do proCesso epidêmico, que
caminha para o endêmico, por mera dissuasão da população
brasileira, no sentido- de que não se deve preocupar tanto,
porque a cólera está se resolvendo de maneira até espontânea,
por si mesma. Isso me fez lembrar o meu período de estudante
de medicini na Bahia, quando eu estava no sexto ano: fui
interno do Hospital Couto Maia, que era pm hospital especializado em doenças infecto-contagiosas. Aquela época, dava
entrada naquele hospital inúmeros Variolosos, muitas pessoas
com varíola, e eu, ao fazer a ficha de entrada, ao descrever
o quadro patológico e chegar a uma conclusão, ao diagnóstico,
concluía por varfola. Um certo dia fui chamado à diretoria
e o diretor me disse: - "Doutorzinho - era o tratamento
que ele dava aos intern-os - , o' senhor está- diãgnosticando
muita varíola aqui, o senhor sabe que não pode haver tanta
varíola aqm no hospital. Eu perguntei: -Mas não pode por
quê? -O senhor tem que colocar o diagnóstico de alastrim,
que é a varíola branca, a varicela, mas a varíola mesmo,
a peste negra não, porque o senhor sabe que um País civilizado
não tem rna:is varlola, e nós não podemos tê-la, pois está
em véspera de extinção e o Brasil não tem varíola. O senhor
coloque outro diagnóstico". Mutatis mutandis, é o que estamos assistindo nesse instante, quando se enfatiza tanto o faleci~
menta de crianças no Norte e Nordeste por desnutrição, prematuridade e __ doenças infecto-contagiosas outras, em detrimento da ênfase que se deve dar realmente à peste, à cólera
-não à cólera, corno se diz tanto, a toda hora-, no pressuposto de que em se minimizando o processo, a coisa se esvaia
e passe :a pertencer ao dia-a-dia de cada um de nós. Senador
Antonio Mariz, assisti, há algum tempo, campanhas notáveis
ne-ste País, qUando o MiniStérío -da- Saúde_ se.- voltava_ para
aquilo que deveria a medicina preveritivc:C AsSisti o Ministro
Almeida Machado enfrentar uma epidemia de meningite, que,
de certa forma debelou, e que teria sido definitivamente debelada se as ações contra esse mal continuassem com a mesma
ênfase dada por Almeida Machado. E o meu Estado, Sergipe,
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premiado porque ainda não teve nenhum casá de cólera, rece-

be em seu hospital de isolamento, na cidade de Riachuelo,
pelo menos 10 a 12 casos de meningite grave por mês. Isso
naquele hospitaL certa-mente, --outros casos_ surgem por aí.
O Almeida Machado investiu em saneamenüf básico. E foi
no meu Estado, na cidade de Capela, que ele pegou um povoado, um vilarejo e decidiu, a título educativo, ir:tst~lar u!TI servi~-
ço de água, esgoto, banheiros e sanitários. E o_que ocorreu?
Naquela época-, nos hospitais de Aracaju, nos prontos-socorros recebiam a todo instante e a toda hora pacientes com
les_óes graves colocadas pela csquistossomose, com hemorragias intensas, que os bancos de sangue não davam vencimento._ Muitos doentes faleceram porque não conseguiram
sangue em momento oportuno. E aquela atuação_do Almeida
Machado, singela, educativa, num Estado como o meu, praticamente zerou as hem_orr_agias digestivas de origem e_squistossomótica, com varizes ovagianas, que desapareceram. Senador Antonio Mariz, o que devemos fazer é voltar o Ministério
da Saúde à sua funçãO precípua de medicina preventiVa. Enquanto o Ministério da Saúde estiver preocupado com a medicina curativa, querendo conseguir verbas para pagar, leitos
hospitalares e financiãr essa rede de saúde, sem investir outro
tanto em medicina preventiva, na base de vacinações, saneamento básico, água, esgoto sanitário, vall!:os con!~nuar na mesma. Vai ocorrer que nas grandes cidades, quando chegam
epidemias como a da cólera, há um deus-nos-acuda, todos
correm e se resolve o problema. Mas quando adentra num
Estado pobre como a Paraíba que para a minha surpresa
tem apresentado índices elevados, quando sabemos que os
seus recursos hídricos são escassos, e que a cólera caminha
paralelamente ou integrando-se aos recursos hídricos, a Paraíba, ao mostrar para o_ Brasil esse número já razoável de portadores de cólera, vem dar uma demonstração da ineficiência
daquilo tudo que já foi feito, em- termos de saúde, no BraSil,
e que o nosso Ministro Adíb Jatcne;uma--aas flguras_mals
preeminentes da medicina brasileira, tem que encontrar solução a curto prazo para essas coisas, das quais S. EX:" em nenhum
momento teve culpa ou participou. S. Ex• tem uma larga
visão do problema sanitário e do problema de saúde no Brasil.
Mas é preciso que mudemos o conceito de saúde entregando
a medicina curativa a quem de direito e voltando o Ministério
da Saúde à medicina preventiva, à profilaxia, ao investimento
no homem, para que estas coisas não ocortattca todo instante.
Tem razão V. Ex~ quando diz que querem curar· a cólera
pela minimízação do processo. Não há que se curar-pela minimização do processo, há que se curar com investimento, com
seriedade, com cuidados continu_ados. Sr. Senador, todos nesta Casa sabemos que só cuidamos dos nossos problemas em
crise .. Debelados as_ crises, os problemas deixam de existir.
Aproximadamente dois meses _atrás, toda esta Casa foi à Tribuna, para denunciar ci grande sofrim_ento dos homens do
Nordeste que, enfrentando uma seca.. não sabiam o que fazer
das suas vidas. Veio a chuva, come_çou __ a irrigação natural;
não se falou mais no Nordeste~ Precisamos, Sr. Senador, dar
continuidade aos nossos projetes, entender que o homem brasileiro é o núcleo, é o cerne, é a essência da nossa Pátria.
Se_ não investirindS~-riesse homem, Sr. Senador, nã9 sei para
onde iremos. Era esse o. aparte -que gostaria de dar ao discurso
brilhante de V. Ex\ não com a pretensão de enriquecê-lo,
mas de somá-lo às suas palavras, para que nós pari passu
lutemos para que essas coisas não continuem ocorrendo em
nossa Pátria.
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O SR. ANTONIO MARIZ- Muito obrigado, nobre Senador Francisco Rollemberg. Ao contrário do que expõe V.
Ex~, o seu aparte, sem dúvida alguma, enriqueCe o ·meú pronunciamento, tão importantes são os dados técnicos que V.
Exa ofere_ce como expressão da sua formação de grande médico
sergipano.
V. Ex~ toca, de fato, no ponto central do problema, que
é a ausência de uma política constant~, de uma ação continuada, permanente, de combate às causas da doença, que,
por isso mesmo, atinge as camadas do povo. Não se noticiou
cólera atingindo pessoas da classe média ou rica deste_ País.
Faça-se a estatística _desses 499 casos e ver-se-á que se trata
de trabalhadores, que se trata de populações rurais, de populações periféricas situadas em favelas, em bairros desprovidos
de toda e qualquer infra-estrutura. As estatísticas de sane.amento básico no Brasil são falsas no senti_do de que elas se
referem aos centros urbanos das cidades, aos bairros ricos,
às áreas privilegiadas dos condomínios. Aí existem ·os saO.eamentos básicos. Mas procure-se rede de água saneada, de
esgotos no entorno das cidades, nas favelas e ver-se-á que
nadã disso existe. É uma política marcadamente elitista que
exclui das preocupações governamentais a grande maioria do
povo brasileiro.
.
..
O Senador Ronaldo Aragão falou do seu projeto de financiamento; V. Ex~ enfatizou a: preocupação com _a inJra-estrutura de saneamento. Ora, os Estados nordestinos- incluída com certeza a Paraíba - estão proibidos de operar com
a Caixa Económica Federal, que detém os recursos orientados
no sentido de ações no saneamento básico. A proibição decorre do atraso de.compromissós anteriormente ·assumidos;
é a famosa rolagem da dívida q_ue não se faz. O Governo
-aS~UJ!li.u uma política de autodenominada austeridade que implica corte no crédito aos Estados, às unidades feder.adas porventura inadimplentes nos seus COil!promissos anteno!es. Seguramente a Paraíba não investe e_m.-saneamento bási~o pel~
menos há 4 anos, porque seu cred1to está cortado Junto a
Caixa Económica Federal.
Recursos do PIN-PROTERRA, que interessam especialmente aos Estados menos desenvolvidos, estão bloqueados
no Ministério da Economia desde o início deste.. Governo.
Agora, especificamente, faz um ano que os governadores lutam na SUDENE pela liberação de parcela desses recursos,
que não sofrem correção monetária. Ao contrário, definham
à medida que passa o tempo e permanecem elevados os índices

inflacionários. Esse é um quadro de abandono.
Poder-se~ia supor que fosse uma política demográfica.
Quem sabe é uma forma de eliminar excedentes populacionais
do Nordeste? Quem sabe é uma forma de deter as migrações
internas? Forma perversa, sem dúvida, mas quem sabe se
alguni cérebro maligno não acalentará, porventura, essa idéiã?
O fato é que aí está a cólera, alastrando-se pelo Nordeste,
invadindo dezenas de cidades _na Paraíba ante a atitude olím~
pica do Ministério da Saúde, que se limita a dizer: cólera
não vale nada se comparada à diarréia, à tuberculose, à esquistossomose e assim por diante. Seria uma moléstia insignificante.
. . Que morram alguns milhares de brasileiros, pouco importa. QUe são alguns milhares de_.Yidas num país de tantos milhões de habitantes?
Parece ser esta a visão absurda, a visão nefasta do Governo.
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Há cerca de vinte dias, talvez, denunciei, aqui, a slibtração de recurs?s dos Estad!Js no Fundo de Participação.
O Governo, numa manobra escandalosamente inconstitucional, tr0cou o !PI por selo de cigarro. Reduziu a alíquota
de JPI em 1/3 e eleyou o selo, que nem sequer imposto é.
O selo aposto às bebidas, aos cigarros e a outras mercadorias
é um instrumento de controle administrativo. Não existe imposto de selo no BrasiL No entanto, este simples instrumento
de controle dos produtos converteu-se cm selo por uma instrução normativa, que elevou o seu valor. O selo não é nem
sequer preço pUblíco. No máximo, segundq__a legislação em
vigor, o Governo poderia cobrar por esse selo o seu custo
de produção e os encargos dele decorrentes. O Governo elevou em 670% o custo do selo, para compensar a aparente
redução tributária, a redução de 1/3 do IP1 sobre os cigarros.
Qual era o objetivo disso? Roubar os estados. Tirar dos FunEstados esse 1/3
dos de Particfpação dos Municípios edo IPI, que foi compensado pela elevação de 674% no custo
do selo, porque este não integra os Fundos.
Denunciei isto aqui com os númerOs. As próprias autoridades fazendárias reconheceram que haviam tido um ganho
de 230 milhões de dólares, o que, hoje, representam 460 bilhões de cruzeiros: Certamente aos tecnocratas parecerá pouco num País que se vangloria de orçamento contado em trilhões de cruzeiros.
Mas, quando aqui lembramos que o Ministério da Saúde
destinou, até hoje, à Paraíba, para o combate à cólera, 150
milhões de cruzeiros, creio que se pode ter a dimensão do
que sejam 460 bilhões.
O Govcril.iidor Ronald_o Cunha Lima,_da Para1ba, denunciou na Sudenc, na sexta-feira passada, esse furto, esse assalto
aos cofres do Nordeste, regiãp mais prejudicitda, porque Participa com 52% do Fundo de Participação dos Estados.
Nas palavras do Governador, o prejuízo da Para1ba é
de 17 milhões de dólares, nessa tacada do Governo Federal.
São 24 bilhões de cruzeiros.
O Governo, com uma mão--tira 34 bilhões de cruzeiros
de um Estado pobre como a Paraíba e, com a outra, distribui
as migalhas irrisórias, de 150 milhões de cruzeiros, para combater uma epidemia que já atinge 27 muáiCípios do Estado,
e que agora leva a esse fato extravagante, de um presídio
que é fechado, de presidiários que são soltos, são poStos em
liberdade, para escapar à contaminação.
Estão aí as declarações do Secretário de Interior, Justiça
e Cidadania, Dr. Inaldo Rocha_Lcitão, de que acionou a
Justiça no sentido da transferência dos presos mais perigosos
para cadeias do interior, inadequadas ao cumprimento de penas privativas de liberdade, ou _simplesmente _a liberação dos de menor pcriculosidade. Porque é impossível debelar a cólera~ é impossível agir objetivamente para detê-la sem a participação do Ministério da Saúde.
Sr. Presidente, era_ este o protesto que desejava fazer,
diante da inércia do Governo Federal, diante de uma atitude
inaceitáVel de abandono, de indiferença ã- tiffi~-épidemia que
se instala no Nordeste e que, infelizmente, alcançará todo
o Território NaCional. Mas como se trata de doença de pobre,
certamente não vai motivar o Governo a agir._
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)

aos

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo~
a palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues, como Líder ..
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O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -PI. Como U·
der, pronuncia o seguinte_ disCurso.}~ Sr. Presidente, Srs.
Senadores, como sabe o Senado, o nobre Líder do PSDB,
Senador Fernando Henrique Cardoso, precisou_ ausentar-se
do País para participar de uma conferência altainente ril.eritória â inteligência e à cultura da América Latina, uma reunião
de cinco sociólOgos de todo o mundo em Moscou._ __
Em face desta ausência eU ãssullli a lideran~a da Ba~ca9a,
o--que para rttiin constitui seni.pre Uma imensa honra. Nessa
qualidade de Líder em exercício da Bancada do P~DB, Sr.
Presidente, participei. ontem à noite,_ de uma histórica reunião
da Comissão Executiva NaciOnal do PSDB, Partido que ajudei
a fundar, assim como havia sido um dos fundadores do MDB,
naquele ano de 1965.
O nobre Presidente do nosso Partido, ilustre homem público, ex-Governador do Ceará~ o Presidente Tasso Jereissati,
fora procurado quarta-feira pelo Sr. Ministro-da Secretaria,
Jorge Bomhausen-. S. Ex~ queria que o nosso Partido discutisse
programas de Governo, metas administrativas.
Todos sabiam, o País todo sabia que o Governo, mais
uma vez, desejava a participação -do PSDB no Governo. O
que não é novidade. O Presidente Tasso Jereissati, democraticamente, ·.no dia imediato, ontem, quinta-feira, convocou uma
reunião da Comissão Executíva Nacional, integrada, por preceito regimental, pelos líderes do Partido na Câmara e no
Senado.
Sr. Presidente, houve uma discussão franca, sincera, democrática. O Presidente do nosso Partido Tasso Jereissati,
mais uma: vez, revelou o seu espírito público, demOcrático.
E quero comunicar ao Senado Federal, ~o Congressq Nacional, aos nossos correligionârios de todo o País e à Nação
que o PSDB. em menos de 24 horas, tomou uma decisão.
Sei que adversários nossos, pelos mais diferentes motivos,
costumam dizer que estamos em cima do muro.
Somos um Partido de Oposição e a Executiva -depois
de um debate democrático e, sobretudo, de saber o pensamento da maioria dos ilustres Senadores e Deputados que
integram as nossas Bancadas decidiu que o Partido deveria
continuar na oposição e que não deveria participar do Governo, mesmo porque nem sabemos que o Gove!no é esse que
aí está. O Governo ainda está em formação. E evidente que
em nosso Partido todos querem servir à Nação e querem
servir à agremiação partidária.
Todos queremos isto. Mas o que prevaleceu é que o
PSDB não deve participar do Governo. Deseja que o Governo
acerte; mesmo porque a Nação merece dias melhores.
O PSDB nÜnca- recusou, Sr. Presidente, ouvir, conversar,
trocar idéias_ sobre projetes. Mas o PSDB, que não votou
no atual Presidente, nem no primeiro nem no segundo turno,
o PSDB que tem o seu programa, o PSDB que não sabe
quais as diretrizes desse novo Governo, o PSDB, que seri.a
necessariamente minoritário num Góverrio, predominarit6-mente de ilustres representantes do PFL e do PDS, o PSDB,
Sr. Presidente, tem compromissos com a História, tem compromissos com os seus correligionários, tem compromissos
com o seu programa. E o que o PSDB quer é seriedade do
Governo, é a solução dos grandes problemas, é que se retome
o desenvolvímento económico e- social e que se faça justiça,
sobretudo aos trabalhadores, aos modestos servidores e aos
microempresárioS des-te País_ Ai estão os projetes que a Nação
tedama, sobretudo na área tributária, na área social, na área
da retomada do desenvolvimento; novos impostos, sobretudo
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gravando as grand_es__ fortunas, combate sério aos cartéis e
aos monopólios e oligopólios. O PSDB nãO_ recusará seu voto_
e o seu apoio a essas medidas.

Era isso, Sr. Presidente, que desejava consignar nos
Anais.
-~--------0 Jornal de Brasília de hoje, traz uma notícia, entre
tantas, que não sei se é verdadeira ou não. Como Líder em
e~ercfcio do PSDB, apenas procederei à leitura, quem poderá
dtzer se tem fundamento ou não são os nobres Senadores
do PMDB.
DiZ o Jornal de Brasília de hoje:
''O Governo já tem pronta uma saída para conseguir a desejada coalizão nacional, caso a tentativa de
acordo com o PSDB fracasse. Nessa hipótese, o presidente Fernando Coilor se voltará para os governadores
e, através _deles, partirá para a captação de quadros
para formar seu Ministério, sem levar em consider3.ção
a questão partidária."
Mais adiante, -Sr. Presidente - e peço a atenção dos
nobres colegas-; diz o jornal:
"Na conversa que Collor teve com o Governador
de São_Paulo, Luiz Antônio Fleury, na segunda-feira,
à noite," - portanto, bem antes da conversa com o
Presidente do nosso Partido, Sr. Tasso Jereissati, que
foi realizada na quarta-feíra- ~·o peemedebista deixou
claro que naquele momento seu partido não predendia
assumir postos no Governo, mas que veria com bons
olhos a saída de três auxiliares de_ Collor; os Ministros
Antonio Cabrera, João Santana e o Secretãrio Egberto
Baptista. Em virtude das conversas com o PSDB, a
procura aos governadores tinha ficado momentaneamente arquivada. O plano voltou a ganhar força oritem "
de manhã, depois que o MiniStro Jorge Bornhausen
concluiu que na conversa da noite anterior Cáin Tasso
Jereissati, Ciro Gdmes e José Serra o_s sinais foram
de que o acordo com o PSDB seria muito difícil."
O Sr. Dirceu Carneiro -Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. CHAGAS RODRIGUES- Pois não. Ouço o aparte
de V. Ex• nobre. Senador Pirccu CarneirO_: - -0 Sr. Dirceu Carneiro -Nobre Sen_ador Chagas Rodrigues, nosso_ Líder de Bancada, quero me solidarizar com a
posição que V. E~ levou, ontem, à reunião do Partido 1 expressando, fielmente, a posição da nossa Bancada, aqui, no Senado. Quero também estender esse ato de solid~rieda,de ao Presidente_ do PSDB, -Tasso Jereissati, pelo comportamento que
teve, democrático, aberto e respeitoso. O nosso partido recebeu esse convite, ou essa provocação do Presidente da República para a participação num debate, numa agenda, numa
formulação em relação às questões nacionais. Esse contato
offcial acontecel!._ quarta-feira à noite e encerrou-se próximo
à meia-noite e, num espaço de 24 horas, figuras do ~artido,
da Amaz_ônia ao Rio Grande do _Sul, de todas as Regiões
do País, rapidamente vieram a Brasilia e, sob a Presidência
de Tasso Jereissati, da Exec_utiva do PSDB, discutiram amplamente a questão. Eu queria- afirmar que não demorou ao
contrário do que algumas opiniões querem deixar transparecer
à sociedade, que teria demorado, que teria atrasado a reforma,
que foi com extrema rápiâez e com a responsabilidade compatível que o Partido, com a envergadura, com a credibilidade,
com a qualidade que nós queremos que o PSOE tenha, respon-
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deu à provocação, ao convite ou à manifestação_do Executivo.
Acho que respondeU de modo civilizado. Dialogar, discutir,
participar dessas questões é o modo de ser do nosso partido
que sempre esteve aberto e sempre vai estar aberto . .O PSDB
é-o~Partido do diálogo, não tem preconceitos não tem restei~
ções_ nessa amplitude da compreensão democrática pluripartidária. Participar do Governo ê outra coisa, essa é uma outra
questão, e aí, também, acho que o Partido decidiu com absoluta retidão. Não é só quem está no Executivo que tem o
Privilégio de servir ao Brasil. O agricultor brasileiro, lá nos
confins do nosso País, assim como os trabalhadores das fábricas, urbanos e rurais, homens e mulheres, servem ao País.
Os que têm mandato talvez tenham uma forma especial de
servir, e aí podem estar no Executivo ou no Legislativq. Nós
temos todas as condições de servir exemplarmente ao nosso
País, à democracia e às nossas causas- dentre elas o parlamentarismo- nesta Casa, cumprindo o nosso dever, sendo
eficientes, trazendo as questões nacionais a debate, dando
a nossa contribuição. E, quem sabe, temos çondições de servir
muito melhor ao País na oposição, porque, nesse aspecto,
talve~. é onde se possa ter os melhores índices de patriotismo,
mais _que na própria situação, no próprio Governo. Assim,
diante desse quadro, quero solidarizar-me e dizer que meu
Estado, Santa Catarina, _estava apreensivo pelo PSDB, com
relação a essa questão. Próximo à meia-noite, ficou aliviado,
quando transmit_imos aos correligionários a decisão que se
esboçava, e que, àquela altura, já se concluía. Os nossos compromissos foram coerentemente respondidos nessa decisão.
Estávamos com tpçla uma formulação de alianças, de debates,
de posicionamentos, qUe continuam e devem continuar. Penso
que temos muito a servir ao nosso País. Podemos fazê-lo
aonde formos conduzidos pelas urnas: no Parlamento, nas
prefeituras, onde estivermos. O Governo terá sempre o apoio
naquilo que for bom para o Brasil, segundo a nossa concepção.
Esse apoio não lhe faltará. Não teremos preconceitos e não
aceitaremos patrulhamento algum nesSe aspecto. Queremos
inaUgurar, com essa postura, uma nova fase da política brasileira, sem os ranços ranzinzas de patrulhamento, mas com
o respeito e credibilidade. Essa credibilidade, se a_ temos,
não queremos perder, e, se a temos tanto, queremos alcançar
mais do_que temos. De modo que eram essas considerªções
que queria fazer, sublinhando a minha solidariedade em nome
do Estado de Santa Catarina, do nosso Partido, à Direção
Naciona.f~ a V. Ex~, como Líder dá nossa Banc3da.
O SR. CHAGAS RODRIGUES- Nobre Senador Dirceu
Carneiro, muito agradeço as palavras de V. Ex\ que é, aqui,
um dos nossos maíS autênticos !epresentafltes e üm homem,
como os demais cõlegas do nosso Parti_do, também vivãriif:ri.te
Ittretes:sado em que o PSDB trilhe o melhor caminhO, emfavor da nacionalidade e coerente com o seu programa e com
os seus princfpios.
O Sr. Antonio Mariz- Permíte-me V. Ex~ um aparte?
O SR. CHAGAS RODRIGUES- Pois não, tem V. EX'
o aparte, nobre Senador Antonio Mariz.
O Sr. Antonio Mariz --Senador Chagas Rodrigues, V.
me pareceu ressentido ao ler declarações atribuídas ao
Governador Fleury, no noticiário do Jornal de Brasflia. Não
integro a Executiva, nem sou Líder do PMDB, mas creio
que, em meu próprio nome e interpretando, certamente, a
maioria partidária, pôsso tr::inqüilizá-lo, dizendo qne o PMDB
não tomará o lugar do PSDB.
Ex~
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O SR. CHAGAS RODRIGUES -

Não tomará-o nosso

lugar, por quê?
OS~- Antonio Mariz- Junto ao Gove-rno.
O SR. CHAGAS RO'óRlGÜES ~ Màsnunca estivemos
junto ao GoVCrno. O nOSSo Partido, nÓbre_ Colega, me permita, diz que não quer participar do Governo. A manífestação
de V. Ex\ é uma indelicadeza. O nosso ~partido tem uma
linha de oposição. Não consta dos jornais que ele tenha dito
sim ao Governo. Nós não participamos do GoVerno; nem
estamos interessaâos na demissão de determinados Ministros.
V. Ex~ tem todo o direito de dizer que a notícia é-mvenctiCa

mas não pode dizer que o PMDB ·não vai

~S>ID~!:__9

nosso

lugar, porque nós hão aprovamos comO_á-PMDB, em acordos
que vararam noites, uma lei, a chamada Lei de Rolagem
da Dívida, considerada altam_ente noci~a ~os superiõtes interesses do País. Como é que V. Ex~ vem agora, meu nobre
colega ...

O Sr. Antonio Mariz - Ela foi julgada const_itucional
pelo Supremo Tribunal Federal.
O SR. CHAGAS RODRIGUES - ... dizer que o Partido
de V._ Ex• nãO Viiã OC!ipar-o nosso lugar? O- nosso Partido
é de oposição desde o início. Não estamos -interessados em
posições. Somos tim Partido democrático, e quem quiser aceitar uma Pasta ministerial que vá, mas em nome pessoal. Nós
não estamos interessados em tiraYA- ou B do Ministério;
o que nós queremos-e-que o- GoVernO leve a efeito, até o
fim, uma política de moralização administrativa; que combata
a sonegação, combata o contrabando, que arrecade o que
a lei lhe assegura, que retome uma polífíca de desenvolvimento
econôniícõ-sõcial, que defenda a altivez e_ a soberania da Nação, c sempre que isso ocorrer, nós, a:qui, lhe~d3remos nosso
apoio, porque temos comprOmisSOs cOiii ô País. Não vamos
pedir ao Governo que nómeie companheiros OóSsos, nem que
demita A ou B, porque somos um Partid_q_ de Oposi_ção. E
mais, um Partido tanto pode ser~ir à NaÇãO, integrando os
quadros govcrn_amentfiiS, como os quã.dros oposicionista~. O
que-é preciso é-deCidir. Aqui se dizia que o PSDB vive em
cima do muro, não decide. Em 24 horas, nós decidimos. Debatendo, democraticamente, mantivemos uma põsi"Çâ(?! que é
de oposição. Não estamos interessados em participar deste
Governo. Digo ã. V. Ex~: foi"ã. priõieirã vez que iSsO aCOnteceu
na História da República - sou Deputado Federal desde
51. Outro dia, observei que aqui no Senado só há um Parlamentar mais antigo do que eu no Congresso. -Outros chegaram
ao Senado antes. Porque fui cassado em 69, quando era ViceLíder do Partido de Opos.ição, c o Líder era o hoje Senador
Mário Covas. S. Ex~ foi cassado, eu também fui cassado.
E para honra minha, fui um dos fundadores do MDB, naquele
ano de 1965, vi alguns companheiros dizerem: "Gostaria de
ir, mas não posso". É que estávamos num regime de exceção
e íamos fundar um Partido de Oposição. E fui o único Senador
do Nordeste na hora da fundação do PSDB, em 1988.
Então, esta é a nossa posição. Respeito o pensamento
de cada um dos colegas. Cada um tell) _o_ direito de servir
ao Governo ou de servir à Oposição, servindo à Nação. Devemos acabar com essa história de ter vergonha de ser conser·
vador, Quem quiser ser conservador, que seja, é um direito
de cada um, que temos de respeitar. Uns são conservadores.
O Partido Conservador foi útil ao Brasil no Império. O Partido
Consenrador ainda está no Governo-9a Inglaterra, Na próxima
eleição, os trabalhadistas deverão. mais uma vez, ascender
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ao Poder. Do mesmo modo, quem quiser, que seja liberal,
socialista, comunista, anarquista, que tenha a sua filosofia,
isso é um direito, e nós temos que respeitar a posição de
cada um. O que é precíso é acabar com essa história de que
o PSDB vive em cima do muro. Em cima do muro como'?
Se o Partido decide, tem um rumo?
_
_
DeSde 1951 estou no congreSso, só estive auserite quando
fui Cassado e tive os meus direitos políticos suspensos. É a
primeira vez que vejo um Governo insistir'junto a unl P3.rtido
para que ele integre os quadros governamentais, e o Partido
recusa.
O Partido recusa e ainda se diz que_ ele está em cima
do muro! Então, eu não sei o qúe é definição clara,
O Sr . .José Richa- Permi_te~me um aparte, Senador'?
O SR. CHAGAS RODRIGUES - Ê uma honra ouvir
V. Ex•
O Sr. José Richa- Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar V. Ex• pela fidelidade do seu relato. Embora estivéssemos em posições antagónicã.s Da reunião de ontem, a fidelidade com que V. Ex~ transmite, neste plenário, o que aconteceu na nossa reunião, merece a minha inteira solidariedade
e os meus cUmprimentos. Igualmente, quero cumprimentá-lo
pela demonstração de inconformidade com o aparte recebido
do nosso querido colega Antonio M~riz. E se eu o conheço
bem, e eu o conheço de longa data, e aprendi a amirá-lo
ao longo do exercício de sua vida pública, tenho a certeza
que, a esta hora, S. Ex~ já deve estM arrependido da indelicadeza que cometeu não só com V. Ex~. que é o orador, mas
com todos nós, do PSDB. Gostaria também de comentar um
pouco sobre o que V. Ex~ coloca. Vou até faZer um exercício
aqui de reflexão, para tentar dizer que-vejo o problema pelo
menos da ótica de alguns setores da comunicação, de alguns
setorcs partidários, de alguns setores do Parlamento, que gostam de dizer que o PSDB é um Partido indeciso e que vive
em cima do muro. Eu, honestamente, desde que me miei
a ele - e vamos completar quatro anos daqui a dois ou três
meses- não me lembro, em toda a minha longa participação
na vida pública, d_e um Partido mais definido do que o PSDB.
Logo após o resultado do segundo turno da eleição presidencial, o único Partido que, formalmente, se reuniu e tomou
posição em relação ao novo Governo foi o PSDB. Os outros
foram para a oposição, alguns deles nem tanto, mas sem nenhuma decisão. Nós fomos. Fizemos uma reunião, e antes
da posse do novo Presidente, dissemos que, na democracia
e no sistema presidencial, lugar de quem perde eleição é na
oposição. Esta vem sendo sempre a marca registrada do nosso
Partido. Agora, enfrentamos esta situação. Todo esse quadro
se reflete na vida política, na intimidade dos partidos, é evidente, gerando algt;mas aparentes contradições internas nos partidós- políticos. E normal isso. Antes as nossas diferenças, as
nossas dive_rgéncias, nós nos reunimos e decidimos. E vença
a corrente que vencer, todos nós nos respeitamos. Fomos
cap-azes, ontem, de tomar uma decisão difícil, embora eu tenha
defendido a participação no Governo, pOis·;-no meu entendirefúrmular-se, está tentando, na prática, adotar o sistema parlarilcntarista. O PSDB, então, é convocado a urna participação
e eu entendi, contrariando até a minha preferência pessoal,
que o interesse do Brasil exigiria uma definição favorável
a esta participação, nem que fosse para depois sair. Se na
formula_ção de um programa mínimo que devesse ser executado pelo Governo nós noslentendêssemos e, depois, isso
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não fosse executado, sairíamos tranqüilamente. Essa era a
minha opinião. Embora eu tenha defendido tal opinião, não
estou nem um pouco aborrecido com a decisão que foi tomada,
contrariando a minha preferência pessoal em favor da particlpação. Aliás, depois de uma primeira rodada de amplas e
democráticas discussões quando houve empate, cu não permiti, e V~ Ex" é testemunha disso, qac o Presidente do Partido
exercesse o voto de minerva, desempatando. Aquela não era
uma questão para: -ser decidida pelo voto de minerva do P-residente do partido, até porque- e sou um grande admirador
do nosso Presidente, Tasso Jereissati- não iria -petrn:itír que
ele, sozinho, assumisse a responsabilidade de tomar a decisão,
porque seu voto seria decisivo. E acabamos re~brindo a discussão e decidindo, por unanimidade, não participar do Governo.
Era um direito legítimo nosso adotar. finalmente, a decisão
que causasse menos traumas intemos e preservasse, conse'qüentementc, a nossa unidade. Então, acho que foi uma decisão absolutamente correta. Mas o curioso é que nó PSDB,
embora, antes de qualquer decisão, os nossos c_ómpanheiros
sempre emitam opiniões, na hora em que precisa ser tomada
a decisão, reunimo-nos, tomamo-la e todos a acatam. No
entanto, não é isso.o que acontece nos demais partidos, inclusive no do nosso ilustre, querido companheiro, Antonio Mariz.
Vi as imagens na televisão e ouvi a voz da maioria dos governadores do PMDB defendendo a necessidade, agora, de o
PMDB participar do Governot Não sei_qual é a posição oficial
do PMDB, porque ele não se reúne para aferir. E somos
nós que estamos em cima do muro? Ora, francamente, sei
que num momento Qe tantas dificuldades como as que o Brasil
vive atualmente, há um pouco de turbulência _e isso afeta
até as nossas relações pessoais, as nossas relações partidárias,
que devem ser sempre respeitosas e o interesse público sempre
sendo colocado acima de qualquer coisa, mas penso que temos
que nos policiar um pouco, às vezes, para não confundir determinadas posições circunstanciais de partidos ou de personalidades políticas com alguma coisa menor. Isto é que eu acho
que não deve ser_ tolerável na nossa prática e, sobretudo,
aqui no Senado, que é urna Casa onde ainda se acentua mais
o ambiente tão amistoso e tãó caValheiresco com que nós,
sem abrirmos mão de nossas convicções e da visão que cada
um de nós tem a respeito dos superiores interesses do Brasil,
sem abrir mão disso, adotamos aqui um comportamento extremamente cavalheiresco. Então, eu gostaria de me solidarizar
com o seu_ pronunciamento de V. Ex~ nesses dois pontos.

O SR. CHAGAS RODRIGUES - Nobre Senador José
Richa, quero agradecer o expressivo-aparte do ilustre colega,
que é, sem nenhum favor, uma das maiores expressões, não
só do nosso Partido, mas da vida pública de nosso País. Nunca
pusemos em dúvida que V, Ex• e -os demais colegas sempre
quiseram o melhor para o nosso País e para o nosso Partido,
Partido da Social Democracia Brasileira.
Agora, é natural que, numa agremiação democrática,
cada um tenha a sua ótica, a sua maneira de ver. V. -EX•,
ontem, se comportou à altura, expôs as suas idéias e, democraticamente, se rendeu ao pensamento que, de certo modo,
mais impressionou a todos nós que estávamos ãli.
O Sr. Antonio Mariz- V. Ex~ permite um aparte?
O SR. CHAGAS RODRIGUES- É uma satisfação ouvir
o aparte do nobre Senador Antonio Mariz e, depois, darei
o aparte ao nobre Líder Odacir Soares.
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O Sr. Antonio Mariz- Senador Chagas Rodrigues, não
posso, com a permissão do Senador José Richa, aceitar que
a minha intervenção pudesse ser considerada indelicada. Nas
próprias palavras do Senador José Richa, o PSDB, hoje, não
está apoiando o Governo pelo voto de minerva do Presidente
da sua Executiva. Portanto, não pode ser indelicado considerar a hipótese do PSDB ju-ritO ãO Governo. A minha intervenção, o meu aparte-, se deveu ao fato de que V. Ex~, num
dire-ito que eVidentemente lhe pertence, ao fazer o relato dos
acontecimentos internos do seu partido, permitu-se incursionar nos assuntos do PMDB. O que posso dizer, é que no
PMDB não está ertl paUta a discussão _de apoiar o Gove-rno.
A posição do PMDB é clara, é de oposição. O PMDB assinou
a nota na Câmara, em resposta à convocação_ de çQalizão
feita pelo Presidente da República, definindo uma posição
contrária. Portanto, não me parece caber a observação do
Senador José Richa, mas, em qualquer caso, nunca me passaria pela cabeça ser descortês com companheiros da estatura
de V. EX' e da estatura do Senador José Richa.
O SR. CHAGAS RO~RIGUES- M.uito obrigado. -Senador Antonio Mariz, aceifo- a expllea"ção de V. Exã Apeiüisquero dizer que me limitei a ler uma notícia no Jornal de
Brasília, de hoje, sob o título "Governadores são alternativas". É a notíCia C[ue faz a associaçãO. A única notícia a
que me referi, inicia falando na sitUaÇão do PSDB e diz que
o-Governo já tem pronta uma-saída para conseguir a desejada
coalização, caso a tentativa de acordo com o PSD.B Iracasse.
Na parte final dessa notícia vem- a referéncia ao Governador
de São Paulo._ Acho que não traduzifia_ com veracidade o
pensamento do autor do artigo se me referisse apenas a-Sifuã~
Ção-do PSDB, mas eu disse que era uma notícia, e ainda
acrescentei que só os nobres representantes do PMDB é que
poderiam esclarecê-la V. Ex~ esclareceu o assunto, e eu estou
s_atisfeito com o sey. esclarecimen!o_.. , ,
O Sr. Antonio Mariz- Eu atendi à convocação de V._
Ex~

O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. Ex~ Utrt aparte?
O SR. CHAGAS RODRIGUES - Com muito prazer,
nobre Líder.
O Sr. Odacir Soares- Congratulo-me com V. Exa nobre
Senador Chagas Rodrigues, pela fidelidade aos fatos. V. Ex~
está abordando a questão de o PSDB vir a integrar o Governo
com absoluta fidelidade. A primeira conversa, conforme V.
Ex~ muito bem narra e foi, inclusive, ratificada pelo Senador
José Richa, entre o MiniStro Jorge Bornhausen e o Presidente
Tasso Jereissati, decorreu em torno de teses, de programas,
-de objetivos qUe "interessaVam· ao País: Em nenhum momento
se discutiu cargos, postos, malgrado ou independentemente
do fato de o PSDB ter quadros que gostaria o Governo de
ver exercendo determinadas funções no GoVerno- Federal.
Temos o Senador José Rícha, temos V. Ex•, Senador Fernando
Henrique Cardoso, temos o Senador Mário Covas, enfim 1
para citar os Senadores. temos aqui o PSDB como partido
com quadros respeitáveis no País, do ponto de vista intelectual,
do ponto de vista da ação executiva, do ponto de vista moral,
enfim,- qua_d-tos que-~- o"-Presidente- -Femando--CoHor de- MeUo
gostaria de ver no Governo dentro da ótica de modernizar
o País. V. Ex~ f9i _muito fiel quando afirmou - e ·o _eininente
Senador José Richa ratificou as expressões -de v: Ex• -que
a conversa girou em torno de objetivos nacionaiS. Quer dizer,
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se pretende, realmente, preparar o Brasil para adentrar no
século XXI como urna potência não mais Terceiro mundista,
não mais de segunda categoria, mas comq uma potência de
Primeiro Mundo. Quero cumprimentar V. Ex~ por um segundo
fato, ao qual V. Ex• está sendo absolutamente fiel ao narrar,
e o Senador José Richa também foi muito feliz em resSaltar.
É o fato de que depois dessa conversa do Pr~sidente Tasso
Jereissati com o Ministro Jorge Bornhausen, o PSDB fez aqui~
lo que qualquer partido legalmente estruturado, qualquer partido moderno, qualquer partido que objetive implantar o parlamentarismo- como é o caso do_ PSDB ~faria: reunir-se,
Reunir-se para deliberar. I?eliberar democraticamente, deliberar transparentemente, deliberar com absoluta liberdade
de ação dos seus membros, sem que isso, de um lado ou
de outro, viesse a denegrir ou a diminuir a discussão que
se travou internamente dentro do PSDB. Quer dizer, Como
líder em exercício do Governo ou Vice-Líder do Governo,
lamento que o PSDB tenha decidido não participar desse
novo esforço do Presidente, no sentido de modernizar efetivamente o País. Mas, ao mesmo tempo, em função do discurso
que V. Ex• faz, o discurso de V. Ex• honra o Governo e
honra o PSDB. E a discussão interna corporis, que se travou,
honra também o PSDB, o País e o Presidente Collor, até
porque talvez fosse muito melhor a V._ Ex• ao Senador.
José Richa estarem aqui não a narrar com fídelidade os fatos,
mas até a deformá-los P.ara aparecer como um Partido mais
oposicionista ou mais r3di.C:almente oposicionista ao Presidente. Portanto, o meu aparte tem apenas esse oójetivo sintético,
cumprimentar V. Ex• pela decência, pela dignidade e pela
honradez com que traça toda essa_ discussão que se travou
no seio do Partido de V. Ex• ParabénS· a V. E.x• e ao Senador
José Richa que, ao apartear V. Ex\ trouxe ao seu discurso
elementos que não discrepam, mas que se afinam, se inserem
e coincidem com o tom do seu discurso._ Parabéns a V. Ex~

e-

O SR. CHAGAS RODRIGUES- Muito agradeço, ilustre
Líder Senador Odacir Soares, as generosas palavras de V.
Ex~

O Sr. Nelson Wedekin- Permite-me V.
nobre Senador Chagas Rodrigües?

Ex~

um aparte,
-

O SR. CHAGAS RODRIGUES- É um~c grande satisfa·
ção ouvir V. Ex\ nobre Líder.
O Sr. Nelson Wedekin- Senador Chagas Rodrigues, solicitei
a palavra apenas para dar o testemunho, sequer a favor de
V. Ex•, mas a favor do PSDB. Creio que a imagem _injusta_
do PSDB em cima do muro é feita pela mídía. É a grande
imprensa que cria a imagem do PSDB como Partido indefinido, como Partido vago, genérico em suas proposições. Ê
uma imagem, a meu juízo, extremamenle- injusta. Parece ter
nascido do segundo turno da eleição présidencia!, quando
tudo o que aconteceu com o PSDB foi ter demorado um
pouco para tomar a sua decisão. A verdade é que tomou
a sua decisão. A verdade é que o PSDB, no s~gundo turno
da eleição presidencial se definiu e foi aos palanques do candidato Luís Inácio Lula da Silva. Desde então se passa muito
essa imagem do PSDB como um Partido indefinido e um
Partido "murista" como se diz. Eu não considero esta, uma
imagem justa. Ao contrário, acho o PSDB um Partido que
tem definições muito claras no seu projeto, no seu programa.
Por exemplo qual o partido mais claramente parlamentarista
do que o PSDB? Nenhum, com certeza, nenhum! O que acontece com o PSDB é o que ocorre normalmente com oS partidos
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democráticos. Quer dizer, há diferenças de concepções, há
diferenças de posições entre os seus componentes, entre suas
Executivas ou entre sua Executiva e suas bancadas. A verdade
é que, às ve7.es, até com maior rapidez do que se espera
o_ PSDB se decide, como ontem se decidiu. De modo que
a minha solidariedade é com_ o PSDB, no que parece ser
um_estigma injusto, não apropriado, inadequado,porque acredito que o PSDB é um Partido que tem uma enorme contribuição a dar. Já está dando uma grande contribuição ao nosso
Pafs, a este Parlamento, aos Governos- onde é Governo
_,r e não me parece adequado tal estigma. E mais do que
não adequado, não é justo porque há um sentido pejorativo
nesta colocação do PSDB como um Partido murista e um
Partido indefinido. A minha idéia sobre o PSDB não é essa.
Faz bem V. Ex~ e qualquer membro do seu Partido, em combater essa idéia, porque ela é falaciosa, ela é preconceituosa.
não define com justeza aquilo que é, na verdade, o_seu partido.
É-O- que eu gostaria de transmitir a V. Ex~, como uma palavra
de _solidariedade ao PSD B, nesse conceito que, pela repetição,
pela reafirmação, acaba por se tornar um estigma que não
é verdadeiro. Muito obrigado.
O SR. CHAGAS RODRIGUES -Nobre Senador Nelson
Wedekin, incorporo com müita satisfação o jtidiCiOsó -aparte
de V. Ex~ que, realmente, faz justiça ao nosso Partido e,
mais uma vez, reconheço o espírito público e altamente democrático do ilustre colega.
Sr. Presidente, o nosso Partido, continuando na oposiçãO;haverá de reafirmar a sua tradição e o seu espírito, e ser
fiel aos seus correligionários espalhados por todo o territórionacional. O PSDB, Sr. Presidente, na oposição, continuará,
servindo às grandes causas nacionais, atendendo aos reclamos
do nosso povo, sobretudo das populações mais sofridas e defendendo, sempre, Sr. Presidente, os superiores intereSses
da nacionalidade. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo.

Concedo

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia
o seguinte aisCüfsO.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o mês
de abril inicia-se sob fulminante anúncio da renúncia coletiva
do Ministério Collor.
Confesso qúe, como a maioria absoluta dos brasileiros,
fui pego totalmente de surpresa pela precipitação dos aconteci. mentes de segunda-feira passada.
Era até de se esperar, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que algumas mudanças no alto escalão do Executivo viessem
a ocorrer, em virtude da avalanche de denúncias veiculadas
na imprensa, desde fins do ano passado.
O que se viu, no entanto, ultrapassa qualquer capacidade
de previsão.
A intensidade com que estão se processando as mudanças
de comando nos setores diversos do Poder Executivo merece
reflexão quanto às conseqüências e perspectivas futuras sobre
o conjunto da Nação brasileira.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, desde que assumiu o posto
de timoneiro-mordo País, o Presidente Collor deixou claro
que seu objeto era conduzir o Brasil à modernidade, à estabilidade económica e ancorá-lo no Primeiro Mundo.
É evidente que para levar o País pelas águas tranqüilas
da estabilidade económica e abater de vez o dragão inflacionário, impunha-se ajustar o barco às condições exigidas pela
rota do desenvolvimento. percorrida, desde há muito e sem
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qualquer mistério, pelos países mais expcniDentados que o

nosso_.
Quando o Presidente Collor iniciou seu programã. de ajuste da Economia, estava implícita uma dose considerável de

sacrifícios a ser digerida por todos os s~tores da sociedade.
Seria ingenuidade imaginar que-se alcançaria o ajuste económico sem dificuldades ou privações.
Está sendo difícil e doloroso equilibrar os gastos públicos,
através da diminuição da máquina estatal e a priorização dos

exíguos investimentos, a fim de que o Estado, finalmente
desobrigado da gama incalculável de atribuições que chamou
a si ao longo do tempo, possa justificar súã existência como
objeto de promoção do bem-estar do_ povo brasileiro.
Mesmo com dificuldades, é preciso reconhecer que prossegue vitorioso o programa de privatização das es_tatais, assim
como é substancialmente menor o peso da folha do pagamento
do pessoal, após a reforma administrativa executad~ no início
do atual Governo.
A adoção da economia de mercado aoS Poucos e conieça,
realmente, a se concretizar mediante a liqeração dos. preços
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nos últimos meses, o Partido de V. Ex~ pregava uma reforma
ministerial, de modo que o Governo melhorasse o seu desempenho. Então, quando o Governo resolve adotar uma reforma, não é uma atitude oportunista, portanto, a de V. Ex~,
vir a aplaudi-la. Na verdade, antes disso, o seu Partido e
niesmo V. Ex~ já pregavam essa refori:na.
0 SR. V ALMIR 'CAMPELO -Agradeço a V. EX' Realmerife", o nosso Partido de há muito, vem pregando a necessidade de se buscar, através dos vários partidos políticos, pessoas
idóneas, competentes, para que se pudesse, através de um
gov~mo de coalizão, buscar alternativas para melhor administrai:- este País.
V. Ex~ relembra a posição do nosso Partido e que poSSamos, através desse riovo fato colaborar com o nosso Governo
que se inicia, a meu ver, a partir de agora, inclusive buscando
a sustentação política que tanto necessita no Congresso Nacional.
·

O Sr. Garibaldi Alves Filho- Permite-me V. Ex\ uma
vez mais, c_om aparte?
e a intromissão cada vez menor do Governo, obrigando antigos
O SR. VALMIR CAMPELO- Pois não, Senador.
e acomodados oligopólios a reavaliarem suas estratégias de
O Sr, Garibaldi Alves Filho- Pa_ra ser mais claro,_ nobre
lucros desmedidos.
Senador Valmir Çampelo, eu gostaria· de lembrar um pronunA competitividade e a busca constante de novas tecnociamento
feito pelo Senador José Eduarçlo, que não estii prelogias vêm-se impondo, paulatinamente, como condições básisente, pregando a reforma ministeriaL E verdade que S. Ex~
cas para a· sobrevivência das indústrias nacionais e estiándesejava a mudança da política económica do Governo. Isso
geiras, como acontece em todos os países do Primeiro Mundo.
não está sendo atendido plenamente porque não há mudança
Se existe provisoriamente- o desconforto da recessão, não
na política económica do Governo - pelo menos à primeira
é menos verdade que existe, igualmente, uma consciência
vista. A verdade é_que o PTB- justiça seja feita- já pregava
mais pormenorizada da real. s_ituação do País, por parte das essa reforma ministerial.
classes política, emprCS~úiál e trabalhadora.
O SR. VALMIR CAMPELO- Muito obrigado, nobre
Nesse contexto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a reforma ministerial surge como providência necessária à continui- Senador Garibaldi Alves Filho.
Continuando, Sr. Presidente e Srs._Senadores, todos sadade e reorientação do projeto renovador do Presidente Cobemos que o Presidente Collor elegeu-se com o voto da maiollor.
Se as denúncias de irregularidades e corrupção tiveram ria descamisada, mas à revelia dos segmentos politícami:mte
o condão de precipitar a reforma do Ministério, não é menos organizados.
Todos sabemos, também, que só é possível executar um
verdade que a realidade política, de há muito, indicava a
bom governo e levar adiante qualquer projeto de desenvol_
necessidade de mudança.
Ao substituir õ cOriúlndo·ae ·sefotes Chaves da Adminis- vimento, com a colaboração das elites políttcas, ·sindicais, emtração Pública, o Presidente procura adequar-se às exigências pfesariais e intelectuais. Qualquer tentativa fora disto_, é mero
- -do processo político, ampliando sua base de sustentação do exercício de utopia.
Ao buscar o apoio dos pa'rfidos políticos, o- Presidente
Congresso NacionaL
Pretendendo, claramente, formar um Governo-de coali- Cóllor resgata esta clássica e efiCiente estratégia, indispensável
zão, o Presidente sinaliza que decidiu-se por meios mais efica- para o sucesso de suas propostas modernizadoras.
Conferindo profissionalismo e resgatando a confiabilizes na consecução do entendimento n(!ç!onal, que em vão
dade no Govern_o, obtém-se o ingredie_~-~~ necessário para
tentou viabilizar de 01,1tras formas.
A reforma ministerial, pela sua amplitude e peia mani- a aceleração dos passos ímportantíssimos, que fo-ram dadOs
festa disposição do Presidente em buscar a colaboração de _em direção à tão esperada modernidade.
· Resta á dasse política, Sr. Presidente e Srs. ·senadores,
todos os segmentos organizados, até mesmo o -PT, segti'ndo
notadamente_ ao_s partidos convocados para esta reorientação
Sua Excelência, constitui Um avanço indiscutível.
A verdade dos fatos, Sr. Presidente e Srs .. Senadores, de rumos, m~dihi.r profundarilente quantO ao papel que lhe
é que faltava ao Governo aquilo que é indispensável para cabe desempenhar, enquanto parte interessada no bem-estar
da sociedade como um todo.
bem administrar: quadros e sustentação política.
O apelo e a convocação do maridatário-mor da Nação
O Sr. Garibaldi Alves Filho - Permite-me V. Ex~ um
estão feitos!
aparte?
A intenção do Presidente está claramente manifestada.
O SR. V ALMIR CAMPELO -Concedo o aparte ao no- Sua proposta, ao convocar as forças políticas para o trabalho
bre Senador Ganbaldi Alves Filho, com muito prazer.
de soerguimento nacional, merece e deve ser considerada aciO Sr. Garibaldi Alves Filho- SenadorV_alntir Campelo, ma de qualquer aspiração que não seja a felicidade e o bema minha intervenção é apenas assinalar a coerência da conduta estar do povo brasileiro. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
de V. Ex~ e de seu partido, porque) na verdade, até mesmo
antes dessas denúncias de corrupção que se intensiftcaram - (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a meque será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
E lido o seguinte
REQUERIMENTO !'i• 138, DE 1992
Nos termos do art. 50, § 2~, da Constituição Federal e
arts. 216 e 217~ do Regimento _Interno, rcguçiro, por intermédio do Ministério- da Economia, Fazenda e Planejamento,
a remessa a esta Casa, dos originaiS dos dOCumentos qu_e
instruem a Mensagem n' 163, de 1992 (n•_90192, na origem),
em tramitação no Senado FederaL
Sala da~ Sessões, 3 de abril de 1992.- Senador Ronaldo
Aragão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos
do Regimento Interno.
Sobre a mesa, comunicaÇão que vaí ser fídã,_pclo Sr. 1~
Secretário.
-É lida a seguinte
Brasflia;3 de abril de 1992

sa,

requeri~eiltb

Sr. Presidente,
Comunico a-v. Ex\ para os--devidos fjns, que reassumo,
a partir desta data, o mandato de Senador pela representação
do Estado do Pará.
Atenciosas saudações, Senador Jarbas Passarinho.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevictes) _:_A comunicação lida vai à publicação.
·
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 35 Srs. Senadores. Não há quorum
para deliberação.
·
Passa-se â

ORDEM DO DIA
Item I:
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que disciplina os limites das despesas com o funcionalismo
público, na forma do art. 169 da Constituição Federal, tendo
PARECERES, proferidos em plenário. Relator: Senador
Meira Filho.
-!I' pronunciamento: favorável ao projeto;
-29 pronunciamento: favorável à emenda de plenário.
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas
perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
Por falha na instrução processual, fica o projeto retirado
da pauta.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 3:
Discussão, em turno único, daRedaç~9 Final (oferecida pela Comissão Diretora em seu Parecer n~' 33,
de 1992), da emenda do Senado ao Projeto de Decreto
Legislativo n' 24, de 1983 (n• 6/83, na Câmara dos
Deputados), que aprova a correção do art. XV, alínea
b, do Acordo Relativo à Organí:z;ação lntern~cional
de Telecomunicações por Satélite- INTELSAT, assinado pelo Brasil em Washington, a 20 de- agosto de
1971, aprovado pelo Decreto Legislativo n9 87, de 5
de dezembro de 1972. e promulgado pelo Decreto n9
74.130, de 28 de maio de 1974.
Em discussão a redação final.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
(Pausa.)
Encerrada a discussão, sem apresentação de emenda, a
- redação final é considerada definitivamente aprovada, nos
termos do disposto no art. 324 do Regimento.
O projeto volta à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a redação final aprovadã:
Redação final da emenda do Senado ao Projeto
de Decreto Legislativo no 24, de 1983 (nQ 6, de 1983,
na Câmara dos Deputados).
Aprova a correção do art. XV, alínea '' b'', do Acordo Relativo à Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite - INTELSAT, assinado pelo Brasil em Washingt(,m, a 20 de agosto de 1971, aprovado
--pelo Decreto Legislativo o~ 87, de 5 de dezembro de
1972, e promulgado pelo Decreto n~ 74.130, de 28 de
maio de 1974.

PROJETO DE LEIDA CÁMARA N' 73, DE 1991
(Em regime de urgéncia, nos temlós do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Leida Câmara
n' 73, de 1991 (n• 4.064/89, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal de Contas da União, que dispõ_e sobre a Lei
Orgânica do Tribunal de Contas da União, e dá outras provi_ _
dências, tendo
EMENDAN'1
PARECER;sOb n' 62, de 1992, da Comissão
(Corresponde à Emenda n' I - CRE)
- de Constituição, Justiça e Cidadania; !'~_pronunciamen
to: favorável ao projeto com 35 emendas que oferece; 2~' proDê-se ao art. 29 do projeto a seguinte redação:
nunciamento (sobre as emendas de plenária); favor_áv_el às
Art. 2~' Este decreto legislativo entra em vigor na data
Emendas de no:; 44, 45, 56 e 65; favorável com subemenda
de sua publicação, retroagindo os seus efeitos à data da proque apresenta às de n~ 36 a 38, 40, 42, 54, 55, 57, 59, 62 _
mulgação do Acordo.
e 66; pela rejeição das de n'' 43, 46, 47 a 53, 58. 60, 61,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 4:
63 e 64; pela prejudicialidadc das de nos39 e 41; e apresentando
-·
aden967.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n•42, de 1991 (n' 1.371/88, na Casa de origem),
A votação da matéria fica adiada por falta de quorum.
que proíbe a comercialização de medicamentos cuja
O SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides):_ Item 2:
fabricação ou venda foi interditada no país de origem,
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 125, DE 1991
tendo
(Complementar)
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 28, de 1992,
da Comissão
(Em regime de urgêricia, nos termos do art. 336, c, do
- de Assunt~ Econômicos •.
Regimento Interno.)
. :
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões. Ao
n' 125, de 1991-Complementar (n• 60/89, na Casa de origem),
projeto não foram oferecidas emendas.
.
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Em discussão o projeto, erri turno úoicõ." (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Nos termos do disposto no art. 168, do Regimento Interno, a matéria sairá da Ordem do Dia, a -ela retornando na
sessão de terça-feira, cm fase de votaçãõ.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides)- Item 5:
DiscussãO, em turno único, do-ProjetO de Decreto
Legislativo n• S. de 1984 (n' 44/84, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo de Coope·
ração no Campo dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear
entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da Espinha, celebrado em Brasnia, a
12 de maio de 1983, tendo
PARECERES, sob n" 35, 36 e 37, de 1992, das
Comissões- de Relações Exteriores e Defesa Nacional: lç pronunciamento: favorável, com a Emenda n" 1-CRE, que
apresenta; 2~ pronunciainento: ratificand_o seu parecer
anterior; e
- de Cons_t_ituição, Justiça e CJdadania, favorável
ao projeto e à Emenda n' 1-CRE.
Em discussão o projeto e a eíneilda, em turno únicó.__
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Nos termos do disposto no art. 168 do Regimento Interno,
a matéria sairá da Ordem do Dia, a ela retornando na sessão
de terça-feira, em fase de votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs)- Item 6:
Discussão, em turno único, do PrOjeto de Decreto
Legislativo n• 134, de 1991 (n' 69/91, na Câmara dos
Deputados), que aprova--o texto do Acordo de Cooperação para a Redução da Demanda, Prevenção dq Uso
Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos
de Entorpecentes e Substâncias PsicotrópiCas, celebrado entre o Governo da República Fedcrativ_a_ do Brasil
e o Governo da República do Equador, em Brasília,
em 7 de novembro de__1990; tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n• 31, de 1992,
da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não_ have_ndo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Nos termos do disposto no art. 168, do Regí,nento Interno, a matéria sairá: -da Ordem do Dia, a ela retornando na
sessão de terça-feira, em fase de votação.
O SR. PRESIDENTE (Ma.uro Bonovides)- Item 7:
Discu-ssão, em tU:filo -úliíco, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 141, de 1991 (n' 46/91, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação para a RedUção de Demanda, Prevenção do Uso
Indevido e Combate à Produção e ao TrãfiCcf1lícitos
de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo _da_República do Chile, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 32, de 1992,
da ComissãO
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Em discussão o projeto, em turno UnicO._(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
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Nos termos do disposto no art. 168, do Regimento Interno, a matéria sairá da Ordem do Dia, a ela retornando na
sessão de terça-feira, em fase de votação.
_._O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 8:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 22, de 1992 (n' 99/91, na Câmara dos
Deputados), que aprova as Contas do Governo_da República relativas ao exercício firianceiro de 1989, tendo
PARECER FAVORÁVEL, da
- Comissão Mista de Orçamento.
Em discussão o projeto, em turnó-úD.iCo. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discuss_ão.
Nos termos do disposto no art. 168 do Regimento Interno,
a matéria sairá da Ordem do Dia, a ela retornando na sessão
-de ~erça-f~ira, em fase de v0t3Ção.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 9:
DisCussão, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n• 23, de 1991 (n' 45/91, na
Câmara dos Deputados), que dá nova redação ao art.
16 da Constituição Federal, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob o n' 24, de 1992,
da
- Comissão Temporária (5~ sessão de discussão).
Em discussão a Proposta de Emenda à ConstituiÇão n"
23, de 1991. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.

Nos termos do disp-osto no art; -168; do -Regimento- -Interno, a matéria sairá da Ordem do Dia, a ela retornando na
sessão de terça-feira, enl fase_ de votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 10:
Discussão, em-turno único, da Proposta de Emenda à Constituição n~ 22, de 1991, de autoria do Senador
Coutinho Jorge e outros Senhores Senadores, que altera a redação do art. 159, I, b, da Constituição, e o
art. 34, § 2~, III, do Ato das Disposições ConStituCionaiS--Transitóriãf(4~ sessã~ de dis.cussão ).
Em discussão a Proposta de Emenda à Constituição n~
22,de 1991. (Pausa.)
_ __ .
.
Não havendo quem peça a palavra~ encerro a discussão.
A discussão da matéria prosseguirá riá próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotada
-a matéria constante- da Ordem do Dia. Con-cedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magal~ães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. PreSidente, Srs. Sena~ores, a saúde
pública no Brasil está doente, apresenta falência de múltiplos
sistemas e precisa, urgentemente~ ser internaçl.a _na UTI das
prioridades governamentais.
Estamos assistindo, aterrorizados, o deprimente espetáculo do desmantelamento da rede hospitalar pública, com
o visível declínio da qualidade dos_ serviços prestados à saúde
da população. A crise nesta área vital ganhou status de uma
epidemia íncontrolável, que, com velocidade espantosa, vem
provocando rombos não só nas finanças das unidades públicas,
mas também .nas das entidades privadas e filantrópicas que
atendem milhar~s de pacientes por_Jl?-ês. As tentat~vas do
Inamps de controlar a situação para que o sistema público
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e a rede conveniada_ voltem a funcionar normalmente têm
sido insuficientes para conter a insolvência do sistema.
A situação se agrava aín.da mais com o descadastramento
do Inamps e com o fechamento de hospitais qi.IC atendiam
aos segur1rdos da previdência c deixaram de fazê-lo, pois,
nesses casos, os hospitais públicos passam a ser a única opção
de atendimento, com uma demanda insuportável.
Custa crer que o País tenha chegado à calamitosa situação
atual de filas e demoras intermináveis dos .que esperam atendimento clínico ou cirúrgico, não raro-de urgência, pacientes
abandonados à própria sorte enquanto aguardam vagas aleatórias para internação, internados com tratamento suspenso e
doentes morrendo à porta dos hospitais antes de conseguirem
qualquer socorro. Dentro dos hospitais, faltam medicamentos,
comida, material cirúrgico e pessoal, impossibilitando- um
atendimento adequado, sobretudo à_população mais ca-rente.
É_ inadmissível que a rede pública não- receba um tratamentõ privilegiado, pois todos sabemos que, para os hospitais
públicos, são direcionados todos os pacientes mais onerosos,
os _que necessitam de cirurgias de grande porte, ou aqueles
que exigem cuidados intensivos e quase nunca são aceitos
pelos hospitais e clínicas conveniados, como os politraumatizados, as vítimas de grandes queimadm:as, os aidéticos e
·
· -_
-___ _
outros portadores de afecções críticas.
O número de leitos do sistema hospitalar público é insuficiente - apenas 119,5 mil, segundo dados do IBGE divulgados em 1991 - obrigando os pacientes a ocupaiem leitos
conveniados que oneram substancialmente os cofres do
Inamps. A insuficiênda do número de leitos é acOmpanbãda
também de uma queda na qualidade do atendimento, pois
as condições de funcionarriento da rede hospitalar e ambulatorial, do ponto de vista de pessoal e de equipamentos, está
à beira de um colapso.
Srs. Senadores, somos obrigados a refletir também sobre
um outro problema: o -da formação tlos profissionãiS da área
médica. Se, tradicionalmente, é nos hospitais públicos que
se formam recursos humanos para a área de saúde, é de se
concluir que essa formação vem sendo fortemente prejudicada
pela realídade conjuntural da rede hospitalar brasileira.
É inegável a necessidade de se questionar o nível de
ensino das Faculdades de Medicina no País. As coriStantes
denúncias de erros médicos revelam bem as carências de formação de muitos profissionais nos últimoS temPos, agrayada
signifi_cativamet:J,tC ·pelo fatO de que, no Brasil, a residência
médica não é obrigatóría;· e de que cerca de 20% dos cursos
de medicina não ufer-ecern estágío_~os SeuS-fõ_rm~QdO§.. ~xis
tem no País pouco mais de cinqUenta ·hospitaiS de ensino.
Esse fato tem conse-qüêilcias diretas sobre a -qualificação dos
profissionais médicos, e a grande massa de b-rasileiros que
necessita de tratamento de saúde será a maior vítima dos
erros médicos, cada dia mais freqüentcs, dcOOrrenics da formação deficiente de grande número de profissionais, cm virtude da proliferação quantitativa de escolas médicas sem o devido rigor qualitativo.
Existe, sem dúvída, Uma estr.eii_a- relação entl-e -o .nível
de formação prática e a excelência do profissional. o_ grande
porte do Pronto-Socorro do Hospital diS Cl(nicas, de São
Paulo, explica por que a USP- Universidade de_ SãoPaulo
-forma uma parte considerável dos irlelhort~s cirurgiões- do
País. Pór-Iá pasSam por-dia 1.200 pessoas, e ali são -realizadas
perto de cinco mil cirurgias por ano.
É indiscutível, Sr. Presidente, a função desempenhada
por grandes hospitais públicos, corno o Hospital das Clínicas,
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no setor de residência médica. A corrida de médicos recémw
formados em busca de especialização no HC demonstra o
papel importante dos bons hospitãís-=-escola na formação de
profissionaiS ap-tos a praticar uma me_dicina de primeira linha
no País. O Ministro da Saúde, ProfeSsor Adib Jatene, sempre
defendeu a necessidade de os docentes atenderem em hospitais-escola, e não em vários locais, como irifelizmente ocorre
na formação de _boa parte dos estudantes de medicina. A
troca co1_1stante de informações entre catedráticos, pós-graduandos e rec_ém-formados garante a colocação no mercado
de- trabalho de excelentes profissionais que muito poderão
contribuir para melhorar o nível da assistência médica prestada
à tão sofrida população brasileira.
O ex-Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Professor José Aristodemo Pinotti, defende que "a tecnologia
de ponta tem de estar na área pública para que toda a população possa desfrutar dela". Sem dúvida, hospitais de ensino
devem ser centros altamente especializados e bem equipados,
dedicados às patologias mais complicadas, para assegurar boa
formação aos futuros profissionais.
_
Felizmente, alguns dos equipamentos médicos mais modernos existentes no País estão instalados no grupo de elite
de hospitais públicos, permitindo o atendimento de inúmeras
pessoas' quC_ dífkilmente cOnseguiriam pagar por esses exames
em instituições particulares. Hoje, os médicos dos bons hospitais da rede pública podem cs>gtar, em tese, com aliados de
primeirã. linlia, como os eqUipamentos de tomografia computadorizada ou de ressonància magnética, para ajudar na precisão do diagnóstico.
Digo "em tese" porque justamente aí está um outro problema grave do setor público de saúde, Sr. Presidente: odesperdício. É revoltante saber, por exemplo, que_ tomógrafos,
litotriptores, gama-câmaras, avaliados em milhares de dólares,
est~o encaixotados, desativados ou ~~trag~d9s ~m v~ rios hosw
pitais públicos._Sem contar o prejuízo causado à população,
que indiretamente pagou por esses _equipamentos e não pode
utilizá-Jos, -é p~ssível estiiJ?.ar-se facilmente o custo do desperdício de equipamentos sofisticados na rede pública, Srs. Senadores. Um~ reportagem sobre hospitais públicos, que o Jornal
do Brasil pUblicou em 25 _de agosto do anq. passado, exemplifica bem a ~imensão desse desperdício. Diz!a ela que, dos
seis tomógraf6s cõmputado-rizados pifiencentes à rede hospitalar pública do Estado do Rio de Janeiro, apenas dois estavam
funcionando regularmente. Dos quatro restantes, um estava
.encaíXotado havia quatro anos e os outros três funcionaVam
·de forma precária ou estavam dcsatiyados por falta de manutenção. Quanto aos aparelhos de hemodiálise, por exemPlo,
dos 32 existentes no Centro de Hemodiálise_ do Hospital dos
Servidores, 23 estavam quebrados.
Esses _dados, Srs. Senadores, são apenas uma pequena
am9stra do sucateamento dos equipamentos do serviço público no Brasil. Em nosso País, ficam defeituosos, sem manutenção, desde um simples aparelho de Raios X até equipamentos de última geração.
Um outro artigo mais recente, tã.mbém do Jornal doBrasil, publicado em 17 de fevereiro deste ano, denuncia que
a ''falta de fiscalização aumenta acidentes em hospitais" afirmando que "no Brasil, só existem normas técnicas para o
controle de qualidade de equipamentos de radiologia e radioterapia," controlados, obrigatoriamente, pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. "Outras nláquinas -como oxigenadores, desfi britadores, etc ... - são usadas pelos profis-
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sionais de saúde à margem da fiscalização, pois não existem

órgãos que façam isso". A ausência de equipes regulares de
controle de qualidade de equipamentos na rede hospitalar
coloca muitas vidas em risco. "As situaç6es Críticas se estendem das salas cirúrgicaS, Oil.de o carrin-ho de an~s~_esia que_
monitora o fluxo de anestesia do paciente pode ficar dando
choques, à unidade de terapia intensiva", rios_ equipamentos
de monitoração.
Se "nos Estados Unidos. onde o controle cte· qualidade
de materiais médicos é muito rigoroso, chegam a ocorrer perto
de mil mortes provocadas por falhas nos equipamentos hospitalares, além de 10 mil acidentes com vítimas por ano", não
tenho dúvida, Srs. Senadores, de que os números no Brasil
devem ser verdadeiramente alarmantes[
O engenheiro Saide Jorge Calil, coordenador dp Centro
de Engenharia Biomédica da Unicamp diz que "o problema
começa nas linhas de produção das fábricas -_ nacionais e
multinacionãís - , pressionadas pela competitividade de preços numa área que se sofistica progressivamente. Mal resolvido, o problema chega às administraçõ~s _9c hospitais e clínicas, que agravam os riscos por nã6 manterem serViços regulares de manutenção. Quando os defeitos alcançam o paciente,
os profissionais ffiédicOs-nem Sempre percebem que a culpa
pelo insucesso do tratamento não é deles, mas da máquina".
Ao quadro pessimista que estou traçando, acrescenta-se
o grave problema da infecção hospitalar e"rn nosso País. Dados
estimativos do Ministério da Saúde demonstram que. em média, dez por cento dos pacientes internados são contaminados
por algum tipo de infecção hospitalar. Só em 1990, ocorreram
mais de um milhão de casos de infecções hospitalares e 53
mil mortes associadas a eles. Providências urgentes precisam
ser tornadas pelo Ministério da Saúde, pois a experiência internacional demonstra que um terço desses casos de infecção
poderiam ter sido perfeitamente evitados se houvesse em todas
as unidades hospitalares as chamadas Comissõe_s de Controle
de Infecção Hospitalar (CCIHs). Assim, muitos especialiStas
consideram que a inexistência das CCIHs em cem por cento
dos hospitais é o principal agravante do problema de infecção
hospitalar em nosso Pais.
Os problemas, infelizmente, não se esgota_m nos que acabei de enumerar._A consolidação do Sistema Unico de Saúde
(SUS) é demorada, gerando problemas de cc-gestão. O processo de municipalização dos hospitais federais, do Inamp~
e do Ministério da SaU.de, exige estudos por parte das prefeituras, pois a magnitude da rede hospitalar a ser transferida
vai exigir que o GOVerno" Federal, através de convénios com
as prefeituras garanta um repasse de verbas que cubra os
custos de transferência dessa rede, nos primeiros anos.
O Secretário Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Dr.
Ronaldo Gazolla, após ter feito uma auditoria nos hospitais
do Inarnps no Rio, verificou que o atual sistema de repasse
de financiamento feito pelo Governo Federal, através das
Autorizações de Internações Hospitalares (AIH) e da Unidade de Cobertura Ambulatorial (UCA) cobriria no máximo
30% dos custos. Isso sem falar no reequipamento dessa rede,
tanto humano, quanto material, pois se trata de uma rede
sucateada, com um tremendo défícit de pessoal.
Esse déficit de pessoal, aliás, é gravíssimo e tem levado
ao fechamento de setores de emergência de vários hospitais
públicos. Trata-se-de um problema delicado, pois as condições
de trabalho são péssimas e o salários dos profissionais são
ultrajantes. Essas más condições de remuneração e de trabalho
- com jornada de 12 e até de 24 horas, atendimento de

20 ou 30 pacientes em apenas 4 horas, exames clínicos que
não duram mais do que alguns minutos- precisam ser alteradas, pois, em última análise, a grande prejudicada é a população carente que necessita da assistência médico-hospitalar
pública.
Sr. Presidente, é preciso que o GoVerno tente recuperar
todo o tempo que perdeu com medidas incapazes de solucionar
os graves problemas da área de saúde. Todos sabemos que
uma saúde melhor é desejável como um fi~ em si mesmo,
mas é inegável que os investimentos nesta área-trazem substanciais benefícios económicos para o País, pois a reduÇão -da
incidência de doenças torna as pessoas mais ativas, com maior
disposição para o trabalho.
Srs. Senadores, no momento em que o Brasil atravessa
esta crise econômica de conseqüências sociais dramáticas, a
viabilidade dos hospitais públicos é o grande desafio que o
poder pUblico tem a obrigação de enfrenta_r,_pois cada vez
mais aumenta o contingente da população que, impossibilitado
de pagar os custo~ inaces_síveis dos serviços de saúde privados,
é obrigado a recorrer ao setor público como única esperança
de recuperar a saúde.
Sr. Presidente,_ estou, infelizmepte, convicto de que, se
medidas eficazes e imediatas não forem tornadas pelo Governo, seremos, em breve, informados da morte de inúmeros
hospitais públicos, hoje agonizantes, pois; se forem simplesmente transferidos, nas atuais condições, para as municipalidades brasileiras, será o caos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Almir Gabriel..:...__ Aluizio Bezei-ra- Amazoilin-ó" Mendes
- Beni Veras- Cid Sabói3 de Carvalho- Dirceu Caineíro
- Elcio Álvares - Epitácio Cafeteira - Garibaldr Alves
-Guilherme Palmeira - Hydekel Freitas - Iram Saraiva
-João França- João Rocha- Josaphat Marinho- José
Paulo Bisai- José Sarney- Jutahy Magalhães- Lavoisier
Maia -- Levy Dias - Mansueto de Lavor- Márcio Lacerda
- Marco Maciel - Moisés Abrão - Nelson Carneiro -Nelson Wedekin- Odacir Soares-- Raimundo Lii-a.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Na presente
sessão terminou o prazo para apresentação de emendas ao
Projeto de Lei do Senado o'' 107, de 1991, de autoria da
Senadora Marluce Pinto, que disciplina à publicidade dos a tos,
pr9grarna_s, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia. oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dência designa para a sessão ordinária d~ 2•-feira, às 14 horas
e 30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
~I-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 73, DE 1991
(Em regime de urgêncía, nos termos do- ã.rt. 336, c, do
Regimento Interno).
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 73, de 1991 (n' 4.064/89, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal de Contas da União, que dispõe sobre a Lei
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Orgânica do Tribunal de Contas da União, e dá outras provitendo

dências~

PARECER, sob n' 62, de 1992, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania: 1" pronunciamento: favorável ao projeto com 35 emendas que oferece;
2" pronuncürmento (sobre as emendas de plenário): favorável
às Emendas de n9~ 44, 45, 56 e 65; favorável com subemenda
que apresenta às de n" 36 a 38, 40, 42, 54, 55, 57, 59, 62
e 66; pela rejeição das de n" 43, 46, 47 a 53, 58, 60, 61,
63 e 64; pela prejudicialidade das de n._s 39 e 41; e apresentando
aden>67.

-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 125, DE 1991
(Complementar)
···
(Em regime de urgência, nos_ termos do. art. 336, c, do
· ·
Regimento Interno).
Votação, em turno úniCo, do Projeto de Lei da Câmara
n' 125, de 1991-Complementar (n' 60189, na Càsa de origem),
que disciplina os limites das deSpesas C'?~ _o -fuilciona~ismo
público, na forma do art. 169 da Constituição Federal, tendo
-PARECERES, proferidos em plenário: Relator: Senador Meira Filho.
- 1~ pronunciamento: favorável ao projeto;
_
- 2? pronunciamento: favorável à emendã de plenário.
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas
perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania).
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-6REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO N' zg1, DE 1991
Discussão, eni_turno úniCo, da Redação Firiãl (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n9 61, de 1992) do
Projeto de Lei do Senado n' 2g1, de 1991,de autoria do
Senador Odacir Soares, qUe dispõe sobre a criação do Dia
Nacional do Fotógrafo, oficializa no Brasil o Dia Mundial
da Fotografia, e dá outras providências.

-7-

.

PROJETO DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N' 22, DE
1991
Discussão, em turno único, da Proposta de Emenda à
Constituição n:'22, de 1991,_c;le_auto"ria do Senador Coutinho
Jorge e outros Senhores Senadores, que altera a re~aç_ão _9o
art. 159, I, b, da Constituição, e o art. 34, § 29 , III, do Ato
das Disposições Cónstitucioriais- Transitórias. (5~--sessâó "de
discussão.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 11 horas e 25 minutos)

ATO DA COMISSÃODIRETORA
N' 5, DE 1992
Dispõe sobre aplicação do disposto no artigo

s~,

inciso VI e parágrafos da Lei n9 8.112, de 1990.
-3A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de sua
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N'' 126, DE 1990
competência regimental e regulamentar e tendo em vista o
(Em regime de urgência, nos termos d6--ãrt. 336~ c, do disposto na Lei n~ 7.853, de 24 de outubro de 1989, resolve:
· · - .
. _. _
Regimento Interno.)
Art. 1~ São consideradas deficiências que asseguram a:o
DiscussãO, em: turn6 único, do Projeto de_ Lei da Câ01ara candidato direito de concorrer às vagas-reservadas para conn' 126, de 1990 (n' 1.854189, na Casa de origem), de iniciativa curso público, no percentual fixado pelo respectivo edital de
do MinistériO Público da União, que cria a Ca:rrejra de Apoio concurso, somente àquelas conceituadas pela medicina espeTécnico-Admínisrfativo do Ministério Público da União c seus cializada nos padrões mundialmente estabelecidos como surcargos, fixa os valores de vencimentos, -e dá- outr_as providên- dez, mudez, paraplegia e amputação de ambos os membros
cias. (Dependendo de parecer.)
·
inferiores.
Art. 2" Os candidatos inscritos em concurso público que se declararem portadores de deficiência, para os efeitOS: da
-4reserva de vagas, a que se refere o artigo anterior, serão
MENSAGEM N' 161, DE 1992
submetidos a perícia médica, observando-se, na oportunidade
(Em regime de urgência, nos termos dq ~rt. 336, c, do . a ordem de classificação geral.
Regimento Interno). _
__
--Art. 39 São declarados inabilitáveis, para efeito de maMensagem n"' 161, de 1992, relativa à Proposta para que
trícula na segunda etapa do con~urso público destinado ao
9
seja retificada a Resolução n 83/91, do S~nado Fed~ral, que
ingresso nas Categorias Funcionais de Analista Legislativo
autorizou a República Federativa do Bra_s)l .a _garantir o cone de Técnico Legislativo, os candidatos portadores de doenças
trato de_ empréstimo externo a ser cele_bracJo. entre o Est;td? _ graves, contag~osas ou incuráveis, especificadas n_o § 1o do
de Pernambuco e o Banco_ lnteramencano d,e Desenvolviart. 186 da Lei n' 8.112, de 11-12-90, e das segumtes defimento- BID. (Dependendo de parecer.)
ciências~
-cegueira;
- tetraplegia;
-5-amputação de ambos os membros superiores;
REDAÇÃO FINAL
-lesão cerebral grave e definitiva;
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 2Sli;'DE 1991
-ou quaisquer estados mórbidos, doenças ou lesões duDiscussão, em tU:mõ-úO:iCO, da Redação_ Fi~~~ (oferecida
radouras que prejudiquem de forma significativa o exercício
pela Comissão Diretora em seu Parecer n9 OG, de 199~) do
profissional, sempre que inequivocamente diagnosticados.
Projeto de Lei do Senado n' 280, de 1991, de autona do
Art. 4Q Serão convocados para a segunda etapa, após
Senador Odacir Soares, que dispõe sobre a cria"ção e o lançaa comprovação da perícia médica, a que se refere o artigo
mento do selo comemorativo dos 160 anos da_ fotografia no
2~-deste Ato, tantos candidatos portadores de deficiência-quan·
Brasil, c dá outras providências.
tas forem as vagas a eles destinadas.
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Art. s~ Na hipótese de inexistência de candidatos enquadrados nos critérios definidos no artigo r deste Ato, as
vagas a eles destinadas serão preenchidas pelos demais concur-sados, obedecendo-se a ordem de classificação 'ger-aL
Art. 6" Este Ato entra cm vigor riã data de sua publicação.
Art. 7" Revogam-se as disposições
cOntrário.
Senado Federal, 2 de abril de 1992. - Mauro Benevides
Alexandre Costa - Càrlos De'Carli ---Dirceu Carneiro
- Iram Saraiva - Meira Filho.

·em

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 6, DE 1992
Altera o valor da diária prevista no art. 4~, § 1~,
do Ato da Comissão Diretora n" 4, de 1991.
A ComisSãO Dirctora do Senado Federal, no uso de sua
competência regíinental e regulamentar. resolve:
Art. 1'.> O valor da diária prevista n6-ârt:
§ 1~. do
Ato da Comissão DTretora n~ 4, de 1991, passa a ser de
Cr$43.300,00 (quarenta e três mil e trezentos cruzeiro.s), no
mês de março de 1992, e de Cr$52.400,01) (cinqüenta e dois
mil e quatrocentos cruzeiros), a partir do dia 1~ de abril de
1992.
Art. 2'' Este Ato critra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir do dia-1~ de março de
1992.
Art. 3'-' Revogam-se as disposições em- coiltrãrio.
Sala da Comissão Diretora, 2 de abril de 1992. -Mauro
Benevides - Dirceu Carneiro - Iram Saraiva - · Meira Filho.

*•

ATO DO PRESIDENTE Ni 255, DE 1990
Aposentou a servidora Maria Luiza Falcão Soares,
Analista Legislativo.
APOSTILA
Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposentadoria, a que se refere o presente Ato, para excluir os artigos_
490 e 492, do Regulamento Adminísíraiívo" do Senado Fe· ·· ·
deral.
Senado Federal, 3 de abril de 1992. ~Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 114, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições
regimentais c regulamentares e de conformidade com a delegação de competência-que lhe foí outõrgada pelo Ato da Comissão Diretora nn 2, de 1973, e tendo em vista o que consta
do Processo n' PD-000535/89'3, resolve: ... -·Exonerar·, -a-pedido, Hélio CarValho da- Sffva Filho, do
cargo de Especialista em Informática Legislativa/Técnicas de
Produção,Classe 4', PL M15, do Quadro de Pes~oaldo Centro
de Informática e Processamento de Dadõs do s-enado-Federal
- PRODASEN, a partir de I• de março de 1992:
Senado Federal, 3 de abril de 1992. - Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 115, DE 1992
O Presidente ~o Senado Federal, no uso da sua competência regimental c regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão DírelOra n~ 2, de 4 de -abril de 1973, e -tendo
em vista o que consta do Processo no 003.196/92-5, reSolve
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aposentar, voluntariamente, Seba:stião Antóriio Fernandes
Técnico Legislativo, Área de Transporte, Classe "EspeciaP<
Padrão lll, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos
termos do artigo 40, inciso_ III, alínea c, da Constituição da
República Federativa do Bras-il, Combinadi::l com_ os artigos
186, inciso III, alínea c, e 67, da Lei n' 8.112, de 1990, bem
assim como o artigo 11 da Resolução (SF) n\' 87, de 1989,
com proventos proporcionais ao tempo de serviço, observado
o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição FederaL
Senado Federal, 3 de abril de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 116, DE I992

.o Pre_sidente do Senado Federal, no uso da sua competêncra regrmental c regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Dirf'tora n' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n9 003.351/92-0, resolve
aposentar, voluntariamente, Valdemar Morais de Queiroz,
Analista ~egisl~tivo, __ Áre_a de_ Processo Legislativo, Classe
"P", Padrão IV, do Quadro Permanente do Senado Federal,
nos termos do artigo 40, inciso III, alínea a, da Constituição
da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos
192, inciso I, 186, inciso III, alínea a, e 67, da Lei n"' 8.112,
de 1990, bem assim como o artigo 11 da Resolução (SF) n"
87, de 1989, com proventos integrais, observado o disposto
no artigo 37, inciSo XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 3 de abril de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N' 117, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe~
tência regimental e regulamentar, de conformidade. com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n? 2, de 4 de abril de. 1973; e tendo
em vista o que consta do Processo n~ 003.307/92-1, resolve
aposentar, voluntariamente, Altenir Pereira Coutinho, Analista Legislativo, Área de Seguran_ça, Classe ''la", Padrão lV,
do Quadro Peimafiente do Senado Federal, nás teimas do
a~tigq 40, incisq III, alínea c, da Constituição da República
Federativa do Brasíl, combinado com os artigos 186, inciso
III, alínea c, e 67, da Lei n~ 8.112, de 1990, bem asim com
o artigo 11 da Resolução (SF) n' 87, de 1989, com proventos
proporcionais ao tempo de serviço, observado o disposto no
artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 3 de abril de 1992. - Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N' 118, DE I992
-O Presidente dÓ SemldO Federal, no uso da slúl cOmpetêricia regímerttál e regulamentar~- de conformídade_ com a
delegãção de competência que lhe· foi outorgada pelo Ato·
da Comissão Diretora n~ 2, de 4_ de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n~ 002.035/92-8, resolve
aposentar, voluntariamente, Valdir Mourão, Técnico LegislatiVo, Área de Transporte, Classe "Especial'', Padrão UI, do
Quadro de Pessoal do Senado Federal, ilos termos do artigo
40, inciso lll, alínea c, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos 186, inciso III, alínea
c_, -e 67, da Lei n\' 8.112, de 1990, bem assim com o artigo
11 da Resolução (SF) n• 87, de 1989, com proventos proporcionais aO tempO de serviço, observado o disposto no artigo
37, ínciS:ó XI, da Constituição Federal.
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Senado Federal, 3 de abril de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 119, DE 1992
O Presidente do SeriadO Federal, nO uso da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n'c2, de 4 de abril de 197l, e tendo
em vista o que consta do Processo n~ 002.791/92-7, resolve
aposentar, voluntariamente, Núbia Santos de Oliveira, Téc~
nico Legislativo, Área de Processo Legisl~tiv6, Class(':Especial", Padrão III, do Quadro PerrnanentC dá Senado Féd€:ral,
nos termos do artigo_ 40, inciso 111, alínea c, da Constituição
da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos
186, inciso li!, alínea c, e 67, da Lei n' 8.112, de 1990, bem
assim com o artigo 11 da Resolução (SF) n'' 87, de 1989,
com proventos proporcionais ao tempo de serviço, observado
o disposto no artigO 37, incíso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 3 de abril de 1992, -.Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 120, DE 1992

-

O Presidente_ do Senado Federal, no u_so_da sua competência regiincntal e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competêncià q~e lhe foi outoigada pelo Ato
da Comissão Diretora n~ ·2, de .!f. de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do ProcesS<>-.p.9 003.133/92-3, resolve
aposentar, voluntariamente, Geraldo Correra-Barbosa, Assessor Legislativo, Parte Especial do Quadro Permanente do
Senado Federal, nos termos do artigo 40, iilciso III, alíriea
a, da Constituição da República Federativa dÕ Brasil, cOmbi:
nado com os artigos 250, f86, inciso III, alínea a, e 67~ -tia
Lei n' 8.112, de 1990, bem assim com o artigo 11 da Resolução
(SF) n9 87, de 1989, com proventos integraiS, observàdo· o
disposto no artigo 3.7, inciso XI, da Constitll!Ç-ão Fede!aL -·
Senado Federal, 3 de abril de 1992. -·'Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 121, DE 1992

O Presidente do Senado Federal, no uso da_ sua coni.p~
tência- regimCnfãl e regulamentar, de confO}midade cOm a
delegação de competênc(a qUe lhe foi out9fgada pe'ltY Ato
da ComiSsão Diretora 09 '2, --de 4 de abril de 1973, e têndo
em vista o que cónsta do Processo n':' 003.206/92-0, -resolve
aposentar, voluntariamente, Valdemar Bezen:à. da Silva, Analista Legislativo, Área-de Processo Legislativo, Classe "1•",
Padrã_o IV, do QuadrO Permanente do Siú:tãdo Federãl, nos
termos do artigo 40,_ inciso III, alín_ea -~' _4~.G~:mstituiçã_ç> da
República Federativa do Brasil, combinado com os artigos
192, inCisO I, 186, inciso III, alínea a, e 67, 'da Lei no 8.1)2,
de 1990, bem assim com- o artigo 11 da Resolução (SF) n•
87, de 1989, com provcritos integrais, obserVado o disposto
no artigo 37, inciso XI, da Constituição Fedf:r'ál.
Senado Federal, 3 de abril de 1992. __:Senador Mauro
Benevides, Presidente.
---- ATO DO PRESIDENTE N• 122, DE 1992

O Presidente do Senado Federal, no u~o- da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a
delegação de CÇ)_mpetência que 1}1e foi ouf(li-gada pelo Ato
da Comissão Díretora n~ 2, de 4 ae abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n9 002.922/92-4, resolve
aposentar, voluntaria~ente, Wanderley Antçnio de Siqueira,
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Analista Legislativo, Área de Segurança, Classe "1•", Padrão
IV, do Quadro Permanente do Sen<ido fe_deral,_ nos_ termos
do artigo 40, indsO III, alínea a, da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinado com os artigos 192, \nciso
I, 186, inciso 111. alínea a, e 67, da Lei ne 8.112, de 1990,
bem assim com o artigO 11 d~ Resolução (SF) n9 87, de 1289~
com proventos integrais, observado o disposto no artigo "37_,
inciso XI, da_ Constituiç~o federal.
-Senado Federal, 3 de abril de 1992. -.Senador Mauro
Benevid~s,-Pi-eside"nte.
ATO DO PRESIDENTE N• 123, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua·competência regimental e regulamentar, de_ conformidade com a
delegação de competência que lhe foi oUtOrgada pelo AtO
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n9 003.456/92-7, resolve
aposentar, voluntariamente, Ubirajara Leão'da Silva, Assessor Legislativo, Parte Especial do Quadro Permanente-- do
Senado· Federal, nos termos do artigo 40, iflciso III,· alínea
c, da ConstituiÇão da República -Federativa do Brasil, combinado com os artigos 186, ii:tcisb III, alínea C, e 67, da "Léi
n' 8.112, de 1990, bem assirti-co·m o artigD 11 da Resolução
(SF) n~ 87, de 1989, com proventos proporctonais ao tén':LJ:'Id
de serviço, observado o disposto no artigp 37, inciso XI, da
Constituição Federal.
Sénado Federal, 3 de abril de 1992. -.Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTEN• 124, DE 1992

O .Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade- com ·a
delegação de competência que lhe foi outorg~d~_ pelo Ato"
da _Comissão Diretura n9 2, âe 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que coitsta do ProceSso n~ 003.199/92-4, resolve
aposentar, volunt~riamente, Marilda Borges Camargo;A.na-.
lista Legislativo, Area de Processo·Legislatil{o, Classe "Espe-·
cial", Padrão III, do Quadro Permanente do Senado Federal,'
nos termos do artigo 40, inCiso III, alínea ·a, da Constituição"
da República Federativa do Brasil~ combiriado Corit os-artigoS'
193, 186, inciso III, alínea ae 67, da Lei n• 8.112, de 1990,
no cargo em·comi·ssào, símbolo SF-DAS-101.4, com ·a-opção
de que trata o artigo 2', § 2•, da Lei n' 6.323, de 1976.
artigo 3~, § 2?, do Decreto-Lei n~ 1.445, de 1976, com 'as
alterações determinadas pelos Decretos-Leis n':' 2.270, de 1985,
e n\'2.365, de 1987, aplicados no Senado Federal pelas Resoluções (SF) n' 7. de 1987 e n•.198, de 1988. com as vantagens
daRes. (SF) n• 21.-de 1980, bém assim com o artigo 11,
da Resoluç<lo (SF) ni' 87; de 1989, coih proventos integrais,
observ~do. o. Oi!'! posto no artigo -37, inciso XI; da Constituíçãô
Federal.
Senado Federal, .3 de abril de 1992. - Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N•125, DE 1992

O Presidente do S.enado FederaJ, no uso da sua compe-tência- regimental e regyl~ínenta'r; de conformidade_ ~om ~
delegação dto! competência "qu'e lhe foi oütorgada pdo Ato
da ComiSSão Diretorã n" 2, 'de 4 de abril de 1973, e. tetido
em vista o ·que consta do Pi'óceSso n9 00_3.116/92-1, resolve
aposentar, vohintarüünente, José Reinaldo Gomes, Técnico
Legislativo, Área de Transporte, Classe "Especial", Padrão
.
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III. do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos
do artigo 40, inciso III. ~ínea c, da Constituição da República
Federativa do Brasil. combinado com os artigos 186, inciso
III, alínea c, e 67, da Lei n• 8.112, de 1990, bem assim com
o artigo 11 da Resolução (SF) n• 87, de 1989, com proventos
proporcionais ao tempo_ de serviço, observado o disposto no
artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.

Senado Federal, 3 de abril de 1992. - Senador Mauro
Benevfdes, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N•126,DE l992

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora o~" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n"' 003.611/92-2, resolve
aposentar, voluntariamente, Maria de Fátima Machado, Analista Legislativo, Área de Comunicação Social, Classe "Especial", Padrão III, do Quadro Permanente do Senado Federal,
nos termos do artigo 40, inciso III, alínea c, da Constituiçao
da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos
186,_inciso III, alínea c, e 67, da Lei n' 8.112, de 1990, bem
assim com o artigo 11 da Resolução (SF) ·n, 87, de 1989,
com proventos proporcionais ao tempo de serviço, observado
o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição FederaL
Senado Federal, 3 de abril de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 127, DE 1992

O Presidente _d~ Se~ado Fe_~eral, no uso da sua competência regiiD.ental 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 Processo n9 003.437/92-2, resolve
aposentar, voluntariamente, Oity Moreira Rangel, Técnico
Legislativo, Área de ProCesso Legislativo, Classe "Especial",
Padrão III, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos
termos do artigo 40, inciso III, alínea c, da Constituição da
República Federativa do Brasil, combinado com os artigos
186, inciso III, alínea c, e 67, da Lei n9 8.112, de 1990, bem
assim com o artigo 11 da Resolução (SF) n' 87, de 1989,
com proventos proporcionais ao tempo de serviço, observado
o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 3 de abril de 1992. - Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 128, DE 1992

O Présidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o- que consta do Processo n9 003.188/92-2, resolve
aposentar, voluntariamente, Milton Miranda do.s Santos, Téc~
nico Legislativo, Área de Assistência de Plenários e Portaria,
Classe "Especial", Padrão I, do Quadro de Pessoal do Senado
Federal, nos termos do artigo 40, inciso III, alínea c, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com
os artigos 186, inciso III, alínea c, e 67, da Lei n"' 8.112,
de 1990, bem assim com o artigo 11 da Resolução (SF) n'
87, de 1989, com proventos proporcionais ao tempo de serviço,
observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição
Federal.
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Senado Federal, 3 de abril de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
PORTARIA N' 12, DE 1992

O Primeiro seCretário do Seiiido Federal, no uso de
suas atribuições regimentais, resolve prorrqgª"_r_,_por 30 dias,
nos termos do artigo 152 da Lei n• 8.112, de 1990, o prazo
para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Inquérito designada pela Portaria n9 1, de 1992.
Senado Federal, 2 de abril de 1992. -Senador Dirceu
Carneiro, Primeiro Secretário.
PORTARIA N' 13, DE 1992

O Primeiro Secretário do Senado Federal, no uso de
suas atnbuições regimentais, resolve designar, Goitacaz Brasônio Pedroso de Albuquerque, Analista Legislativo, Margareth Rose Nunes Leite Cabral, Analista Legislativo, e Célia
Maria Domingos Rangel, Analista Legislativo, para, sob a
presidência do primeiro, integrarem Comissão de Inquérito
incumbida de apurar os fatos constantes dos Processos n<?5
009389/91-1 e 002892192-8. ·
Senado Federal, 3 de abril de 1992.-- Senador Dirceu
Carne-iro, Primeiro Secretário.
ATA DA 5• REUNIÃO ORDINÃRIA
DA COMISSÃO DIRETORA
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 1992
Às dez horas do dia trinta e um de março de mil, nove-

centos e noventa e dois, reúne-se a Comissão Diretora do
Senado Federal,. na Sala de Reuniões da Presidência, com
a presença dos Excelentfssinios Senhores Senadores Mauro
Benevides, Presidente, Alexandre Costa, Primeiro Více-Presidente, Dirceu _Carneiro, Primeiro Secrefáriô, MárciÓ Lacerda, Segundo Secretário, Iram Saraiva, Quarto SecretáriO, e
Beni Veras, Suplente.
Deixam de comparecer, pot motivos justificados," os Ex~
celentíssimos Senhores Senadores Carlos Alberto De'Carli,
_~egundo Vice-Presídente, e Saldanha Derzi, Terceiro-secretárío.
O Senhor Presidente dá início à reuniãO e submete à
delibe;ração do!!, presentes, os seguintes assuntos:
a) DecisãO favorável ã tramitação do Requerimento n"
58, de 1992, em que o Senhor Senador Mauríciõ Corrêa solicitã
ao Poder Executivo- Ministéiio da Infra-ES_frutura, informações a respeito da "Telefonia Móvel Celular".
os- presentes, ·após discussão, referendam a decisão do Senhor Presidente.
b) Decisão favorável à tramitação do Requerimento_n9
63, de 1992, em que a Senhora Senadora Júnici Marise solicita
ao Poder Executivo- Presidente do ~anco Central do Brasil,
por intermédio do-Ministérío da Economia, Fazenda e Planejamento, informRÇõeS sobre o montante de cruzados bloqueados nos termos da Lei n9 8.024, de 12-4-90 e que ainda não
foram titularizados.
Os presentes, após discussão, referendam a decisão do
Senhor Presidente.
c) Decisão favorável à tramitaÇão do Requerimento n~
72, de 1992, em que o Senhor Senador Eduardo Suplicy solicita
ao Poder Executivo - Ministério da Economia, Fazerida
Plam;jamento, iriformações relativas à manifestaçao do Banco
Central do Bras11 em operações de crédito e oferecimento
de garantia pelo. ~stados e municípios, prevista no artigó 4"'
da Resolução n' 58/90 do Senado Federal.
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~----------------~-----Após discussão, a Comissão Diretora decide deferir ao
Os presentes, após discussões, referendam a decisão do
Seqpor Primeiro Secretárip o encaminhamento de solução
Senhor Presidente.
d) Decisão fã:vorável à tramitaçãÕ do :RequerimentO n9- sobre o assunto.
Em_seguida, o Senhor President_e concede a palavra ao
73, de 1992, em que o Senhor Senado!_" Aureo Mello solicita
ao Poder Executivo- Ministério da lnfra<Estrutura, informa- ~eç.hor Priml;!iro Vice-Presidente, que apresenta parecer favorável à aprovação da prestação de contas da Associação Interções a respeito da Rodovia BR-319.
Os presentes, após discussão, referendam a decisão do parlamentar de Turismo - Grupo Brasileiro, relativa aos
primeiro _e segundo trimestre de 1991, observadas as ressalvas
Senhor Presidente.
e) Decisão favorável à tramitaçâo do. Re-querimento n~ da Auditoria e determinando à Diretoria-Geral, para que pro84, de 1992, em que o Senhor Senador Eduardo Suplicy solicita ceda, junto aos órgãos envolvidos, como condição para futuros
ao Poder Executivo - Ministério da Economia, Fazenda e repasses de recursos, _caso ainda não tenha sido efetuado,
Planejarnento, informações relativas aos recursoS arrecadados o recolhimento do saldo do valor concedido em 29-11-90 (Pro·
·
·
·· ·
pelas loterias administra"dã.s p-elÕ GõVúno Federal, referentes cesso n• 021531/91-9.
aos exercfcios de 1990 3:_té a _presente data.
Após discussão, o parecer é aprovado.
Os presentes, após discussão, refendilin a dedsão do Se:Prosseguindo, o Senhor Presidente conced~ a palavra ao
nhor Presidente. _
t) Decisão favorável à tramitaçclo do __Requerim_ento n? __ Senhor Primeiro Secretário, que apresenta os seguintes assun88, de 1992, em que o Senhor Senador Mário Covas solicita tos:
a) o Senhor Primeiro-Secretário informa à ComiS$ãO Díao Poder Executivo- Secretariã de DesenvôiVim~nto ,B~gio
retora que, dent~o 9o cronograma por ela estabelecido, foram
nal, informações atinenteS àquela Pasta. - -- - - --CumPridos rigorosamente os prazos para os prõcedimentos
Os presentes, após discussão, referelldãffi a deci"são do relat!V9S __à lic_itaç~o para os serviços de limpeza e conservação
Senhor Presidente.
no conjpnto arquitetônico do Senado Federal, sendo que
g) Decisão favorável à tramitação p.o_ Requerimento n9 o Aviso sobre o Edital está_sendo publicado hoje.
90, de 1992, em que o· Seiilior Senador Fernando Henrique
_ b) _o Senhor Primeiro Secretário traz a debate problema
Cardoso solicita ao Poder Executivo - Ministério das Rela- a respeito da distribuição de servidores em diferentes áreas
ções Exteriores, informações acerca de modificaç<Jo na dispo- do Senado Federal, com colocações sobre_desvios de função
sição do Governo Argentino de executar o disposto no Anexo de funcionários de firmas contratadas.
X ao Protocolo no:> 4 - Expansão do ComérciO' - frrffiado
- Após amplo debate, o Senhor Presidente determina ao
em 23 de agosto de 1989.
Diretor-Geral que promova um levantamento elas atuais lotações dos servidores na Administração do Senado e nos GabiOs presentes, após discussão, referendam a decisão do
nentes dos Senhores _Senadores para que o assunto, juntaSenhor Presidente.
h) Decisão favoráver à trã.mitação do Requerimento n<? mente com o Projeto de Reforma Administrativa, seja examinado em reunião convocada para o dia 2 de abril de 1992,
98, de 1992, em que o Senhor Senador Mário Covas solicita
ao Poder Executivo - Ministério da EcOnoinia, Fazenda e às 18 horas;
c) parecer contrário à riVígOfaçao do conVêniO -COm .o
Planejamento, informações referentes a recurs-os enviados ao
Estado de Alagoas, no períOdo de janeiro de 1990 a março Instituto de Pesquisa, Estudos e Assessoria do Congresso IPEAC.
do corrente ano.
Ap_ós discussão, o parecer é aprovado;
Os presentes, após discussão, refcrendam_a decisão do
d) parecer favorável ao pedido de ressarcimento de desSenhor Presidente.
pesas médico-hospitalares realizadas pelo ex-Senador José
i) Decisão favorável à tramitação do R_ecilleiirrlerlio -rio
·
Pernardino Lindoso (Processo n' 001530192-5).
99, de 1992, cm que o Senhor Senador Nelson W~9ckin solicita
Após discussão, o parecer-é aprovado;
ao Poder ExecutivO -:_ MinistériO do Trabalho e da Previe) parecer contrário aos Processo_s n~' 001198/92-0,
dênCüi Sócia!, infofmaç6"es sõOie o fluxo de caixa -cOnSolidado 001199/92-7 e 001899/92-9, em que o Senhor Senador Raie os recursos finanCeiros da UÓião destinadoS à Previdência mundo Lira solicita o pagamento ao The Methodist Hospital,
Social.
na cidade .de Houston, Texas, EUA, de cirurgia cardíaca,
Os presentes, após discussão, referendam a decisão do a que se submeteu sua esposa, bem como ressarcimento de
Senhor Presidente.
outras d~spesas.
j) Decisão favorável à tramitação do Requerimento n~
Após longo debate, 9s presentes aprovam o pagamento
100, de 1992, cm que o Senhor Senador Edua,rdo Suplicy apenas de valor ainda pendente e devido ao The Methodist
solicita ao Poder Executivo- Secretaria de Assuntos Estraté- Hospital.
gicos da Presidência da República; iriformações relativas ao
__ O Senhor Sen~dor _Beni Veras, Suplente da Comissão
conjunto de empenhos e anulações de vários_ recursos, que
apresentam um saldo de .Cr$1.947.ú51.000,00.
I?_ire_tora, faz uso da palavra para solicitar maior rapidez na
implantaçã"o do projeto relativo aos procedimentos -: quanto
Os presentes, após discussão, referendam a decisão do
Senhor Presidente.
à identificação de pessoas e ao ac_esso à áreas internas do
Senado Federa_l_-__a_serem adotados pelo Serviço de Seguk) Expediente do Senhor Diretor-Geral soliciqmdo uma
rança da Casa para o aprimoramento da qualidade dos seus
autorização da Comissão Diretora, em caráter eXcepcional,
para que o Exmn Sr. Senador Teotonio Vilela Filho e a Exm~
serviços.
S~~ Senadora Júnia Marise possam permanecer nos hotéis
Por fim, o Senhor Preside11:te passa a palavra ao Senhor
Diretor-Geral, que submete aos presentes os seguintes assunem que se encontram hospedados, em face do que dispõe
o Ato no:> 4, de 1991, da Comissão Diretora.
tos:
1810
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a) Processo li' 003789/92-6, em que o Senhor Se-nador
Coutinho Jorge, Presidente da Comissão Temporária do Sena~
do Federal, criada para acompanhar as atividades da Conferência Rio-92, solicita a participação das Assessoras Oádía
Rossy Campos e Dad Abi Chahine Squarisi e do Secretário
Carlos Guilherme Fonseca, naquele evento.
Após debates, a Comissão Diretora decide pelo envio
da matéria ao Senhor Senador Coutinho Jorge, em diligência,
para que Sua Excelência preste informações a respeito do
período de permanência dos servidores, afim de que a Cernis~
são Diretora se pronuncie, levando em consideração ainda
o plane jamento·giobal do Senado Federal em relação à Conferência Rio-92.
b) Expediente ao Chefe da Seção de Marketing da Radiobrás, propondo a assinatura para os Senhores Senadores do
clippiag da Agéncia Brasil e Processo n' 003765/92-0, em que
o Senhor Senador Amazonino Mendes solicita a assinatura
daquela publicação.
Após debates, a proposta é aprovada.
c) Processo iJ9 002061/92-9, em ·que ·o ·servidor Francisco
Antonio cavalcanti Campos requer ·a concesS-ão de Licença
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para Trato de Interesses Particulares, por 2 (dois) anos, a
partir de 24 de fevereiro de 1992.
Após discussão, a Comissão Diretora concede a licença,
na forma requerida.
d) Processo n' 002901192-7, em que o ex-Senador MataMachado solicita o ressarcimento de despesas médico-hospitalares referentes a tratamento cirúrgico a que se submeteu.
É designado o Senhor Segundo Secretário para relatar
a matéria.
e) Proposta de Ato da Comissão Diretora, que "Dispõe
sobre a consolidação do Regulamento Administrativo do Senado Feder~!_,_~ dá outras providências".
Os presentes, após discussão, aprovam a matéria e assinam o respectivo Ato, que vai ã publicação.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara
encerrada a reunião, às onze horas e trinta minutos. pelo_
que eu, Manoel Vilela de Magalhães, Diretor.:Geral e Secretários da Comissão Diretora, lavrei a presente Ata que, depois
de assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala da Comissão Diretora, 31 de março de 1992. Senador Mauro Benevides, Presidente.
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EMENDA CONSTITUCIONAL N• 1, DE 1992
Dispõe sobre a remuneração dos Deputados Estaduais e dos Vereadores.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do§ 3•, art. 60, da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional.

Art. 1' Q § 2• do art. 27 da Constituição passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 27.
§ 2• A remuneração dos De"putados Estaduais será fixada em cada legislatura, para
a subseqüente, pela Assembléia Legislativa, observado o que dispõem os arts. 150, II; 153,
III e 153, § 29 , I, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquela estabelecida,
·em espécie, para os Deputados Federais.

Art. 2• São acrescentados ao art. 29 da Constituição os seguintes incisos, VI e VII, renumerando-se
os demais:
"Art. 29.
VI- a remuneração dos Vereadores corresponderá a, no máximo, se.tenta e cinco
por cento daquela estabelecida, em espécie, para os Deputados Estaduais, ressalvado o que
dispõe o art. 37, XI;
VII- o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar
o montante de cinco por cento da receita do município.

Art. 3• Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31.de março de 1992.
MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS: Deputado lbsen Pinheiro, Presidente- Deputado
Waldir Pires, 2• Vice-Presidente -Deputado Cunha Bueno, 3• Secretário ....:. Deputado Max Rosenmann,
4• Secretário.
A MESA DO SENADO FEDERAL: Senador Mauro Benevides, Presidente- Senador Alexandre
Costa, 1' Vice-Presidente -Senador Carlos De'Carli, 2• Vice-Presidente - Senador Dirceu Carneiro,
1• Secretário- Senador Márcio Lacerda, 2• Secretário- Senador Iram Saraiva, 4• Secretário.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 45• SEBSÃO, EM 6 DE ABRIL DE 1992
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1-- Parecer
Referente à seguinte matéria:

-Projeto de Decreto Legislativo n~ 11/9-2, que aprova
o texto do Protocolo Substitutivo do Artigo VI do Acordo
Cultural de 23 de setembro de 1964, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República -do Senegal, em Brasília, ~m_14 de fevereiro
de 1984.
1.2.2 - Leitura de Projeto
-Projeto de Resolução n 9 12, de 1992, de autoria da
Comissão Diretorá, que a1tefa o Regulamento Administrativo do Senado Federal, e a Resolução do Senado Federal n" 86, de 1991, e dá outras providências.
1.2.3 - comunicação da Presidência
-Prazo para apresentação de emendas ao Projeto
de Resolução n" 12192, lido anteriormente.
1.2.4- Discursos do Expediente
SENADOR ELCIO ÁLVARES - Revisão do projeto de lei dispondo sobre o plano rodoviário nacional
a fim de que sejam escoimados os aspectos prejudiciais
aos Estados e particularmente ao Espírito Santo.
SENADOR GÉRSON CAMATA- Reflexões sobre
noticiário tendencioso veiculado na imPfensa a respeito
do tráfico de drogas no Congresso Nacionàl e as atitudes
assumidas pelas Mesas das duas Casas.
1.2.5 - Leitura de expediente
Nota dos_Comitês de Imprensa do Senado Federal
e da Câmara dos Deputados repudiando, com veemência,
notícia divulgada hoje de que jornalistas credenciados nos
dois comitês estã.rfa"m comprometidos com o tráfico_ de drogas, como usuários e também como difusores do vício juntO
a colegas e funcionários das duas Casas do Congresso Nacional.

1.2.6- Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n9 32, de 1992, de autoria
do Senador Márcio Lacerda, que dispõe sobre a concessão
gratuita de talonário de cheques a todos os funcionários
públicos e autárquicos que percebam seus rendimentos
através de depósito em conta no Banco do Brasil S/A ou
na Caixa Económica Federal.
1.2.7 - Requerimento
-No 139, de 1992, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, solicitando a transcfiçãO rios- Anais do Senado
Federal, do artigo "Ode ao campeão", de autoria do Deputado Ulysses Guimarães, relativo à atuação parlamentar
e política do Senador Pedro Simon, publicado no Correio
Braziliense, edição de 5 de abril do corrente mês.
1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara n' 73/91 (n' 4.064/89,
na Cãsa de origem), que dispõe sobre a Lei Orgânica do
Tribunal de Contas da União, e dá outras providências.
Votação adiada por faJta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n' 125/91 - Complementar (n9 60/89, na- Casa de Origem), que dísciplina os
limites das despesas com o funcionalismo público, na forma
do art. 169 da Constituição Fede~ral. Retirado da pauta,
nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno.
-Projeto de Lei da Câmara n' 126/90 (n' 1.854/89,
na Casa de origem), que cria a Carreira de Apoio Técnico~
Administrativo do Ministério Público da Uníão e seus cargos, fixa os valores de vencimentos, e dá outras providên~
· cias. Retirado da pauta, nos termos do art. 175, e, do
Regimento Interno.
-Mensagem n" 161, de 1992, relativa à Proposta para
que seja retificada a Resolução n' 83/91, do Senado Federal, que autorizou a República Federativa do Brasil a garantir o contrato de empréstimo externo a ser celebrado entre
·a Estado de Pernambuco e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID. Discussão encerrada, ficando
a votação adiada .por falta de quorum, após parecer profe-
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rido pelo Sr. Elcio-Álvares, favorável nos termos do Projeto

de Resolução n9 13/92, que oferece.
- Redação final do Projeto de Lei do Senado n' 280,
de 1991, que dispõe sobre a criação e o lançamento de
selo comemorativo do_s_ 160.anos__ Q.a fotografia nO Brasil,
e dá outras providências, Aprovada. À Câmara dos Depu-

tados.
- Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 281,
de 1991, que dispõe sobre a criação do Dia Nacional do
Fotógrafo, oficializa no Brasil o Dia Mundial da FotOgrafia,
e dá outras providências. Aprovada. À Câmara dos Deputados.
__ ,
-Proposta de Emenda à Constituição n' 22, de 1991,
que altera a redação do art. 159, I, b, da Constituição,
e o art. 34, § 2<?, III, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias. Discussão encerrada em 19 turno (5• sessão)~
1.3.1 - Discursos após a Ordem do DJa

SENADOR CHAGAS RODRIGUES -Golpe de
estado ocorrido na República do Peru.
SENADOR DIRCEU CARNEIRO -Reflexões sobre convite formulado pelo Governo Collor ao PSDB para
integrar o novo ministério-:- -
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SENADOR ERANCISCO ROLLEMBERG Acordo OrtOgráfico_ Silnptificado entre Brãsif e PÕrtugal,
tramitando na Câmara dos Deputados
.. SENADOR MARCO MAClEL- Realização do Seminário sobre a implantação das Zonas de Processamento
de Exportação-- ZPE, promovido pela Secretaria do
O~~nvolyimento _Regional- SDR, da _Presidéncia da República_, no último dia 19 de fevereiro.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Necessidade da aplicação das penalidades merecidas_ aos autores de
trOtes telefônicóS. --. 1.3.2-. Comunicação da Presid_ência
-Prazo para ·apresentação de emendas aos Projetes
de Lei da Câmara n" 118/90, 93 e 114191, sendo que aos
meSmoS não foram oferecidas emendas.
1.3.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

1.4 -ENCERRAMENTO
2- MESA DIRETORA
3- LÍDER!l:S E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 45a Sessão, em 6 de abril de 1992

za

Sessão Legislativa Ordinária, da 49 8 Legislatura

Presidéncia dos Srs. Mauro Benevides, Epitácio Cafeteira,
Magno Bacelar, Nabor Júnior e Aureo Mello
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Alexandre Costa - Arnazonino ll;fendes - Chagas Rodrigues - Dirceu Carneiro - Elcio Alvares - Esperidiao
Amin - Epitácio Cafeteira - Flaviano Melo- Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson C8mata - Henrique Almeida - Joao França - Joao Rocha -Jonas Pinheiro
-José Paulo Biso!- Josê Sarney- Jutahy Magalhaes- Marco Macie! - Mauro Benevides- Teotonlo Vilela Filho - Valmir Campelo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 23 Srs. Senadores. HaR
vendo número regimental, declaro aberta a sessão~
Sob a proteção de Deus, iniciamos_ nossoS-lr8:balhos.
O Sr. 19 Secretário- pro'cederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECER
PARECER N• 75, DE 1992
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n9 11, de
1992, que "aprova o texto do Protocolo Substitutivo

do Artigo VI do Acordo Cultural de 23 de setembro
de 1964, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Senegal~
em Brasília, em 14 de fevereiro de 1984".
RClator: Senador Albano Franco
Parecer e Voto
I - Já aprovado pela Câmara dos Deputados, vem ao

exame do Senado Federal o Protocolo Substitutivo do Artigo
VL do Acordo Cultural de 23 de setembro de 1964 entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República do Senegal.
II- A redação final do Projeto de Decreto Legislativo
no 110-B, de 1991, ao aprovar o texto do referido Protocolo,
ressalva em parágrafo único: -"Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar
em r~yisão do presente Protocolo, bem como quaisquer ajustes.complementares que, nos termos do art. 49, inciso I da
Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao patrim-ónio :iüicional".
III- Ê do parecer do nobre Deputado José Telles, Relator na Comissão de Relaçôes Exteriores, o seguinte tópico
que bem esclarece a alteração proposta:
"Segundo a redação original, o Artigo VI previa
meramente condições para o reconhecimento, pelas
partes, dos diplomas e títulos de estudos, para o fim
de exercício profissional, além de outras providências
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referentes a facilidades e isenções de taxas a serem
concedidas pelos estabelecimentos de ensino universitário dos dois países aos estudantes de ambos. Através
do Protocolo Substitutivo que or-a se examina dá-se
nova redação ao referido Artigo IV, ampliando em
muito o espectro de seus efeitos. Efetivamente, a nova
redação cria possibilidade concreta para os estudantes
de uma das partes para que estes ingressem, sem vestibular, no primeiro ano (ou no primeiro semestre) doS
cursos dos estabelecimentos de ensino superior da outra
parte. Para a atuação do programa de intercâmbio estudantil, o Protocolo -prevê ainda a criaÇão de uma comissão de seleção para escolha dos estudantes que se beneficiarão do programa. De outra parte, o PrQtocolo prevê o reconhecimento, para fins _exclusivOs de adinissão
nos respectivos estabelecimentos _de ensino superior,
dos diplomas e certificados de estudos, expedidos aos
nacionais de outra parte por seus estabelecimentos de
ensino competentes na matéria. Finalmente, o Protocolo prevê a possibilidade d5! estender o programa de
intercâmbio ao nível de especialização."
IV- Dados esses esclarecimentos, meu voto é pela aprovação do Decreto Legislativo n' 11, de 1992 (110-B, na Cãinara
dos Deputados), nos exatos termos propostos pela outra Casa
do CongreSso Nacional.
S.M.J.
Sala das Sessões, 1• de abril de 1992. - lrapuan Costa
Júnior, Presidente- Albano Franco, Relator- Hugo Napoleão - Ronan Tito - Marco Maciel - Chagas Rodrigues
- José Fogaça - Francisco Rollemberg - Oziel Carneiro
- Marluce Pinto.
O SR. PRESII>ENTE (Mauro Benevides) - O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido pelo
Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 12, DE !992
Altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal, e a Resolução SF n~ 86, de 1991, e dá outras
providências.

O Senado Federal resolve:
Art. 1~ O parágrafO único do art. 243 dO Regufamento
Administrativo do Senado Federal passa a vigorar com a se-guinte redação:
"Art. 243. . .. ---------------·------~---------·-Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria de
Assistência Médica e Social:
I - Gabinete;
II -Serviço Médico;
III- Serviço de Laboratório de Diagn6_stic0;
IV- Servíço de Planejamento; Controle e Fiscalização do Sistema Iiltegrado de Sadde; e
IV- Seçáo de Administração."
Art. 2• A Subseção IX, da Seção VII, do Capítulo II,
do Título II, do Regulamento Administrativo do Senado Federal passa a vigorar acrescida dos seguintes_ artigos:
"Art. Ao Serviço de Planejamento, Controle e
Fiscalização do Sistema Integrado de Saúde compete
realizar a integração e interação admiriistratíVa-á3s uni-
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dades envolvidas nô Sistema Integrado de Saúde; implementar, sob a supervisão da Subsecretaria de Assistência Médica e _Socíãl, normas de fiscalização e controle sobre a execução do Plano de Assistência à Saúde;
prestar assistência ao Conselho de Supervisão na formulação de diretrizes e normas da política de ação
do Sistema Integrado de Saúde, proporcionando o suporte técnico e serviços fequeridoS; sUbmeter ao ConseI~o de Supervis?o, através Pa Sub~ç_retaria de Assistência Médica e Social, propostas de celebração de
convênios, ajustes e contratos de prestação de serviçosnecessários ao tratamento, prevenção e recuperação
da saúde; coordenar, sob a supervisão da Subsecretaria
de Assistência Médica e Social, a fiscalização de todos
os atas de gestão administrativa, fii::tanceira e operacional do Plano de Assistência à Saúde; e executar
outras tarefas corre"I:Ottã.s.
Panlgrafo único. São orgãos do Serviço de Planejamento, Controle e Fiscalização do Sistema Integrado
de Saúde:
1-Seção de Planejamento e Controle;
II- Seção de Fiscalização;
III - Seção· de Apoio Administrativo
Art. 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; dar ciência ao Chefe do Serviço dos
problemas detectados entre usuários, entidadesconveniadas e órgãosoperacionalizante; planejar e coordenar
as atividades de análise, acompanhamento e avaliação
dos serviços médico-hospitalares e de exames complementares; i_!lstruir proCessos sobre assuntos relativos
aos contratos de convênios do Sistema Integrado de
Saúde; manter arquivo dos convênios e contratos controlando datas de vigência e informando a necessidade
e conveniência da renovação. Art. A Seção de Fiscalização compete executar
a conferência das faturas apresentadas pelo órgão operacionalizante; analisar processos de pagamento; coordenar e fiscalizar as_ atividades de análise, acompanhamento e avaliação dos serviços médico-hospitalares e
de exames complementares; instruir processos relacionados com a fiscalização dos contratos de convênios
do Sistema Integrado- de Saúde, elaborar demonstrativo financeiro do Sistema Integrado de Saúde; onseryar e _foi:malizar (,!ventual incidência de tnl.,llta ou penalidade -por infração coin.etida pelo conveniado na prestação de serviços; e executar outras tarefas correlatas.
Art. A Seção de Apoio Administrativo compete
coordenar e executar as atividades administrativas do
Serviço; receber, controlar e distribuir o material de
expediente; organizar dados estatísticos; estabelecer
escalas de serviço; encaminhar informações ao sistema
de processamento de dados, de acordo com os manuais
de procedimento pertinentes; e executar outras tarefas
correlatas."
Art. 3• O inciso III, do Anexo II, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, passa a vigorar acrescido das
seguintes funções gratificadas: 1 Chefe de Serviço FG-1; 3
Chefes de Seção FG-2; 4 Auxiliares de Controle de Informação FG-3; e a Tabela de Distribuição das Funções Gratificadas, Código 11.04.02, da Subsecretaria de Assistência Mé-
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dica e Social, passa a vigorar- aCrescida daS mesmas funções
gratificadas.

Art. 49 O art. 49 , o art. 5<?, inciso II, pai-agrafo único,
alínea a; o art. 6'?,_ § 39 , o art. 25, caput, art. 26. o art.
27, parágrafo único, o art. 28, § 19 , letras c, de e, § 2" e
§ 4,.; o art. 29, iilciso VII o art. 32, incisos I, III e IV; e
o art. 33 do Regulamento do_ Sistema Integrado de Saúde,
aprovado pela Resolução n~' 86, de 1991, passam a vigorar
com as seguintes alterações:
"Art. 4<:> São benefiCiários· diretos do Plano de Assistência, desde que regularmente inscritos, todos os
servidores ativos e inativOs ·e se-us respectivos dependentes, bem como os pensionistas vinculados ao Senado
Federal, desde que estejam em pleno gozo de seus
direitos.
§ 1'1 O pensionista nãO respOnSãVel pelo- grupo
familiar, poderá cadastrar-se como titular do Plano de
Assistência à Saúde.
§ 29 Será ·permitido ao pensionista- partíCfPante
como titular do Plano de Assistência à Saúde a inscrição
de apenas dependentes indiretos, -previstoS no -art. _69
desta Resolução.
Art. 59 SãO considerados dependentes diretos do
servidor junto ao Sistema Integrado de Saúde, aqueles
inscritos no óigâo" de Pessoal do Senado Federal e dos
seus órgãos supervisionados:
I-cônJuge;
II -o _companheiro ou companheira designado( a)
que comprove união estável como entidade familiar;
I l i - filho( a) solteiro(a) menor de 21 (vinte e um)
anos ou inválido de qualquer idade;
IV- filho(a) solteiro(a) menotde 24 (vinte e quatro) anos dependente, que esteja cursando o 19 grau,
o 29 grau ou grau superiOr;
V- enteado(a) observadas as mesmas _condições
estabelecidas nos itens III e IV.
VI -irmão(ã) solteiro( a), inválido( a) ou interditado( a) por alienação mental que viva sob sua dependência econôffiica e conste na declaração do Imposto
de Renda;
VII-menor de 21 (vinte e um) anos, que, mediante autorização judiciai, viver, na compã.ilhiã às expensas do servidor e conste na declaração do Imposto
de Renda.
VIII- pai e mãe que, sem economia própria, vivam sob sua dependência económica e constem na declaração do Imposto de Renda.
Parágrafo_único~·-· Os dependentes referidos nos
incisos· IV a VIII para serem inscritos e mantidos no
Sistema Integrado de Saúde deverão atender cumulativamente às seguintes condições:
~ .a) dependência económica exclusiva do servidor,
assim entendida a inexistêndã de renda própria em
valor igual ou superior a 1 (um) salário_mínimo; e
b) comprovação que reside com o titular, em imóvel deste ou por ele mantido.
Art. 6° .........................................~ ......... ~.
§ 3" O ·pagamento das despesas realizadas pelo
dependente indireto será efetuado diretamente a entidade ou profiSsíorialliberal, devidamente credenciado,
no ato da prestação do serviço.
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Art. 25. Caberá ao Serviço de Planejamento,
Controle e Fiscalização do Sistema Integrado de Saúde
· estabelecer mcmsalmente o valor da contribuição dos
servidores, decorrente de rateio, após submetê-lo à
_ aprovação do Conselho de Supervisão através da Subsecretaria de Assistência Médica e Social.
Art. 26. A participação do servidor na cobertura
das despesas médico-hospitalares e de exames corô.plementares realizados, far-se-á, mensalmente, com base
nas seguintes faixas de contribuição:
§ 3" O valor da mensalidade e o da participação
do servidor na utilização do Plano de Assistência â
Saúde que ultrapassarem o teto permitido para o desconto em folha, serão pagos mediante fatura, até no
máximo, 60 dias do seu vencimento, contados a partir
do último dia últil do mês em que foi descontado em
folha.
§ 49 Após a data do vencimento da fatura a que
se refere o parágrafo anterior, o seu valor será atualizado monetariamente, com correção diária, de acordo
com os índices _vigentes no País.
§ 59 O participante que não estiVer percebendo
remuneração, por motivo de afastamentos regulamentares, sem ónus para o Senado Federal, poderá optar
pela utilização do Plano de Assistência â Saúde mediante pagamento da mensalidade e da participação
nas despesas, através de carnê emitido pelo Sistema
Integrado de Saúde, de acordo com a faixa correspondente ao seu último vencimento, atualizado.
§ 69 OUtras formas ·cte pãrticipação -do titular,
em programas especiais, terão seus percentuais estabelecidos em Normas Complenientares a serem editadas
pelo Conselho de SupervisãO. ·
Art. 27. . ................................................. .
§ 19 Constituí assistêhcia Por ato de livre escolha
a prestada por profissionais e instituições não credenciados pelo Sistema Integrado de Saúde.
§ 2"' Em nenhuma hipótese -i:.-erão autorizados
ressarcimentos e /ou tratamento de saúde realizados
no Exterior.
Art. 28. O Sisteinii Integrado -de Saúde - SIS
será dirigido por um Conselho- de Supervisão.
§

~

]O

···-························~ ···························~

c) Diretor da Secretaria de ServiçõS ESpecüllS;
d) Diretbr ExecutiVo do Cegraf;·
e) Diretor Executivo do Prodasen
§ 29 A lotação do Serviço de Planejamento, Controle e Fiscalização do Sistema Integrado de Saúde
será composta, exclusivamen"te, -por servidores do Quadro de Pessoal do Senado Federai, do Centro Gráfico
do Senado Federal - CEGRAF e do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal
-PRODASEN.
§ 49 Ao Serviço de Planejamento, Controle e
Fiscalização compete vetar credenciamento e propor
o seu cancelamento, à vista de denúncias dos titulares,
propor glosas nas contas apreSe"riTadas; e mariífe-star-se,
previamente, sobre o rateio- das despesas globais do
Sistema Integrado de Saúde - SIS.
Art. 29. . ........................... ._ ...............•.. -··
•••••••••••••

•••••••••••••••••"•••.,••••••••••••••••··-•'-••~•-~n••••••••
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VII- autorizar a abertura de conta bancária em
nome do órgão __operacionalizante, específica para o
Sistema Integrado de Saúde - SIS, na Caixa EconôM
mica Federal ou Banco do Bràsil S_. A., a_ qual será
movimentação mediante as ass1riaturas de dois membros do Conselho de Supervisão ·e a do dirigente do
órgão operacionalizante ou, no seu impedimento, a
de seus substitutos legais, especialmente designãdos
para esse fim.
Parágrafo único. A conta poc:l~_rá ser movimentatla, em caráter excepcional, na falta, impedimento
ou recusa do dirigente do órgão operacionalizante, por
dois membros do Conselho de Supervisão.
VIII- .............. "... ~.. ····-·····-·····-··-··-·····---IX- escolher· o órgão operacionalizante·do Sistema Integrado de Saúde - SIS.
X- assinar; por intermédio do seu Presidente e
na sua au_s_ência, do·Vice-Presidente. contrato de prestação de serviços com o órgão operacionalizante.

· A:;t: ·32~··· o·ó~gã~·~~~~;~i~;Ji;;~t~ é~~~~~~~p;;~-sável pela eXecução do Plano de Assistência à Saúde
do Sistema Integrado de Saúde, obedecidas as determinações do Conselho de Supervisão do SIS.
Parágrafo ·único. Ao órgão operacionalizante
compete:
I - exercer ·atividades necessárias à operacionali:ZciçãO do Plano' de Assistência à Saúde, nos termos
de convênio firmado com o Senado Federal, pbr inter'médio do Sistema Integrado de Saúde ~ SIS.
· II -celebrar convênios e co'ntratos com entidades
privadas c com profissionais liberais previamerite -a pro.vados pelo Coriselho de Supervisão;
III- elaborare apresentar, mensalmente, ao Serviço de Plapejame'nto, Controle e Fiscalização do Sistema Integrado de Saúde prestação de contas e relatórios
· das atividadcs_·e serviços realizados; e
IV- movime-ntar, cm conjunto com o Conselho
de- Supervisãof a conta bancária; de natureza especial,
do Sistema Integrado_ de Saúde, relativa à participação
financeira dos servidores, realizando, inclusive, quando
·autorizado pelo Conselho de Supervisão, aplicações
financeiras nas instituições de que trata o inciSo VII
do art. 29.
Art. 33,. -c> Conselho de Supervisão contará com
espaço físico adequado e mat~riál permanente necessário, alocado pelo Senado Fedeial e seus Órgãos Supervisiomido~.'·,
·
. ~rt. 5~ _Fica~ rê~o_gados os segujn_t~ ªrtigos~ parágrafos e mcisos da Resolução n<:> 86, de 1991, renumerando-se
os demais: p~rágrafo 3? d~ art. 28;_ ~n,dsos V e VI do art.
29; art. 30 e seus incisos; e o inciSO H do· ãrf. 31. - · · - · - ·
Art. 6~ O ConSelho de SupervisãO republicará o Regulamento do Sistema Integrado de Saúde r- SIS. com as alterações constantes desta Resolução.
Art. 7~ A Subsecretaria de AdniiniStração de -Pessoal
republicará o ReguJa'nü!nto AdminstrátiVo do Senado Federal
a fim- de compatibilizá.~ lo com o disposto nesta Resolução.
Art. 8" Esta Resolução entra em Vigor -na datã. de sua
publicação.
Art. 9~ Revogam-se as disposiçõeS-em C-Oiltrário.
.
'
0
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Justifica~ão

Trata o"- presente Projeto de Resolução da alteração do
Regulamento Administrativo do Senado Federal e da Resolução n" 86, de 1991, no sentido de melhor adequar o Sistema
Integrado de Saúde -- SIS, os seus órgãos e o seu Plano
de Assistência à Saüde à sua grande realidade: o atendimento
médico-social voltado aos se-rvidores do Senado Federal, Ce·graf e Prodasen e seus dependentes.
As correções na legislação criadora do Sistema Integrado
de Saúde visa ao seu aperfeiçoamento para a grande causa
a que se propõe: a proteção do homem-servidor, proporcionando, com isso, o seu maior desenvolvimento e um melhor
aproveitamento funcional.
Faltava ao_Sistema Iniegr3dõ de Saúde- SIS, a estrutura
necessária ao seu pleno funcionamento, o que, pelo presente
projeto, os Membros da Douta Comissão Diretora submetem
aos Seus pares no Plenário do Senado FederaL
Não se trata de um projeto da Comissão Diretora, mas
de_ todo o Senado Federal, Cegraf e Prodasen, dada a sua
amplitude e todos _os benefícios que o Sistenia-lntegrado de
Saúde- SIS, trará aó seu corpo de servidores.
Espe-rando contar com o apoio de Vossas Excelências,
submetemos à sua consideração o presente Projeto de Resolução.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1992........ Mauro Benevides
- Alexandre Costa - Carlos D'Carli - Iram Saraiva Meira Filho - Dirceu Carneiro.
LEG!SLAÇAO CITADA
REGULAMENTO ADMINISTRATIVO DO
SENADO FEDERAL
• • ' • • • • • •• • • • • • •-~ •• ~•• ._-, ~~~• • ' " ' • • • ' ' • " ' • • • ••~• • ~.n • ' ' •~--~· ~ . . . •

•<• • ,-,' • • •

e

Art. -24. À Subsecretaria de Assistência Médicã Social
compete prestar assistêncüi rrlédka, de urgência e de ambulatório, odontológica e social aos Seriadores, servidores e respectivos dependentes e propor à Comissão Diretora a efetivação
de contratos e convênios para a realização de exames e serviços
especializados.
Parágrafo único. "São órgãos da Subsecretaria de Assisw
tência Médica e Social:
I - Gabinete;
II -Serviço Médico;
III - ServíçO -de Laboratório de Diagnóstico; ~ .
IV - Seção de Administração.

RESOLUÇÃO N' 86, DE 1991
· Institui o Sistema Integrado de Saúde - SIS.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto
lido será publicado e, em seguida, ficará sobre a mesa, pelo
prazo de cinco sessões ordinárias, a fim de receber emendas,
nos termos do art. 235, inciso II, f, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Há oradores
inscritos.
Conced_o a palavra ao primeiro orador inscrito, o nobre
Senador Maurício Corrêa. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Dobre Senador Ronaldo Aragão.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Elcio Álvares.
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O SR. ELCIO ÁLVARES (PFL - ES. Pro!luncia o seguinte discurso.) -:- Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo,
neste momento, registrar niinha preocupação e do povo do
meu Estado, o Espírito San_to, em ·relação aó que está sendo
proposto pelo Projeto de Lei referente ao Sistema Nacional
de Viação, em tramitaÇãO nõ- Congresso Nacional.
Visa o mencionado projeto, nos termos -do art. 21, inciso
XXI, da ConstituiÇão,-~( "CSlabclecer princípios e direti:izeS
para o Sistema Nacional de Viação".
As dirctrizes fundamentais para o planejamento desse
setor, de acorqo com o projeto de lei, deverão levar em cOnta
as "exigênciaS de integração naCional c regiOnal", buscar o
desenvolvimento da "evolução cie'ntífiCa e· teCúOlógica 'nl.Un~
dial" e elaborar ''estudos de viabilidade e projetes de engenha~
ria,. que conciliem ã. "ileCessidade de descnyoi_vimento econô~
mico com o dever de_ manter o meio amb_iente ecologicamente
equilibrado".
Até esse ponto, Sr. PreSidcntt.:: e Srs. Senadores, por se
tratar dos princípios que deverãq nortear as açõcs, nada há
que mereça crítiCãs, pelo contrário, são príncípioS âignos de
louvor e incentivo, pois objeti\iam o 'planejamento racional
para--o descnvolvimento.e o re.<;peito ao-meio ·ainbierite.
O projeto, no- entanto, a'o esütbeleccr as característiCãS
das rodovias que deverão ser considcrada.s nac_ion.ais, daS que
serão estaduais ou munidpais, OU das nacionais -que passarão
para a juriSdição dos Estados,_requer intervenções e a~perfei
çoamentos, para evitar açodamentos em prejuízo de EStados,
como o Espírito Santo~ cm função de sua. importância do
ponto de vista da posiçáo e da racionalidade, no que diz respeito à produção e ao transporte dos produtos.
Nesse sentido, Sr. Presidente, s~ ~provado o projeto de
lei assím como ve-m proposto pelO ExecutiVo, o Estado do
Espírito Santo resultará nurri dos maiS prejUdicados no sentido
do_ seu progresso viário e econõmí~o.
· . ·
De acOrdo com a atual proposta de prÜje~to de-tei: nCárão
seriã.mcnte prejudicadas as Següintcs obras do meu Estado:
A BR~259 _:_que liga João Neiva, Cola tina e Bãixó Çfuã.ndu- será excluída do SiSteniá Nacional de ViãÇãO COiri graves
prejuízos_em relação aos investimentos já realizados e às Obras
planejadaS para a Sua fo'tal"constrUção;
,.
.
A BR-381 - que se estende de Governador Valadares
até a BR~lOI, em SãO Mateus- também será excluída, com
danos irreparáveis para suã. Jilfalização; considerândo que faitam apenas 35,8 Cfuilôin"etros, o trecho éntre Barra do São
Francisco e Nova Venéda;- Exclusão da BR-484, que intetliga Afóii~õ-Cl~udio e !ta-

mm.

'

Todas as demais BR-existemes hoje n6 Estado (BR-342,
Ecoporanga e Unhares; BR-393, Bom Jesus do Norte e Cachoeiro do Itapemirim; BR-482, Guaçuí, e Cachoeiro do Itapemirim) serão excluídas, passando para a jurisdição estadual.
Ó Sl-. Gerson Camata ~ V. Ex~ me permite um aparte?

O SR. ELCIO ÁLVARES- Ouço, com muito prazer,
o nobre Senador.
O Sr. Gerson Caniata- Ilustre Senador Élcio Álvares,
muito importante para ó Espírito Santo e para o Brasil o
pronunciamento que V. Ex~ faz. Capixaba e ex-Governador
de Estado como eu, V. Ex•'sabe que o Espírito Santo possui,
pela dimensão do seu território, o menor número de quilómetros de rodovias federais no BrasiL Durante os governos militares, quando ocorreu um extraordinário avanço da quantidade
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, de rodovias federais asfaltadas no Brasil, esses gov~rnos foram
generosos com o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Estado
do Rio de Janeiro, na construção de rodovias federais. O
Espírito Santo não _ficou fora, pois foi o aSfalto da BR-101,
assim como a BR-259, ligando o Espírito Santo a Minas Gerais
e, atravessando o Espírito Santo, ligando o Rio de Janeiro
à Bahia pelo asfalto. Entretanto, parou aí o interesse do Governo Federal em con-stniir rodovias asfaltadas no ESpírito
Santo. Se analiSariiJ.oS por que essas duas rodovias forain construídas e asfaltadas, verificaremos que a primeira é uma rodovia que liga o Rio de Janeiro â Bahia e, portanto, teria que
atravessar o nossoEstado todo, não havia outro jeito; e a
outra, a rodovia que liga Minas Gerais·a BR-259, fái realmente
construída porque interessava a Minas Gerais uma ligação
com o Porto de Vitória. QUer dizer, o asfaltamento .deveu-se _
mais ao interesse do Brasil do que ao interesse do Estado
do Espírito Santo. Esse projeto do novo Plano Viário Nacional, a que V. Ex~ com muita propriedade se refere, tira quase
tudo de quem não tem nada e fere profundamente o Estado
do Espírito Santo, nesse saque que faz do direito.de o capixaba
ter algumas rodovias asfaltadas em seu território. V. Ex•,
jUnto comigo, empenhou-se para terminar a ligação entre Co~
latina e Baixo Guanclu, mas já s_e.ani.mcia que a rodovia sai
do Plano. Quanto âs outras rodovias, V. Ex~ sabe que O Governo Federal deve ao Governo do Espírito Santo a indenização pelo asfaltamento do trecho que liga São Mateus a
Nova Venécia, que faz parte da BR-101. Até hoje, não compareceu para efetuar o pagamento, o que deveria fazer, porque
foi o Governo do Estado quem asfaltou aquela rodovia. E,
antes de indenizar o Estado, o que consta do contrato a obrigatoriedade dessa indenização, retira a. !Odovia do Plaqo Nado~
nal. E as outras rodovias que não foram sequer traçadas,
que constavam do _mapa apenas como um traçado de pontos
vermelhos, são retiradas, antes de se tornarem realidade.
Acredito_ que, se o Govei-no Federal construísse essas rodovias
e depois as entregasse â administração dos governos ~staduais,
seria _:aceitável para_ o Espírito Santo. Mas retirar do plano
as qUe já estão feitas e- as que deVeiiaril ter sido feitas e
não. o foram, isso é tirar quase tudo de quem não tem nada.
Cumprimento V. Ex• pela posição que assume na defesa do
nosso Estado, diaqte desse saque rod9yiário que estamos prestes a sofrer.
O SR. ELCIO ,ÁLVARES - Ao agradecer o aparte do
Senador Gerson Cã.mata, gostaria de aduzir, para--o COnheci~
mento da Casa, que o Senador Gerson Camata quando Governador do Estado, realizou, talvez; O Programa viário mais
arrojado da história do Espírito Santo. O _Governo Gerson
Camata foi marcado, no Espírito Santo, por um cuidado permanente na melhoria, inclusive, das nossas estradas interioranas. E quando terminou o seu_ operoso e brilhante peffodo
administrativo em "favor da terra capixaba, todos os municípios
do Espírito Santo ·estavam ligados por asfalto à Capital e,
principalmente, dentro da sistemática de ligação das BR-259
e 101, dando enfim uma flexibilidade muito grande ao sistema
viário.-- Portanto, o depoimento do Senador Gerson Camata,
dentro desse discurso que ora profiro, é da mais alta valia.
Na verdade, o meu ilustre colega de representação tem um
_c;onfiecimento perfeito da angústia por que passa nosso Estado, neste momento. Não é possível que o Espfrito_Santo,
Estado que deu uma contribuição magnífica para agilização
do sistema rodoviário,·fique priVado e, até certo pOnto penalizado por aquelies qu-e imaginaram o Sistema Viário NacionaL
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Gostaria também de convocar a atenção dos eminentes
colegas, Sr. Presid_ente e Srs. Senadores, para um ponto que
abordei recentemente e que considero da mais alta impor~
tância não só para o Espírito Santo, para a Região do Cerrado
e para Minas Gerais, mas para todo o BrasiL
Neste momento em que estamos lutando para fazer com
que as nossas divisas cresçam, há uma preocupação muito
grande em que o Tesouro Naçional tenha rec;ursos à altura
das necessidades brasileiras. Quanto ao· corredor de transportes, reivindicação de todos os capixabas- e, diria mesmo,
de todos os brasileiros empenhados em diminuir o preço dos
transportes - há um dado que considero importantíssimo:
uma tonelada transportada de Brasília para Vitória, a preço
de transporte rodoviário, custa 62 dólafes, enquanto que, pelo
transporte ferroviário,- c-ustaria 22 dólares, o que representa
·para nós, por exemplo na política de exportação da soja,
um valor considerável quando há iminênCia de concorrermos
com os Estados Unidos. E essa diferença de preço é muitO
pequena. A partida do transporte ferroviário seria um acré~~
cimo em nosso poder de negociação._ No momento em que
o Senador Gerson Cama ta traz à colação um aparte tão precioso em relação ao sistema viário do nosso Estado, acredito
que o Governo Federal tenha uma visão por ínteiro daquilo
que está sendo, praticamente, a proposta do nosso discurso,
ou seja, denunciar da tribuna do Senado a discriminação com
relação ao Espírito Santo, principalmente no que se refere
Estado.
O Sr. Esperidião Amin- Permite·v: Ex~ um aparte?
O SR. ELCIO ÁLVARES- Coin prazer ouço V. Ex'

O Sr. Esperidião Amin- Ainda que o assunto se restrinj"a
ao pronunciamento que V. E~ inicialmente está a fazer, relati-:vamente ao Estado do Espírito Santo, não posso deixar de
trazer-lhe minha solidariedade. V. E~ cumpre seu dever na
defesa do interesse do Estado pelo qual é Senador eleito.
O seu dever seguinte ao·dever de cidadão b_rasileiro, de pa~rio
ta, é- inerente ao exerdcio do mandato, ou seja, a defesa
dos interesses da unidade da Federação que o Senador representa. Além dessa solidariedade que manifesto, também expresso minha preocupaç-ão com o teor e, mais do que isso,
com a gênese do novo Plano Rodoviário Nacional. Não conhe_ço o projeto e por isso recorri à Mesa para colher subsídios
que tornasse meu aparte um pouco maiS objetivo; mas, há
algum tempo, venho participando desta pre-ocupaçã-o: há sete
anos, em termos fmanceiros, em garantir a receita para a
manutenção das rodovias federais e para a ampliação da rede
rodoviária nacional; a União, parece-me~ está tentada a suprir
a sua omissão-- inclusive fiscal, legal, ·institucional, além
da funcional, da manutenção propriamente dita, da falta de
obras -:- pela simples supressão das estradas que não tem
podido realizar até aqui. Esse cacocte, que parece estar presente na gênese do novo Plano Rodoviário Nacional,_ desejo
denunciar em solidariedade a V. Ex~ Não é esse_o ~o.
Os_Estados não têm fonte de fmanciamento próprio para ccnstruir estradas; sua receita principal é o ICMS e o Fundo de
Participação. A União sempre dispôs do Fundo Rodoviário
Nacional, das taxas e até de vários expedientes mal sucedidos,
tipo pedágio, taxa rodoviária, mas desde 1984 o Governo
Federal descontabilizou -a dotação orçamentária própria para
a construção de rodovias. Desde então, vem pressionando
as unidades da Federação. Não será pela simples supressão
do tracejado do projeto de uma estrada ou de uma estrada
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de interesse de uma unidade da _Federação reito aqui, mais
ou menos às escondidas, sem a participação da representação
política e sem a representação dos técnicqs d_e cada Estado
que a União vai dar conta do seu recado. A advertência que
V. Ex~ faz, além de dizer respeito- ao Estado do Espírito Santo,
deve interessar a todos nós que não nos podemos surpreender
com essa manobra escapista que, já se pode identincar, está
no cerne dos estudos do novo Plano Rodoviário Nacional.
O SR. ELCIO ÁLVARES - Recolho coni muita satisfação, como sempre faço. o aparte bastante ilustrà.tivo, do Senador Esperidião Amin, posto que S. Ex~ fez uina abordagem
·
muito oportuna.
Estou versando sobre um problema do Espírito Santo,
com o qual todos os Estados estão envolvidos. E não se está
estudando, de maneira nenhuma, o aspecto económico das
rOdovias; há apenas a preocupação em dimi~uir despesas,
em eliminar a construção ou manutenção de estradas que
repreSentam milhões de cruzeitQS, quando,_ na. verdade_, no
mOmentO em que o Brasil inicia forçosamente ~ma an:ancada
em favor de sua economia, devem ser avaliadas aquelas que,
estrategicamente, podem aju~ar o Brasil na contenção de despesas.
Fiz esse estudo a nível do Espírito SantO,. que a-credito
por repercussão, vai envolver Santa Catarina, Piauí, Rio Grande do Norte, enfim, todos os Estados brasile~ros, porque o
vulto do corte foi muito grande e para isso, chamo a atenção
dos Srs. Senadores.
Outro detalhe: esta Casa tem ido muito· a reboque dt_
projetas de ação política e de ação administrativa rreste País.
E chegada a hora em que nós, que detemos o mandato popular, que recebemps a representação do nosso povo, temos
obrigação de examinar percucientemente todos esses projetas
e colocar a nossa ·vontade política - que afinal de coUtas
é a vontade política do nosso povo ....;..._·em contraposição à
vontade dos técnicos que, conforme disse o Senador Gerson
Camata, estáo apenas eliminando dos mapas á.quelas linhas
que de certo modo representam despesas. O aparte do Senador Esperidião Amin traz à conferência também _un(ponto
de exame que deve ser considerado por nós: Não se deve
sorilente suprimir à. estrada; é preciso que se eXamine, acima
de tudo~ a extensão económica dessa supressã9, porque, da
maneira corno está sendo colocado o novo plano que vamos
vot~r, vários Estados da Fe.deração terão prejufzos incalculáveis, principalmente se examinarmos o caso do Espírito Santo; hoje, somos uma unidade com enorme emergente potencial
em condições de colaborar com a economia da Nação e o
Estado não pode ficar à der_iva. __
_ :
_ _
Conforme já tive oportunidade de dÍzer ·aqui, no momento em que a economia do cerrado, as econoinias_do_s Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás estãQ intimamente
ligadas ao Espírito Santo, através de um complexo portuário
magnífico- e talvez ~ejaa quota do Espírito Santo o melhor
corriplexo portuário do País -tanto eu como o .Senador Gerson Camata, que inclusive trouxe a sua solidariedade, temos
obrigação de erguer nossa voz e protestar contr~ esse piojeto,
lutando com todo empenho, com toda dedicação, para que
não se _cometa contra o Es_pírito Santo a injustiça:de supressões
que vão refletir, ao final das contas, não sorp~nte contra o
nosso Estado, mas sobretudo contra o País.
Em conseqüência, a extensão das rodovias- federais existentes no Espírito" Santo- da ordem, hoje, de 1.112,8 quilómetros- será reduzida para apenas 648 quilôl!letros, o q,ue
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utilizam dos portos dO Espírito Santo para importação e exportaç_ão.Por essas razões, Sr. Presidente, eSrs. Senadores posiciono-fie rio sentido de uma revisão ao projeto em tramitação,
a fim de que seja o mesmo escoimado dos aspectos p-rejudiciais
aos Estados e ao Estado do Espírito Santo, em particular.
O Sr. Garibã.ldi Alves Filho- Periillte-me V.-Ex~ um
Os princípios aos-quai·s faz referência a Constituiç-ão são
aparte?
_prii1cfpios, não de castigo e penalização, mas de progresso.
O SR. ELCIO ÁLVARES - Ouço com muito prazer
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
o nobre Senador.
Durante_ o- discurso do Sr. Elcio Álvares, o Sr.
O Sr. Garibaldi Alves Filho- Nobre Senador Elcio ÁlVaMauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presires, inicialmente quero prestar a minha solidariedade a V.
dência, que é ocupaâa pelO Sr. Epitácio Cafeteira.
Exa e ao Senador Gerson Camata. Ouvindo o seU -p"r<:iminciãO SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Concedo
mento, fico estarrecido diante do anúncio das metas do Goa palavra ao nobre Senador Gerson Camata.
verno que se pr-opõeaconstruir nada menos de 13 mil quilômctros de estradas. Pergunto-me como o Govenl.O 'se prOPõe
a novas metas no campo rodoviário- e~ ao mCSnló-fei:npo;proO SR. GERSON CAMATA (PDC- ES. Pronuncia o
move o que V. Ex~ está denunciando. Realmente há motivo segUinte discurso. Sem revisão c;io orador.)- Sr. Presidente,
para estarrecimento e para aprofundamento das noSsas refle- Srs~ S_enadores, dois assuntos me fazem ocupar a tribuna nesta
xões quanto a esse aspecto. Portanto, comungo com V. Ex• segunda-feira._ O primeiro é Uma reflexão que o COngreSsO
no que diz respeito a essa denúncia e Vou deter-me -no' eXafue Nacional precisa fazer,- de maneii-a rápida, sobre· as notícias
dessa situação; posto que está havendo aí unia córitradição ql).e Cqmeçaram a circular há um mês, que dizem respeito
~ensa entre o que o Governo faz e-o"-Cj_tie anuncia; énhe
áo tráfico de drogas dentro do Congresso NacionaL A reação,
o que o Governo diz_e ·o que pratiCã.
··
aCr"édho tíinida, por parte. da Mesa do Senaao·e da Câmara
dos Deputados fez com que essas notícias continu-asSein a
O SR. ELCIO ÁLVARES - Senador Garibaldi Alves freqüentar a imprensa, deixando mal o Congresso Nacional
Filho, é muito importante convocar-se a atenção de todus
e os Congressistas.
os Srs. Senadores, porque o sistema nacional de viação proTive oportunidade de guardar recortes, de ler, ver e ouvir
posto foi elaborado dentro de um estudo técnico em que não alguns noticiáriõS de televisão e rádio, e observar que, se
houve participação política, e, obvjamc::nte, qualquer projeto de Um lado se intefl.Sificaram essas -nOtíciaS, de outro, a reação
de lei tem que passar pelo crivo dos nossos exames.
do Congresso Nacional, para mostrar de maneira_ clara_, lúcida
A meu ver, sem qualquer arroubo regionalista, póis esta- e_ transparente a s"ua atitude na apuração dos_ fatos supostamos vendo o Brasil como um todo. essa é uma hora em que mente existentes -e- denunciados, não ficou à altura do que
todos tém que somar esforços para compreendermos as dificul- a opinião pública e·sperava de nós.
dades e permanecermos_ atentos à solução dos problemas.
Não é possível que a representação política do País- Câmara
Logo que as primeiras notícias surgiram, tive·a oportu-dos Deputados representando o povo, e o S.enado, os nossos nidade de ver e_ ouvir, na TV Bandeirantes, um agente policial
Estados_- fique ausente de um projeto de lei dessa impor- do aeroporto de Brasüia declarando que não podia revistar
tância.
as bagagens de quem chegava a Brasília, porque quase to~os
Nosso discurso hoje, que coloca a moldura do_ Espírito tinham passaporte diplomático. Ora, passaporte diplomático
Santo no problema, porque é Q nosso. Estado, tenho ce.rteza têm os Srs. Senadores e os Srs. Deputados. Há um_a acusação
de que .vai encontrar eco em todos os outros representantes violenta, nesse cas-o, -de que esses passaportes são utilizados
de Estados do Senado Federal para que, juntos, através de para o tráfico.
.
a:ssessoria e estudos mais alongados, possamos ter urna visão - Chego a Brasilia em quase todos os inícios de semana.
desse sistema nacional, que, na verdade, diz respeito a todos Nunca viajei para Vitória corri passaporte diplomático e quase
os Estados.
sempre viajo até sem_a carteira de identic.IaQ~ .. Nin_guém jam~is
Se ergo minha palavra de maneira tão irresiõh-áda em pediu para revistar minha bagagem -~o aero_po~to~. Te_n~o feito
relação ao Espírito Santo é porque quero·pródama~ publica-- perguntas nesse sentido a pessoas e funcionário~, põis nunca
mente que o nosso Estado, vivendo uma situação d::onõmica vi ninguém ser revistado no aeroporto de Brasíha. Portanto,
e financeira boa -:- graças a Deus! - tem muito para dar a -declaraç_ão teve, por parte da estação de televisão o.u por
à Federação, principalmente quando estamos tentando, de parte desse agente; a intenção deferir o Congresso Nacional.
toda maneira, viabilizar o corredor de transportes; que vaí Eles não revistam _ninguém, com ou_ sem passaporte, no aeroporto de Brasília. Essa é uma maneira de atingir o Congresso
s~r a grande solução ecnnómíca p-ara este PaíS~ com Uni p·otenCial de arrecadação e exportação que considero altamente Nacional, e não ocorreu. uma resposta da Mesa à altura dessa
.
utilizável, no momento em que o País precisa, acimá de tudo, declaração.
_ Logo depois, o· Sr. Moroni Torgau, cheio de boas inten~
de palavras de otimismo.
Agradeço ao Senador Garibaldi Alves Filho a solidarie- ções, acredito, praticou um ato violento contra o Congresso
dade do aparte, e tenho certeza de que todos os Colegas Nacional, com aquela ação que considero precipitada, entrandesta Casa, quando tivermos que examinar o projefo -de lei do aqui acompanhado de agentes federais e estampando nas
dispondo sobre o Sistema Nacional de Viação, farão um estudo manchetes da imprensa que este órgão_ era o principal ponto
de tráfico de drogas de Brasília. Cheguei a ver no Jornal
profundo e altamente patriótico em favor do nosso País.
O prejuízo, porém, nãõ -se restringirá ao Estã.do apenas; do Brasil uma manchete que dizia: ~'Tráfico no Congresso
atingirá também tados os outros setores e Estados que se - 8 presos". Não havia nenhum do Congresso Nacional.

significa um corte de 41,7%, ou seja, praticamente a metade,
e isso não _somente no Estado do Espírito Santo; esse cOrte
atinge, até com índices maiores, outros Estados da Federação.
. Tal fato, 6 óbvio, provocará sensíVel desequihbrió no~processo
de crescimentO do Estado do Espírito Saritõ.- ·
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O tal funcionário do COngressO Nacional, que seria o denun~

ciante, nem é funcionáriO da Casa e tampouco membro do
Comitê de Imprensa deste Parlamento.
Depois, vi outra notícia interessante que diziã:-~'Gráfica:
ponto de tráfico_do Congresso NacionaL'' Na notícia não havia
a palavra gráfica, ou seja, a manchete não tinha nada a ver

com o conteúdo daquela matéria de segunda~feira passada.
Enquanto isso acontece, não vimos _qualquer medida práw
tica dentro do Congresso para, efetí vamente, haver um melhor
controle dos que entra~ e saem. É uma Casa aberta, é a
Casa do Povo. Mas penso que-um: tipo de controle pela segurança do Congresso Nacional deva ser exercido. Já é esta
casa vulnerável porque, se não me falha a memória, temos
18 portas de entrada neste prédio. Acredito que deveria haver
para os visitantes uma ou duas entra~ª~' as demais seriam
para os funcionários. A segurança poderia exercer um controle
mais efetivo nessaS entradas.
.
A Mesa do Congresso poderia pedir ã Justiça 9 grampeamento dos tais telefones suspeitos que foram denunciados;
poderia exigir o exame de· Sangue de pessoas suspeitas. Deveria haver, rapidamente, uma ação efetiva da segurança e da
Mesa das duas Casas para evitar que daqui a um mês ressurjam
novas denúncias e peguem, no contrapé, aqueles que deveriam
ter adotado essas providências- em defesa do nome do Legislativo, da honradez de seus membros e nã.o o fi~eram.
O Jornal Congresso Nacional publica editorial sob o título:
"Chega" e fixa bem esse descuido, aliado a esse sensacionalísmo_ que se tenta fazer. Peço a trascrição em ·ata -desse
editorial, para colocá-lo também à reflexão dos membros da
Mesa, no sentido de que medidas efetivas e rápidas sejam
tomadas, para que não volte a circular, na imprensa_nac~onal,
nenhuma notícia que fira ou ·magoe a quas~ todos os membros
do Congresso Nacional, mais fruto- de sensacionalismo policial
do que verdade.
_ _
QU.ahdo surgiram as primeiras notícias, até a chegada
da ação sensacionalista do Deputado, ex-4elegado, -~oroni
Torgan, tivemos o espaço de um mês. Entre~_anto, nesse vácuo,
nenhuma providência efetiva foi adotada por parte da Mesa,
propiciando essa segunda onda de denúncias comandada pelo
referido Parlamentar.
As providências a serem· adotadas pelas Mesas das duas
Casas devem ser firmes, rigorosas, dentro da lei, acompanhadas da ação da Segurança do Senado e da Câmara, mas,
ao mesmo tempo, rápidas para que se possa dar uma resposta
à opinião pública.
O Sr. Elcio Álvares- Permite-me V. E:x• uma aparte?
O SR- GERSON CAMATA- Com muito pràzer.
O Sr. Elcio Álvares- Senador Gerson Camata, o discurso
de V. EX'! contém exatamente um dos temas que reputo de
maior importância para 6 Congresso Nacional. Logicamente,
esta Casa tem defeitos, pois, como em-qualquer regime democrático, ninguém tem a completa perfeiçáo. Mas se percebe
que há realmente uma orquestração para se colocar o Congresso brasileiro numa posição que não é de apreço perante
a opinião pública nacional. Isso não ocorre sorn:e-rtte na direção
de um comentário, como' esse, ptofundam_ente desairoso. Em
qualquer programa de rádio e televisão, sempre a parte colocada de maneira jocosa e depreciatória é ~quela que envolve
senador, deputado, políticos em geral. Realmente, estamos
vivendo um momento em que a classe política- há exemplos
que não absolvo, porque alguns elementos não compreendem
a importância e a gravidade de um mandato popular - está
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sendo alvo de uma campanha muito intensa. Neste caso em
que são mencionados, como ponto de tráfico, segmentos do
Congresso compreendemos que não é o fato do traficante
em si, do elemento que transgride a lei, do elemento que
atenta contra a lei; o importante da notícia é o nome do
Congresso Nacional. Certamente, a nossa Mesa, presidida
pelo Senador Mauro Benevides, que é tão prestativo em responder a todos os questionamentos possíveis, deve estar tomando as providências, como é da índole de S. Exa. Recordo-me que, há pouco tempo, inclusive, S. Exa. teve a oportunidade de ler uma nota da Mesa, assinada por ele, esclarecendo episódio mais ou me-nos semelhante a este. A nossa
Casa precisã. realmente ter um sistema de comunicação que
reaja imediatamente a determinados fatos que atingem a honorabilidade da tradição do Senado. Cito a ·caso relatado no
J:ornal Congresso - um órgão de imprensa tão prestativo
nõ esclarecimento dos fatos -que precisa ser melhor examinado. Essa crítica tem de ser feita com coragem por parte
de alguns Parlamentares, um cortejo permanente ao noticiário~ seja da televisão, seja dos jornais. Acredito que cada
um, é lógico, tendo um trabalho que mereça destaque, terá
da mídia a sua repercussão. O que. não podemos admitir,
Senador Gerson Camata, é que, através de _determinadas manobras - todas elas no sentido de atingir o Senado Federal
e a Câmara dos Deputados -voltando para cá as lantejoulas
do noticiário, mereça de nossa parte uma acolhida, sem qualqUer contestação. Parece-me que o Deputado, que já teve
uma grande parcela de repercussão na mídia, está prolongando
o assunto para manter o noticiário em função exatamente
do seu nome próprio. Isso também já aconteceu aqui em
uma CPI, o que venho a de.n.unciar neste _momento, como
o fiz outro dia na Comissão. Além disso, estão desvirtuando
inteiramente o Congresso, ao que temos que reagir para que
este Parlamento não vá para o pelourinho da opiniãO Pública:
várias CPJs estão sendo requeridas em virtude do que foi
publicado na Imprensa. Entendo que a responsabilidade do
Senador e do Deputado se avulta no momento em que assume
o exercício pleno do mandato. Tanto um quanto o outro devem
zelar pela sua Casa e assumir a 'respOnsabilidade das denúncias
na proporção exafa da sinceridade do seu pedido. no momento
em que há esse desvirtuamento - e sentimOs que há uma
busca constante do noticiáro- isso é altamente desprimoroso
para nós. Outro dia, tive oportunidade de falar sobre o papel
de noticiar da imprensa, mas cabe a nós, que somos parte
integrante da notíCia e telnos a responsabilidade de projetá-la
ou não, a grave responsabilidade de avaliar e de aferir aquilo
que merece a nossa atenção como detentores de mandato
popular. Nesse-episódio, pelo que tive oportunidade de ler,
Pr!ucipalmente no Jornal Congresso Nacional, tanto os Presidentes lbsen Pinheiro como Mauro Benevides tomaram· á proVidência 3dequada ao momento. Fizeram ver ao Dept~:tado
que sua colocação sensacionalista, atingindo jornalistas e
membros desta Casa, ilãO-era inteiramente compatível com
a dignidade do Congresso NacionaL Então, penso que, independentemente do noticiário - se existe um fato, exíste a
notícia- é preciso que os detentores de mandato, tanto Senadores como Deputados, tenham consciência de que a evidência
na mídia nacional não pode ser conquistada_através de métodos profundamente condenáveis. No momento em que V.
Exa. traz esse assunto, quero dizer que, infelizmente, o expediente usado pelo Deputado foi condenável, e não pod_emos
acolhê-lo sob pena de constituir mais uma investida contra
o Congresso Nacional, já tão mal visto pela opinião pública.
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Essa notícia representa, na verdade, a inconseqüência daque-

les que ainda não_ compreenderam a responsabilidade de um
mandato de Deputado Federal_ou de Senador.
O SR. GERSON CAMATA- Senador Elcio Álvares,
o· que V. Exa. acaba de dizer é efetivamente o seiltimentO

e até o temor de todos nós. Acredito que esse Parlamentar
deva estar cheio de boas intenções, apenas é um pouco desCon~rolado

nas suas ações, talvez buscando algum destaque na

rmprensa.
-Veja V. Exa. que um jornal chegou a dizer o seguinte:
"O Deputado Moroni Torgan, como relator da CPI do Narcotráfico, casSou o Deputado Jabes Rabelo". V. Exa. sabe que
o Deputado Jabes Rabelo não_ foi cassado pela CP! do Narco·
tráfico, mas pela Comissão de Ética Disciplinar, presidida
pelo Deputado Waldir Pires, que, "diante de uma assinatura
de S. Exa. numa carteira- embora ele o tenha negado aconse_
lhou o Plenário à cassação do Parlamentar.
Pela distorção, entende-se que S. Exa. é o grande fiscal
que, agora, vai cassar uns_ trinta, exataincnte por esse enquadramento.
- ---- _
:
O Sr. Dirceu -Carneiro Exa. me concede um aparte?

Senador Gers:Oh Câihà"fa ~v.
---::- :--:::
- '

Terça-feira 7

1823

setores da sociedade brasileira. E, evidentemente~ não é; o
Congresso Nacional, em nenhum aspecto, privilegiado nesse
pOI]tO. Pelo contrário, o Congresso N~cioil-al tem uma participação extremamente diminuta nessa questão, através de_servidores que entraram nesse descaminho. Alguns já foram punidos, outros estão em punição, outfos a camiilho da punição.
De modo que esse problema, aqui, se manifesta de modo
mu~to t~nue, muito frágil. Conheço bastante a Casa e posso
fazer este depoimento em função do conhecimento que tenho.
Infelizmente, por ser o Congresso Nacional uma instituição
símbolo _no ~osso País,. ele tem sido atingido por esse sensaciot:Ialismo, até pelo aspecto de, em sendo simbólico, não ter
uma face que prontamente responda a isso personalizadamente. A Mesa Diietora, que é cOmposta de vários parlamentares, não é _representada individualmente. Isso_ guard~ uma
certa semelhança com a campanha contra os marajás. E uma
personalidade abstrata, entre a qual se pode assacar qualquer
coisa, c não ser, depois, objeto de_ defesa. Aqui, evidentemente, há a defeSa pronta nesse sentido, mas não deixa de
ter uma face abstrata, simbólica.• que não se defende. Por
isso, a exploração. Mas eu queria reafirmai:', depois de todas
.<!..s medidas tomadas pelo Presidente, que não toleraremos
_qualquer desvio_ nesse sentido, trataremOs com o maior-rigor.
E consideramos as contribuições viridas da imprensa, ou de
quem quer que seja, na medida da seriedade que o assunto
requer, como m_uito bem-vindas e, em relação a elas, não
calaremos, não silenciaremos e não nos omitiremos. De modo
que V. Exa. pode contar que estamos- atentos e não deixaremos nada ficar seril resposta em relação a essa questão.

O SR. GERSONCAMATA- Com muito prazer.
O Sr. Dirceu Carneiro- Senador Gerson Carriãta, istoü
acompanhando o pronunciamento de V. Exa. e, evidentemente, quando V. Exa. tratou-de questões afetas à responsabilidade _da Mesa, logo fui tornando posição para -ãparteá-lo,
no sentido de também contribuir para ...
O SR. GERSON CAMATA- Senador Dirceu Carneiro,
O SR. GERSON CAMATA- Antecipadamente, agra· foi _bom ouvi-lo. Posso dizer que o aparte de V. Exa. foi
deço a V. Exa. · · ·
·- -·
. . .
. dez vezes mais imPortante do que o discurso que estou fazenO Sr._ Dirceu Carri.eii-0-- ... esclarecer_as __questões e do, porque V. Exa. dá notícia à Casa das providências que
o posicionamento da Mesa. Tão logo saíram as primeiras ocor- ~ Mesa está adotando e que não lemos jornais.
Parabenizo e cumprimento V. Exa. por dirigir essa invesrências, na imprensa, de denúncias, o Presidente Mauro Renevides imediatamente abriu uma sindicância em relação à Grá- tigação, e estar sobre da permanentemente atencioso, como
fica, sobre o que constava até o númerO do telefone, e pronta- parabenizo a Mesa também pelas pro,vidências ,prOntas que
mente convocou urna área da Polícia Federal, e.specializada f~ra~ adotadas. Era exatamente o que eu estava pedindo,
no assunto, para oferecer um curso fiOS agentes de segurança por falta de informações, no início do meu discurso. _
Eu pe~iria ainda que elas fossem bem mais rápidas e
do Senado, diante da necessidade de. uma especialização _
maior. E a oportunidade se ofe_receu com essas denúncias que se estabelece_sse - talvez a Comissão vai decidir por
de eventuais pontos de distribuição, para se estudar mais a isso -:- algum tipo de controle nas 18 entradas do COngresso
fundo o tema, e preparar melhor o nosso contingente de segu- Nacional, porque a Casa é muito -vUlnerável. E ficamos, derança. Por coincidência, hoje, no final da manhã, encerrou-se pois, vulneráveis moralmente, porque esta é ·a Casa do povo,
o curso em que agentes de segurança do Senado. receberam, extremamente vulnerável. Mas algum tipo de controle deveria
existir, não sobre aqueles que permanentemente estão aqui,
durante algumas semanas, instruções, informações e preparo
para _enfrentar essa questão. Por outro lado, a sindicãncia mas sobre pessoas estranhas, limitãndo as portarias para que
que .o Presidente instaurou logo- às primeiras notícias; em isto ocorra, a fim.de que possamos mostrar à opinião pública
segu1da, como se tratava de uma área afeta à 1~ Secretaria o zelo e o cuidado com que defeildemos esta instituição, que
- o 1• Secretário é o Presidente do Conselho do CEGRAF é perritanente e d~a _qual somos integrantes temporários.
-em função dos primeiros estudos e das primeiras informaSr- Dirceu Cafneiro- Senado_r Gerson Camata, V. Exa.
ções produzidas num relatório _daquela área e .das pessoas quase que me convoca de novo para mais uma intervenção.
que foram indicadas para tal, instaurei um inquérito, porque
O SR. GERSON CAMATA - Com muito prazer e ale..
alguns indicadores, alguns indícios havia que justificavam o
gria.
inquérito. E o inquérito está em andamento. Não daríamos,
em hipótese alguma, qualquer guarida para qualquer aspecto
O Sr. Dirceu Carneiro- Ertt'I'elação a essa questão
dessa natureza, que pudesse acontecer aqui dentro da nossa da segurança, a _Mesa, por mais de meia dúzia de vezes, já
tratou do assuntO.' O que existe de mais concreto é uma proC~sa. Eu gostaria também de fazer referência a9 destaque
que a imprensa tem dado a essa questão no Congresso Nacio- -posta do SenadOr Beni Viras; que também é membro da
nal. Todos nós, conhecedores da realidade brasileira, sabemos Mesa, detalhadamente estudando local por local, acesso por
que isso, hoje, é uma doença de que está acometido o tecido acesso, a soluçâq oportuna que ele entendeu ser tomada, com
social. O tráfico, o narcotráfico, ãs drogas ocorrem em muitos
resguardos nos Pf~ncipais acessos da Casa. Essa proposta foi
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aprovada pela Mesa c está cm execução ·àtnda no seu ferra-

mental, isto é, nos anteparos, nos obstáculos que precisariam
ser construídos, para depois se fazer a efetiva verificaçãO nesses setores que o Senador Beni Veras localizou com a inteira
concordância da Mesa, por julgá-los realmente apropriados
e oportunos. Por outro lado, recebemos, na 1~ Secretaria,
um estudo já mais sofistiCado, diríamos 3$sinu:le um ilustre
profissional nessa área, Kurt Pessek, que faz um estudo embasado numa experiência bastante longa que teve junto ao Ministério da Justiça e em outras atividades que teve como cidadão.
Esse estudo está realmente merecendo_ uma atenção por nossa
parte, visto que ele é _IDais: sofisticadô. dO_Q.ue aquilo que,
de medida prática, estamos providenciando, em função da
proposta do Senador Beni Veras, aprovada pela Mesa. Dentro
os essa decisão também tomada, que não vai impedir ou encerrar as atividades daquela medida já aprovada pela Mesa, por
sugestão do Senador ~~I_l~_yeras, mas, coltlplementa1_1clo aquela, dando mais sofisticação ao processo _-_àe Controle e acompanhamento nas áreas de acesso da CaSa. V. Exa. tocou num
ponto que nos tem preocupado muito e que é um ponto frágil
da estrutura administrativa da Casa.
O SR. GERSON CAMATA- Muito obrigado V. Ex~.
por mais essa informação que presta à Casa.

a

O Sr. Esperidião Amin.:.... Peimite V. Exa. um aparte?
O SR. GERSON CAMATA- buço o Senador Esperidião
Amin.
O Sr. Esperidião Amin- Senador Gerson Camata, desejo, a título de aparte, Oferecer ao seu pronunciamento muito
oportuno três observações. A primeirã, e-u a_~e-~1!~º' porque
o Senador Dirceu Caineiro já pôde expliCitar; em nolne da
Mesa, quais foram as atitudes tomadas. Quero apenas repetir
que, desde o começo, salientei que a posição do Senado,
enunciada pelo Senador Mauro Benevides, era a mais correta
e lúcida para a questão. Não podemos ter auto-suficiência,
segundo vejo, de dispensar colaboração para uma luta tão
difícil quanto essa do combate ao narcotráfico. Trata-s~ de
uma luta difícil no mundo inteiro, e não há de ser fácil aqui.
A Mesa do Senado Federal teve uma atitude aberta, não
se fechou à colaboração de quem quer que pudesse contribuir
para que o risco, que existe em todos os lugares -nas escolas,
nos estádios e até nas _casas das pessoas -:-=- fosse amenizado
aqui no Senado Federal. O segundo ponto é que vejo com
satisfaÇãO no Jornal COngresso Nacional- que V. Exa. usa
como ponto de partida para o seu pronunciamento- a repetição de uma expressão que usei no primeiro dia: seris:idOnalismo. Só faltou o adjetivo do sensacionalismo que usei
naquela oportunidade, que é sensacionalismó oportunista, ainda que possa ser redundante. Mas só para leinbrar: esse Parlamentar·procurotr'b Presídeilte do Senado F_eâáai, sob os holofotes iluminadores das televisõ_es, com _ampla cobertura da
imprensa, para entregar Uma lista cora o nop,1e dos criminosos.
Esse foi o sensacionalismo e o oportunismo, porque isso ocorreu no dia seguinte ao encerramento de uma_sindicância que
a Mesa havia aberto. Por que essa "contribuição" não foi
entregue três dias antes? Se fosse para- cqnstrtiir -algo, esse
deveria ser o comportamento de alguém_ que, até profissionalmente, deveria ter um mínimo de ética ..Repeti essa expressão, entrevistado por uma rádio do Rio de Janeiro, porque
entendo que não se pode transformar em motivo de cartaz,
de divulgação, atitudes que desconhecem os prinCípios de éti,ca, e aquele ato de entregar a lista "soleqemente" foi uma
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atitude antiética, sensacionalista e oportunista, em função do
prazo que expirara para a sindicância a que me referi. Finalmente, quero aduzir um ponto que, em matéria alguma, inclusive nesta do Jornal Congresso Nacional, percebo, pela primeira leitura, foi salientado, que considero o ponto mais caviloso
da questão. Segundo o Presidente do Senado, Senador Mauro
Benevides, disse a mim, e repetiu, porque lhe pedi um esclarecimento, a lista foi entregue depois de anunciada pela imprensa como um escândalo Capaz de abalar os alicerces do Congresso Nacional- é uma citação que faço -com a seguinte
recomendação ao Presidente da Casa: "V. Exa. não divulgue
o conteúdo da lista, porque pode prejudicar as investigações".
Portanto, foi apenas uma casca, e esse. é o detalhe caviloso.
Podia até estar em branco a lista, podia ter os nomes de
mortos, nem precisava ter o nome de ninguém, porque foi
acompanhada desta advertência profissional-lembra daquele _carimbin;ho? - "O destinatário é responsável pela divulgação do conteúdo deste documento confidencial". Uma coisa
'araponga", ou seja, entrega_-se a lista e se diz: ''Se divulgares,
poderá ser indiciado". Esse é o detalhe caviloso da operação
e que até ago-ra, creio, ninguém. abordou. Ninguém disse que
era· uma casca, era um verniZ até pueril, burro. E, o que
mais me eSpanta é a: ingenuidade de todos, que há 10 dias
n-ão perguntamos por que havia essa proibição. Então, não
há dúvida nenhuma de_ que havia sensacionalismo, oportunismo, leviandade, que devem ser denunciados por V. Exa.,
pela imprensa, para que, pelo menos, essa condenação moral
evite a repetição desse tipo de expediente, repito, caviloso.
Muito obrigado.
OSR. GERSON CAMATA- Agradeço a V. EX' o destaque que faz nessa colocaçãd da busca do sensacionalismo,
_que é uma coisa séria. E exatamente eu iniciava a minha
fala --e depois vem o Senador Dirceu Carneiro e_ nos esclarece
sobre isso- pedindo informações Soóre as medidas enérgicas
que a Mesa está adotando e que começam a produzir os resultados que todos aguardamos, que indicam o zelo na defesa
da instituição, para que ela não seja, em nenhum momento,
agredida na transparência que deve ter diante da opinião pública brasileira.
O Sr. Ronan Tito- Permite V. EXa. um aparie'?·
O SR. GERSON CAMATA- Com muito prazer.
O Si-. RonanTito- Nobre Senador Gerson Camata,
o plenário do Senado Federal está tendo os momentos mais
fortes de sua Vida na sexta e na segunda-feira, por mais paradoXal qu~ possa parecer. É que na terça, quarta e quinta-feira
funcionam as comissões e, por isso mesmo, votai:nos uma
Ordem do Dia quase sempre com assuntos preparados nas
Comissões, que hoje não são só a_ cozinha de preparação
das matérias, mas, muitas vezes, têm assuntos terminativos
da maior importância. V. Exa. levanta, sem dúvida alguma,
um assunto extraordinário, da maior relevância. Estamos no
período de dificuldade de construção do Estado democrático,
com uma sucessão de crises, entre elas a económico-financeira
e, também, a de identidade. Há muito já denunciei daqui
alguns dos nossos companheiros que gostam de fabricar o
pântano para serem a "flor do pântano"; fazem o lodo, para
serem a "flor do lodo". São elementos conhecido_s aqui e
alhures. Estivemos na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro e depois na de São Paulo onde eles também existem, porque
isso acaba dando votos, pois uma sociedade desavisada, que
ficou vinte e tantos anos sob a ditadura, acha que essa é,.
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verdadeiramente, a função dos parlamentares. Outro dia, eu
estava em uma reunião em uma entidade da maior importância
e respeitabilidade, onde se esclarecia aos participantes a ques~
tão das marcas e patentes, um projeto da maior importância
que está na Câmara e deve vir ao Senado, e que fala da
biogenética. A expositOra, em determinado momento, vira-se
e diz o seguinte: "Isso é um absurdo! Não pode ser votado"._
"Está na hora de o Congresso Nacional cobrar um mínimo
da sua dignidade." Isso é um absurdo na opiilião dela, é
evidente! E claro, Senador Gerson Camata, que eu não podia
me calar naquele momento, não tanto por mim ou por minha
atuação, mas pelo Congresso Nacional como entidade indispensável para a construção de um Estado democrátíco~ Depois, Senador, estou neste Congresso há apenas treze anos,
mas desse período, o que tenho a testemunhar é que ele
tem mantido a sua dignidade. Antes disso, também, e principalmente no período militar, no período da repressão, quantas
vezes foi fechado o Congresso Nacional ex abrupto? Arrombaram este Parlamento com armas para fechá-lo, porque ele
nunca cedeu na sua dignidade. E agora,- muitos grandes e
extraordinários- oposicionistas a tUdo o que acontece neste
mundo, que não apareceram na época "da ditadura, estavam
debaixo da cama certamente, estão mostrando a sua valentia.
Veja, Senador, outro dia, a CPI que apurava a questãO do
narcotráfico esteve erri Rondônia, e eu -fU.í lá posteriOrmente,
e um prefeito me contoU, com Os- olhos cheios d'água, que
ele estava prestando um depoimento na CPI, em função do
qual os prefeitos foram para um ginásio com galerias, e em
determinada ocasião, um outro delegado travestido agora de
Deputado- é o Deputado Robson Tum a, é bom que digamos
os nomes, o Tuminha- chamou o prefeito, eleito pelo voto
popular, de cara-de-pau. É o uso do cachimbo! É o delegado
da roça, que primeiro e_spinafra para depois ouvir. E aí a
galeria bateu palmas, evidentemente .. Agora, ·estamos vendo
esse outro delegado travestido de Deputado, fazendo do Congresso Nacional não uma delegacia de polícia, mas um circo,
fazendo do Congresso Nacional, Casa de representantes da
sociedade brasileira, um pântano para dele ser a "flor", visando se promover. O pior disso tudo, nobre Senador, é que
se verificássemos a perCentagem· dos narcotr_aficarites e dos
dominados pelo tóxico· neste Brasil, observaríamos que ele
sobe _a um percentual que diria: reptesentálivo. Se verdadeiras
forem as denúncias desse delegado travestido de Deputado,
espero que por pouco tempo, e que o povo;na sua sabedoria,
saiba eliminar esses Cidadãos que são passageiros peio Coo;
gresso Nacional, devo informar que elas são pífias. Quis saber
o conteúdo da denúncia, fUi ãõ Presidente do Congresso· Nacional, conversei com diversos jornalistas que me disseram
nunca ter visto esse cidadão que teria feitO ãs denúncias. Depois, conversei com o Presidente Mauro Renevides que me
disse: tem um fulano nomeado, que não pode nem ser citado
-dá o primeiro nome do indivíduo, que, diz esse delegado
-repito, traves tido de Deputado neste momento-, trabalha
no Congresso Nacional. Como esse homem espalha-uma nOtícia antes de entregar a sua denúncia? Denúncia no sistema
democrático, nobre Senador, é algo muito sério-e ffiuito importante, é até uma prerrogativa do Congresso Nacional, pois
devemos denunciar as mazelas, as coisas erradas. O pior e
o grave é pegar instrumentos da maior importância, ccimo
o Congresso Nacional, valer..:se disso para desmoralizá-lo. Esta
Casa tem suas pare-des de vidro. Aqui entra e sai quem quer.
A imprensa tem seu lugar de honra, urna tribuna de honra,
aqui, e na Câmara dos Deputados._ Como se não bastasse
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isso, ela tem acesso, inclusive, ao_ plenário. Aliás, é o único
plenário do Congresso Nacional do mundo, que eu conheço,
ao' -qual a imprensa tem livre acesso. O único. Não conheço
riérihllm outro em que a imprensa possa transitar livremente.
Aqui pode,para, justamente, abrir a possiblidade de qualquer
denúncia. E salutar isso. No entanto, nobre Senador, essas
ão a fazer, presta um desserviço ·ao País, à medida em que
tentam desmoralizar o Congresso Nacional. Então, Senador,
o que é jo Congresso Nacional? É a casa dos aposentados
da sociedade. Ah!, mas já foi pilhado aqui- poderia responder alguém - até um narcotrafic3.nte!Mas a sociedade os
tem. A sociedade manda para cá os seus representantes. Mas
é_ u:ma ironia, também, Senador, esse narcotraficante estava
impune, tantos anos, fazendo seu trabalho escuso e só foi
descoberto quando eleito deputado~ Aí está a ironia. E a
Câmara o expurgou. Até com discussões se seria da competência ou não da casa ou se seria uma função muito mais
do Supremo. etc. Mas o expurgou. Eu queria lembrar, também, um outro fato. Assisti, há pouco tempo, o "Jô Soares
Onze e Meia", aquele programa delicioso, que -põrSírial adoro·,
pena que comece tão tarde- as discussões políticas, no Brasil,
começam depois das onze e meia da noite, é a hora permitida;
pornô-Globo e pornô-Manchete começam às seiS, às quatro;
às três da tarde, agora, a discussão política, que é a coisa
mais importante do País, só depois das 11h30min- e, sem
dúvida alguma, sem nenhum favor é o melhor programa político do Brasil, quando um Deputado, querendo desmoralizar
o Congresso Nacional, dizendo-se, inclusive, do Partido dos
Trabalhadores, entendia que há, neste Congresso, uni IPC
que é um absurdo; S. Exa. dizia: "Vocês querem ver o absurdo? Creiam que Magalhães Pinto recebe aposentadoria ... "
Jô Soares, ironicamente, respondia-lhe: "Então, Magalhães
Piiltó recebe aposentadoria ... " Ora, sabemos muito bem que
o IPC, além de instituto de aposentadoria é uma caixa: de
pecúlio, para a qual contribuímos juntamente com a do CongreSso; como assim.- o faz o Banco do Brasil, o Banco Central
e outras estatais, tOdas, sem exceção. Mas, de repente, começ3.-se a denúncia. -,-'Magalhães Pinto recebe ... " Por que não
deveria receber? S. Exa. não contribuiu? Por acas-o, não é
associado? QuaHfSão ãs regraS do jogo? Ficaram, eritão, essas
denúncias. Outro dia, ao entrar pelo plenário do Córigresso,
vi esse mesmo DepUtado dizer que desejava cobrar a dignidade
deste Congresso, e denunciava que a Câmara dos Deputados
havia contratado dois engraxates. Que iSso Custava pari aquela
Casa 500 mil cruzeiros. Depois-, fomos estudar um convênio
com uma entidade de crianças abandonadas, sendo que o
Congresso estava dando abrigo a eles, numa colaboração com
Brasília, para tentar criar ocupação para esses menores. Vê-se
que pessoas que gostam de criar o lodo para ser a sua "flor",
querem aparecer. Fazem isso, porque não têm mensagem,
porque não são dignos da representação, porque não têm
contribuição para 'oferecer ao País, pois não sentem a profund~dade e a irnpo~tância do Congresso para o País.
Então, comeÇam a fazer -esSe tipo escuso_ de autopromoçã·o, destruindo uma entidade. Eu não conheço nenhum
Pafs do mundo que tenha conseguido democracia sem parlamento. Não soniQs- anjos, nenhum· homem _o é, mas devo
dizer e dar um testemunho: nestes treze anos que estou aqui,
com exceção de alguns poucos - toda a coletividade tem
exceç6es, inclusive me situo nessa-, a maioria do Congresso
Nacional é digna. E mais! O Congresso, como persori3Jidade
jurídica, é importante e necessária para a construção do Esta-
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do Democrático, é, c sempre foi, digno e tem- pago um preço e aí busco alguns detalhes do aparte do Senador Esperidião
muito alto para manter a sua dignidade, V. Exa. levanta um Amin, está relacionado exatamente com o compõ-rtàinento
assunto da maior importância. Trãhsparência nãO pode pare- do Deputado Moroni Torgan, que é o Presidente da Comissão
cer devassa, mas sim, abrir as portas para que a verdade do Narcotráfico. O co~portamento de S. EX", que já foi aqui
seja mostrada lá fora. Por outro lado também clã deVeria fotogrãfado por inteiro no aparte do Senador Esperidião
dar à íinprensa e, principalmente, aos parlamentares um pouco Amin, é exatamente do oportunismo, da vontade de aparecer
de dignidade, porque esta Casa não tem faltado com a sua em determinadas ocasiões. E esse caso, se não fosse a levíandade do comportamento, é mais grave, acho que envolve
própria. Agradeço a V. Exa. peli concessão-do aparte.
um pouco de decoro parlamentar. O Senador e o Deputado
O SR. GERSON CAMA TA- Senador Ronan Tito, o
têm que ter o necessáriO decoro parlamentar. A denúncia
aparte de V. Exa. engrandece a reflexão que todos fazemos, nesta Casa tem sempre que ser feita com base, com conhecijuntos, sobre um problema que não é só. do Congresso Nacio- mento de causa, com seriedade. No momento -em que o- parlanal, o País inteiro· o enfrenta. Vemos pela imprensa, pelos mentar usa a tribuna da Câmara dos Deputados ou do Senado
relatórios da Polfcia Federal, como o Brasil está se tornando Federal para veicular ou alardear, através dos noticiáriOs,
quase que um veículo, aliás, um meio, u~~ maneira, um assuntos que denigrem a imagem do Congresso, evidentecaminho do tráfico internacional depois que ele foi ou começa mente está havendo trincamento C:.o _decoro parlamentar.
a ser sufocado em outros países.
Compete ã Mesa da Câmara dos Deputados, já que os PresiO Congresso Nacional -é a razão da minha fala. Tenho
dentes lbsen Pinheiro e Mauro Benevides tiveram uma reação
que responder de maneira cabal, rápida, transparente, não
de_ defesa da Instituição, tomar as providências necessárias
deixando que nenhuma nuvem, nenhuma mancha possa tisnar
para que não tenhamos, permanentemente, esta Casa envola honradez, a dignidade de todos os seus membros, até porque
vida pela irre_sponsabilidadede alguns parlamentares. Quero
daqui é que devem surgir as novas leis e a reforma da legis~ação .aduzir outro ponto. Outro dia, dizia-se aqui sobre uma CPI
que dê, à polícia e ao Judiciário, força para enfrentar ·esse
recém-instalada- por sinal hoje integrada por dois Senadofes
grave problema que agora ameaça o Brasil. Hoje, por exem- da mais alta responsabilidade, Odacir Soares e Cid Sabóia
plo, nações da Europa e Estados UnidOs têm s:ua_ ~:~enção
de Carvalho~. a CPI da Corrupção, que a mesma só nasceu
despertada para o perigo que represen~am ~s drogas para porque, naquele momento, o ex-Ministro António Rogério
o futuro de todos os países. Antes que ocorra essa ameaça Magri era o foco de todos_os noticiários. O resultado da afoitede maneira tão significativa no Brasil, acho que nós, do Con- za de alguns ao querer se promover foi o depoimento prestado
gresso Nacional, devemos dar o exemplo, e, ao mesmo te~po pelo ex-Ministro António Rogério Magri, convocado para decomeçar a dar ao _judiciário, à polícia, uma legislação qu~ por na CPI, na ausência do Senador Garibaldi Alves Filho,
possa fazer com que se enfrente esse malefício que paira sobre que tem tido tanto cuidado e tanta seriedade quando das
-convocações-e, ao final, ficou a pergunta: quem teve a idéia
o País.
Li, há poucos dias, um artigo de :Oom Marcos Barbosa, de convocar o· ex-Ministro? Da !!lesma maneira aconteceu
dizendo os três perigos que atingem a so.ciedade brás_iJ_eira: -c.om a ex-Ministrá Margarida Procópio. Se não fosse a intera inflação que corrói o valor da moeda, que corrói o salário; venção de alguns Senadores_, teríamos a reedição do depoia corrupção que corrói a dignidade do homem público, que mcnto_do ex-Ministro_da Previdência. Então, é hora de parar,
destrói a dignidade das bases da sociedade; e o tráfico _de .esta Casa tem que ter esta responsabilidade. Nesse ponto,
drogas.
__
o Jornal Congresso NacioDal tem sido da mais alta importância
Acredito em reformas institucionais e estruturais; com para esta Casa, porque tem coragem de colocar determinadas
elas po-deremos diminuir a inflação. Há uma reação da socie- farsas parlamentares por inteiro. Recentemente, tive a 9pOrtudade contra a corrupção, e devemos__~gora promove~ essa nidade de verificar também que o mesmo comportamento
reação no Congresso Nacional, atingindO--o.• dando ao Judi- foi tomado no episódio da Deputada Raquel Cândido. Realciário e à polícia meioS para que essa terceira ameaça que mente, existe a necessidade de se dar nome às pessoas e aos
paira sobre o Brasil efetivamentc desapareça.
fatos. Não podemos nos omitir: ou fazemos uma ação conjugada para que esta Casa seja expungída disso, o que, às vezes,
turva o seu prestígio, ou iremos pagar o tributo de sermos
O Sr. Elcio Álvares- Pennite-me V. _Exa. um apart~
envolvidos no noticiário geraL Então, Senador Gerson CamaSenador Gerson Camata?
~
ta, o tema-que V. Ex~ trouxe, com tanto cuidado, com tanto
O sR; GERSON CAMATA- Pois lião, Senador Elcio zelo, para que a preeminência do Congresso Nacional não
Álvares.
.
. - · ·· ~-----·-·sofresse nenhum arranhão no seu verniz, hoje, ganhou uma
0 Sr. Elcio Álvares ..:... Foi dito aqul.~~·á pouco, que as em virtude desses apartes, todos convergindo para dois pontos
segundas e sextas-feiras estão sendo caract~rizadas exatamen- que, agora, estão esclarecidos. A Mesa do Senado_ tomou
te por discursos da mais alta importância; abordando temãs as providências devidas por meio, não só da ação do seu
que não são previamente-"arii.mciados. V-. Ex~, evidentemente, Presidente mas dos seus integrantes·. E, mais ainda, acho que
ao levantar a ponta de véu desse assunto, trouxe ao debate no seu discurso fica uma indagação: até onde irá a Mesa
opirlióes irriportantes e·, neste instante, podêríamos fazer um da Câmara dos Deputados para apurar a atuação do Deputado
resumo das opin"iões que foram aqui levàntádas. A Mesa do Moroni Torgan, sabendo se. houve ou não falta de decoroSenado Federal, presidida pelo Senador Mauro Benevides, parlamentar ao anunciar, de maneira tão bombástica, a entretem sido muito diligente, e o depoimento dq Senador Dii"ceu ga de uma lista que, afinal de contas, apenas teve o gáudio
Carneiro apenas dá conhecimento públíco daquelas providên- de ·satisfazer a sua vaidade pessoal? Cumprimento V. Ex•
cias que foram inteiramente tomadas a bórii tempo, fazendo pela atualidade do tema que está trazendo a esta Casa, na
com que esse assunto de tamanha gravidal=fe _não se p~ rdesse certeza de que o seu discurso vai, em relação a esses elementos
no noticiário dos jornais. Agora, o pontO mais importante, -que usam a Instituição por motivo de evidênciã, colocá~los
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nos seus devidos lugares, fazendo com que os mesmos tenham
consciência de qUe a norma ética é Conduta fundamental na
atividade Parlamentar.

O SR. GERSON CAMATA - Senador Elcio Álvares
ao agrad~cer a V. Ex• pelo aparte, quero salientar que comecei
o m:u d1sc_urso fazendo un:a cobrança à Mesa e, logo após
mamfestaçao do Senador Dirceu Carneiro, disse a S. Ex• que
o se_u aparte havia sido dez vezes mais importante do_ q-ue
a mmha fala, porque trouxe ao Plenário informações Sobre
as medidas que a Mesa já vinha adotando e que o PlenáriO
e a imprensa não tinham conhecimento, talvez.
Esperamos aqui, terminados esses inquéritos, feitas as
apuraçoes, que os resultados sejam cristalinarnente inforrnad~s à Mesa, ao Plenário, à imprensa e à opin1âo pública brasiw
letra.
Já que é do Legislativo que deve partir todo o arsenal
da legislação que o Brasil precisa, agora, para enfrentar o
problema do t~áfic<?_ internacional, a Casa não_pode, nunca,
ficar sob suspetta. Temos qUe ser clãrõs, transparentes e adow
tar, sem medo da crítica, as medidas necessárias à defesa
da honradez desta Casa, dos seus membros e da transparéncia

cot;t- que ~sses fatos_devem ser abordados, perseguidos, distribmdos e tnformados aqui dentro. O ponto essencial da reflexão que fizemos juntos aqui é exatamente esse·:- ConcOrdo
com V. Ex•
. No início _eu cobrava as m_edidas, mas o aparte do Senador
puce~ Carnetro e a fala de V. E:x:~ nos dizem que as medidas
já estao em andamento, estão sendo tomadas até com a pressa
necessária, para que a opinião pública náo tenha mais dúvidas
sobre como a Casa age em episódios como esse. Ela tem
que dar o ~rimciro exemplo, porque se aqui instalamos as
CPI, se aqut temos o poder de julgar e de denunciar, temos
que ser também os primeiros a fazer a--autocrítica e até a
nos submeter ao tulgamento dos demais membros da Casa.
O Sr. Mauricio Corrêa- PerrD.Ite-me V. EX' um aparte?
O SR- GERSON CAMA TA- Com muita honra, nobre
Senador Maurício Corrêa.__
~ Sr. Maurici~ Corrêa -. Outro dia, fiz um tãpidO pronunciamento, mamfestando estranheza com relação a esse
episódio. V. Ex• salienta, e eu também o fiz naquela ocasião,
que esse Deputado usou a mídia, fez um suspense e depois
apresentou esses fatos ridículos. Na verdade só há um envolvido, q~e já era do_ conh~cimento da Câmara dos Deputados
e~. que já estava, m~lusiVe, respondendo a inquérito. Não
se1 se V. Er leu, hoje, urna entrevista do atual Ministro da
Justiça, Célio Borja ...

O SR. GERSON CAMA TA- Não tive ainda o prazer
de ler._
O Sr. Maurício CotTê3.- ... extremamente interessante,
em que S. E~ aborda essa maneira, esse uso que as autoridades
brasileiras têm, encarregadas de inquérito~ em falar demais.
O próprio Ministério Público andoU falando demais nesses
episódios recentes, sobre as irregularidades havidas no Ministério do Trabalho; os delegados da Polícia Federal encarregados desses inqúeritos a todo instante a dar entrevistas aos
principais joinaís -do Brasil.
O SR- GERSON CAMA TA- Até municiando- permita-me V. Ex• - as defesas desses indivíduos que estavam
sendo acusados.
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O Sr. Maurício Corrêa-Exatamente. E, em decorrência
~isso,

condenam, às vezes, quem é inocente. O papel da autoconhecimento do juiz, porque a
pohcta e pohcta JUdtctána. Ela existe para fazer aquilo que
o Ministério Público solicita, a fim de que a JustiÇa julgue.
Entretanto, ocorre essa precipítãção que estamos vendo. E
esse Deputado ao qual V. Ex~ se refere, de maneira sensacionalista trouxe esses fatos. É lamentável que, hoje integrando
o Poder Legislativo, queira S. Ex; se promover sobre exatamen.te, alg~ma~ dificuldades que temos e d?s exage;os que
prat1ca. Sohdanzo-me com V. Ex~. que aborda um faro muito
Importante. V. Ex~ presenciou aqui a minha intervenção naquele dia e a resposta do Presidente do Comrresso Nacional
Senador Mauro Benevides. Inclusive, gosta~ia que o Depu~
tado Torgan apresentasse a relação com os nomes, que seriam
onze pessoas, naquela ocasião. lamentavelmente, o Presidente
disse que, na verdade, só havia a indicação de um nome.
I~agine V. Ex' que irresponsabilidade! É querer faturar em
Cima de urna situação que não é verdadeira. Esse rapaz, que
está preso ·em Fortaleza~ que tem usado e abusado, inclusive,
do comprometimento de nomes. tem sido também de uma
irresponsabilidade_ enorme. E ele tem-se valido exatamente
~essa rr:esponsabilidade, Jornalistas da mais alta respeitabilidade Citados, passam a ser, na verdade, praticamente condenados pela opinião pública por uma irresponsabilidade de
um sujeito que está preso, confessa ser traficante. confessa
ser usuário de droga, e não acontece absolutamente nada!
nd~~e ~ ap~r~r, _le~a~ ~o

. O SR. GERSON CAMATA mmto recomendável.

E cujo passado não é

O Sr. MaurÍciO Corrêa ~Se-riado-;- Gerson Camata uso
este aparte para solidarizar-me com V. Exa e esperar, inciu'sive,

que a Mesa do Congresso Nacional, já não digO nem do Senado,_nem da Câmara, mas do Congresso Nacional, tome uma
J?O~tçã? cc:m relação a is_so que tem acontecido aqui, cuja
uruca fmahdade é o parlamentar faturar em cima do Congresso
e nos deixar em situação melindrosa em deixar_ inclusive
os jornalistas em situação conlPticad~; pÕrqüe aÍ iodOs sã~
confudidos, inclusive os funcionários desta Casa. É o aparte
que faço, neste instante, em homenagem a V. Ex~·.
O SR. GERSON CAMATA -Agradecendo a V. Ex•,
reafirmo que ouvi o seu pronunciamento, tentei até.aparteá-lo,
mas V. Ex~, logo a seguir, entroU abordando outro assunto
e não tive oportunidade de, a tempo, apoiá-lo na iniciativa
que propunha naquele dia.
-Terminando, fOi uma reflexão de todos nós, membros
do Senado Federal, sobre um ass._unto que é grave, um assunto
que já está tendo, por parte da Mesa, as respostas que esperáw
vamos. Aguardamos que depois elas sejam todas públicas
para que não paire nenhuma dúvida na opinião pública sobre
como o Congresso Nacional age quando tem que julgar a
si mesmo, porque ele é o instrumento que julga os outros
e que faz as leis, que propõe a punição daqueles que tentam
ou que patrocinam esse maldito tráfiCO- de drogas.
Sr. Presidente, gostaria de registrar o sentimento que,
creio, é de todos~ nós parlamentares brasileiros, pelos fatos
que ocorrem no _Peru, onde o Presidente eleito, democraticamente, aplica um golpe sobre o Congresso Nacional do
Peru, eleito democraticamente, e põe sob prisão domiciliar
os Parlamentres daquele país.
Esperamos que o Peru não venha ser a exceção da América Latina, a essa altura, não se transforme numa Cuba antide-

1828 Te!ça-feira 7

DIÁRIO DO C-ONGRESSO NACIONAL (Seção II)

mocrática mas, pelo contrário, possa se reencon-trar através
do diálogo, fazendo com que seja reaberto o Congresso Nacional; voltem os Parlamentares a sua atividade e o pafs à plena
convivência democrática. Muito obrigado a V. Ex~ Sr. Presidente. (Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Gerson Camata o Sr.
Epitácio Cafeteíra, deixa á cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.
Durante o discurso do Sr. Gerson Camata o Sr.
Magno Bacelar~_deixa a cadeira_ da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Nabo r Júnior.
Durante o discurso do Sr. Gerson Camata, o
Sr. NabOr Júnior, deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, 1~ Secretário.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENAD"ORES:
Affonso Camargo- Albano Franco- AJÜizio BezerraÁureo Jv!ello - Beni Veras -Dario Pereira -Flaviano
Melo- Hydekel Freitas -Josaphat Marinho -Magno Bacelar- Mareio Lacerda- Maurício Corrêa- Nelson Carneiro

- Ronan Tito.
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Sobre a Mesa,
expediente que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.·
É lida a seguinte nota:
Os comitês de imprenSa--do Senado Federal e da Câmara
dos Deputados Repudia com veemência notícia divulgada hoje

de oue iorn_a_listas .credenciados...nos_do.ffl_comitês esteJam com~
proffietldos com o tráfico de drogas, como ttsuários e também

como difusores do vício junto a colegas e funcionários das
duas Casas do CongressO NacioriaL
_
_
A denúncia, leviaria, por não -apresentar nenhuma prova,
envolve jornalistas-respeitados e respeitáveis, qti"e-Eá de_cênios
Ínilitam, com decência e respeito a si próprios e à cbletividade,
na divulgação de fatos que interessaiTl_ à Nação.
Os comitês' reãfirnfam que o de-nundárite, que se diz jor~
nalista, nunca foi credenciado em nenhuma das duas Casas
legislativas, e nu-nca teve filiação nos sindicatos dos jornalistas
profisS:iOriâiS de Brasflia e de Fortaleza.
Os Presidentes dos comités apelarão às _presidênc!as das
duas Casas do Congresso c respectivâs cofregedorias no sen~
tido de que sejam tomadas providências contra d~n_!Íf!-Cias le~
vianas apresentadas por detentores de mandato parlamentar
que denigrem os profisSiOnais ciede-nciadás_e, por conseguinte,
a própria institUíÇâo. Comunicam, ainda, que recorrerão ao
sindicato _da categoria para o estüdo das medidas_ judi_ciais
cabíveis.
Brasília, 3 de abril de 1992.
Guiomar CaiDpeb- Comitê de Imprensa/Senado Federal.
Gerson Menezes- Comitê de Imprensa/Câmara dos Deputados_. _
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -O expediente
lido vai à publicação.
Sobre a Mesa, projeto que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 32, DE 1992
Dispõe sobre a concessão gratuita de talonário de cheques a todos os funcionários públicos e autárquicos que p·ercebam seus rendimentos através de depó~

sito em Conta no Banco do Brasil S/A ou na Caixa Econômica Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica o Banco do Brasil S/A e a Caixa Económíca
Federal obrigados a fornecer mensal e gratuitamente um talo~
nário com vinte folhas de cheques a todos os funcionários
públicos ou autárquicoS que percebam vencimentos, pensões,
soldos ou proventos de qualquer natureza pelos cofres públicos
através dessas instituições financeiras, independentemente de
· ·
sua remuneração.
Art. 29 FiCa o Banco do Brasil S/A e a Caixa Económíca
Federal obrigados a conceder cheque especial a todos os fun~
cionários públicos ou autárquicos que percebam vencimentos,
pensões, soldos ou proventos de qualquer natureza pelos cofres públicos através dessas instituições fmanceiras, sem exi~
géncia de saldo médio.
Art. 39 O disposto nos arts. 1~ e 29 não se aplica àqueles
funcionários públicos ou autárquicos enquadrados no inciso
VI,§ 2• do art. 171, do Decreto-Lei n" 2.848, de 7 de dezembro
de 1940, ou que sejam atingidos por ato do Banco Central
do Brasil.
Art. 4~> ~s-ta-rii entr~ em.vigor-fla .. data de. sua publi~
cação.
Art. 59 Revogam~se as disposições em contrário.

Justificação
- O presente Projeto de Lei tem por objetivo tomar obriga~
tório o fornecimento gratuito do talonário de cheques, bem
como a concessão de cheque especial, pelo Banco do Brasil
S!A e a Caixa Econômica Federal, a todos os funcionários
públicos ou autárquicos que percebam os seus vencimentos,
soldos, pensões e proventos de qualquer natureza através des~
sas instituições financeiras.
A medida se torna necessária em razão das exigências
estabelecidas pelas instüuíções- já citadas -para a concessão
de talonários de cheques e para a abertura de conta corrente
especial. Em princípio, só têm direito a talonário de cheques
aqueles funcioná-rios que percebem acima de_ Cr$ 100.000,00
(cem mil cruzeiros) mensais. Ora, dado o atual nível de remu~
neração_ do_ servidor público, um número expressivo desses
cidadãos fica impedido de movimentar a própria conta bancária. Acontece~ no entanto, que o Banco do Brasil e a CEF
tém o monopólio da movimentação das contas dos servidores
públicos sem, contudo, oferecer nenhuma contrapartida ao
correntista.
Esse Projeto de Lei visa à correção dessa injustiça, sem,
no entanto, ferir princípios adotados pelo Bacen tais como
a Circular n9 1.769, de 5·7~90, que estabelece o fornecimento
mensal de um talonário de cheques, com vinte folhas, sem
exigência de saldo médio; o Decreto·Lei n 9 2..848, de 7~12-40,
que, no seu art. 171, § 29 , inciSo VI, diz que "iii.cide em
crime de estelionato aquele que emite cheque sem suficierite
provisão de fundos em poder do sacado ou lhe susta o paga~
menta"; a Circular n9 559, de 29~7~80, do Banco Central do
Brasil, que determina o encerramento da conta do cliente
e a inclUsão do seu pome no cadastro de emitente de cheques
sem fundos, caso um cheque sem provisão de fundos seja
apresentado duas vezes.
Finalmente, este projeto contribui para a dignificação
do funcionário público ao permitir· lhe, sem distinção, o acesso
a urna das formas mais prática-s de movimentação de recursos
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financeiros existentes em um sistema econômíco, que- é a ernisM

são de cheques.
__
_
Sala das Sessões, 6 de abril de 1992. -Senador Márcio
Lacerda~

LEGISLAÇÃO CTTADA
CÓDIGO PENAL
DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE
DEZEMBRO DE 1940
.
O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o art. 180, da C_orlstituição, decreta a seguinte
lei:
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.Vide Decreto n•2;S91, de 7 de agosto de i912, que regula
a emissão e drculaç~o de cheques.
e Vide Súmulas 246, 521 e 554 do STF.
•A Nova Lei do Cheque (Lei n• 7.3'37, de 2-9-1985 (dispõe em
seu art. 65: "Os efeitos penais da emissão do cheque sem suficiente
provisão de
fundos, da frustração do pagamento do cheque da falsidade, da falsifi·
cação e da alteração do cheque continuam regidos pela Legislação CriminaL

§ 3~ A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido com detrimento de entidade de direito público ou de
instituto de ecoflomia popular, assistência social ou b_eneficência.

CAPÍTULO V!
Do Estelionato e outras Fraudes

(A Comissão de Assuntos Económicos decisão Terminat(va.)
-

Estelionato

Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em
erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio frauduw

O SR, .PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -O projeto
lido será publicado e remetido à Comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
.Vide art. 155,lV, da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960 (estelio- --Secretário.
nato).
.Vide art 2~ do Decreto-Lei n• 47, de 18 de novembro de 1965
É lido o seguinte:

lento:

( estelionato).
_
___
.Vide art. 53, do Decreto-Lei no 6.259, de 10 de fevereiro de 1944
(serviço de loterias).
• Vide art. 27 do Decreto-Lei n" 70, de 21 de noyembro de 1966
(cédula hipotecário),
·

Pena
-reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa.
§ 1" Se o criminoso é primáriO, ee peQueno valor
o prejuízo, o juiZ pode ·aplicar a pena Conforme o disposto no art. 155, § 2'.
§ 2~ Nas mesmas penas incorre quem:
Disposição de coisa alheia como própria
I - vende, permuta, da em pagamento, em locação ou em garantia coísa alheia- como- propria;
Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria
I I - vende, permuta, da em pag(lrnento ou em_
garantia coisa própria maliável, gravada de Óll_U:_S ou
litigiosa, oif imóvel que prometeu vender a terceiro,
mediante pagamento em prestações, silenciando sobre
qualquer dessas circunstâncias;
Defraudação de penhor
III- defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou outro modo, a garantia pignoratícia,
quando tem a posse do objeto empenhado;
Fraude na entrega de coisa
IV- defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a aguém;
Fraude para recebimento de indenização ou valor de
seguro
V- destrói, total ou parcialmente, ou_oculta coisa
própria, ou lesa o prójJiio corpo ou a saiide, ou agrava
as conseqüências da lesão ou doença, com o intuito
de haver indenização ou valor de seguro;
Fraude no pagamento por meio de cheques
VI- emite cheques, sem suficiente provisão de
fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento.

REQUERIMENTO N• 139, DE 1992
RequeirO a transcrição -para que fique perpetuado nos
Anais do Senado Federal --do artigo "Ode ao Campeão",
anexo, de autoria do eminente Deputado Ulyssses Guimarães,
relativo à atuação parlamentar e política do ilustre Senador
Pedro Simon, e publicado no Correio Brazileinse, edição de
ontem, 5 de abril corrente.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1992. -Nelson Carneiro.
(A CohJ,issão Diretora.)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - De acordo
com o art. 210, § P, do Regilpento Interno, o requerimento
será submetido ao exame da Comissão_ DiretOra.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Esgotado o
tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
No 73, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único~ do Projeto de Lei da
. Câmaran•73, de 1991 (n' 4,064/89, na Casa de origem),
de iniciativa do Tribunal de contas da União,_ que dispõe sobre a Lei Orgânica do -Trióunãl -.:te COntas da
União, e d~ outras providências, tendo
PARECER. sobre n•• 62, de 1992 da Com'' ,ão
-de Constituição, Justiça e Cidadania: l'~ pronunciamento: favorável ao projeto com 35 emt... Jás que
oferece; 29 pronunciamento (sobre as emendas de ple-
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nário)~ favorã.vel às Emendas de_ -n<fl

44, 45, 56 e -65;

favorável com subemenda que apresenta às de n;>S 36
a 38, 40, 42, 54, 55, 57, 59, 62 e 66; pela rejeição
das de n'' 43, 46, 47 a 53, 58, 60, 61, 63 e 64; pela
prejudicialidade das de n<.>S 39 e 41; e apresentando
a de n' 67.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Itens 2 e 3:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 125, DE 1991

-2-

(Em regime de urgência, nos teCIDOS -do art.
336, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n' 125, de 1991-Complemen~r (n' 60/89, na
Casa de origem), que discipfíria os límites das despesas
com o funcionalismo público, na -forma do art. 169
da Constituição-Federal, tendo
..
PARECERES, proferidos em plenário. Relator:
Senador Meira Filho.
-1~ pronunciamento: favorável ao projeto;
- 2~' pronunciamento: favorável à emenda de plenário.
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas perante a Comissão de Constituição~ Justiça
·
e Cidadania).

-3PROJETO DE LEI DA-CÂMARA
N• 126, DE 1990
(Em regime de urgência, D.os ~ermos do
art. 336, e, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de _Le_i da
Câmara n• 126, de 1990 (n' 1.854/89, na Casa de origem), de iniCiãtfvãOO- _Ministério Público da União,
que cria a Carreira de Apoio TéCllicO-Administrativo
do Ministério Público da União e seus cargos, fixa os
valores de vencimentos, e dá outras providências. (Dependendo de parecer.)
A Presidência, nos termos do art. 175, letra e do Regimento Interno, retira essas duas matérias da pauta de hoje
para sanar falhas de instrução.
O SR. PRESIDENTE (l)irceu Carneiro) -Item 4:
MENSAGEM N• 161, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do ___ _
art. 336, c, do Regimento Interno)
Mensagem n~ 161192, de relativo à Proposta para
que seja retificada a Resolução n" 83/91, do Senado
Federal, que autorizou a República Federativa doBrasil a garantir o contrato de emprés~imO externo a ser
celebrado entre o Estado de Pernambuco e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento- BJD. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 140 do Regimentõ Interno, designo
o nobre Senador Elcio Alvares para emitir paracer.
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O SR. ÉLCIO ALVARES (PFL- ES. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, em 9 de dezembro
de 1991, _através da Mensagem n~ 731, do Senhor Presidente
da República, foi encaminhada a essa Casa do Congresso
Nacional pedido de autorização para a contratação de operação de crédito externo, com garantia da União, a ser firmada
entre o governo do Estado de Pernambuco e o Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID.
Efetuada a análise dos dispositivos legais e regulamentares exigidos pela Constituíção Federal, pela -Resolução do
Senado Federal n"' 96/89, e demais instrumentos jurídicos que
norteiam a concessão de empréstimos, foi autorizada a solicitação, nos termos da Resolução n" 83/91, de 17 de dezembro
de 1991.
Em 27 de fevereiro de 1992, o Senhor Ministro de Estado
da Economia, Fazenda e Planejamento encaminhou a Exposição de Motivos n9 047, em explicita a necessidade e alteração
das condições básicas do empréstimo, no que se refere às
datas finais para a sua arnortiz_a:ção, porquanto o contrato
em causa fora firmado em 6 de fevereiro de 1992, e não
em novembro de 1991, como previsto na ~xposição de Motivos
anterior, n' 664, de 4 de dezembro de 1991.
A Minuta do Contrato de Ernpréstirilõ, em-suasdáusulas
3.01 e 4.04, estipula que o prazo final de ·amortização e a
efetiva data de assinatura do contrato devem guardar correlação, o que justifica a retificação requerida pela Mensagem
n' 161, de 1992.
Do exposto, opinamos pela alteração da alínea d dos
itens I e II da Resolução ní' 83/91, nos termos do seguinte:

PRQJETO DE RESOLUÇÃO N• 13, DE 1992
Altera a alínea d dos itens I e H do artigo 2~ da
Resolução n" 83, de 17 de dezembro de 1991, do Senado
Federal_.

O Senado Federal resolve:
Art. J9 A alínea d do item I do art. 2"' da Resolução
do Senado Federal n' 83, de 17 de dezembro de 1991, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"d) amortização: o emprtistimo deverá ser totalmente amortizado pelo mutuário até o dia 6 de fevereiro de 2012, em prestações semestrais, conSecutivas
e aproximadamente iguais, a primeira das quais a partir
de seis meses da data prevista para o desembolso final
do financiamento."
Art. 2~' A alínea d do item II do art. 2~ da Resolução
do Senad9 Federal n~' 83, de 17 de dezembro de 1991; passa
a vigorar com a seguinte__tedação:
"d) amortização: o empréstimo deverá ser totalmente amortizado pelo mutuário até o _dia _6__de fevereiro de 2017, em prestações semestrais, consecutivas
e aproximadamente iguais, a primeira das quais a partir
ç_le s_eis meses da data prevista para o desembolso final
do financiamento."
Art. 3~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões. -Presidente e Relator.
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É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O parecer
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n9_ 13,
de 1992, que altera alínea d, dos itens I e II do art. 2'", da
Resolução n' 83, de 17 de dezembro, de 1991, do Senado
FederaL
A Presidência esclarece ao Plenário que fica facultada
a apresentação de emendas nesta oportunidade.
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) --'Item 5:

-5-

REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 280. DE 1991
DiscusSãO, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão Diretora em seu Parecer n" 60,
de 1992) do Projeto de Lei do Senado n' 280, de 1991,
de autoria do Senador Odacir Soares, que dispõe sobre
a cria~~ão e o lançamento do selo comemorativo dos
160 anos da fotografia no Brasil, e dá outras provi-dências.
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de autoria do Senador Odacir Soares, que dispõe -sobre
a criação do Dia Nacional do Fotógrafo, oficializa no
Brasil o Dia Mundial da Fotografia, e dá outras providências.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça apalavra, encerrO a discussão.
Encerrada a discusSão, sem apresentação de emendas,
a redação final é considerada definitivaMente aprovada, nos
termos do disposto no artigo 324 do RegiJ:nep.tõ Interno.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 281,
de 1991, que dispõe sobre a criação do "Dia Nacional
do Fotógrafo", oficializa n() Brasil o "Dia Mundial da
-Fotografia", e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ É instituído o "Dia Nacional do Fotógrafo",
a ser comemorado anualmente no dia 15 de agosto.
Art. 2~ É oficializada, no Brasil, a comemoração do
"Dia Mundial da Fotografia", celebrado anualmente no dia
19 de agosto.
Art. 3~ Ê criada a figura do patrono do fotógrafo e
da fotografia no Brasil, na pessoa de Hercule Florence, inventor da fotografia.
Att. 49 Esta Ie:i entra- em vigor na data de stiã -publicaçã~.

Em discussão a tedação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discuss-ão, sem· a apresentação de emendas,
a redação final é considerada definitivamente aprova"da, nos
termos do disposto no art. 324 do Regimento Interno.
O projeto vai ã Câmara dos Deputados:
É a seguinte a redação finá1 aprovada:
Redação final do _Projeto de Lei do Senado no 280,
de 1991, que dispõe sobre a criação e o lançamento
do selo comemorativo dos 160 anos da fotografia no
Brasil e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É criado o selo comemorativo dos 160 anos da
fotografia no Brasil.
Parágrafo único: --o selo terá estampada a efígie do inventor francês Hercule Florence e a do pesquisador brasileiro
Correa de Mello.
Art. 2? As providências e normas p-ara a àiação do
selo serão estabelecidas pela Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos-'- EBCT. ·
·
_
· . -. -·Art. 3• É fixada a data de 15 de agosto de 1992 como
dia do lançamento do selo em todo o País, a ser promovido
pela Empresa Brasifeiia -de Correios e Telégrafos - EBCT
e pelas entidades representativas da categoria profissional dos
-fotógrafos. - -Art. 4~' Esta lei ~ntra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições eni c0ntrãri3~
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Item 6:
Discussão, em turno único, da RedaÇão-Final (oferecida pela Comissão Diretora em seu PareCer- :09 -61,
de 1992) do Projeto de Lei do Senado n' 281, de 1991,

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Item 7:
Discussão, em turno único, da Proposta de Emenda à Constituição n9 22, de 1991, de autoria do Senador
Coutinho Jorge e outros Senhores Senadores, que altera a redaçãQ do art. 159, I, b, da Constituição, e o
art. 34, § 29 , 11!, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias. (5~ sessãiYde discussão.)
Em obediência ao disposto no art. 358, § 2~ do Regimento
Interno, transcorre hoje o último dia da discussão da proposta
e apresentação de emendas assinadas por 113, no mínimo,
da composição do Senado.
Em discussão_ a Proposta de Emenda à Constituição n 9
22/91, eth primeiro turno: (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria--será iricluída em Ordem
do Dia, oportunainente, em fase de votação.
_O SR. PRESIDENTE (Uirceu Carneiro) palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues.

Concedo a

__ O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -PI. Pronuncia
o· seguirite discu'rSó.)' .:____ Sr. Presidçrite, Srs. Sen-adores, as
emissoras de teleVisão e rádio, a partir das ?h de hoje, passaram a noticiar fatos da maior gravidade que, na madrugada,
te"riam ocorrido na república vizinha e irmã, a República do
Peru.
Noticiam - e tais notícias foram êorlfirníadas ao meio
dia - que o CongreSsO da República do Peru foi cercado
e fechado; que Líderes da Oposição, Senadores e Deputados,
foram presos; que os jornais, rádios e televisões ·estão sob
censura; que a Constituição foi suspensa, e que o Chefe de
Estado passou a governar por decreto. São as primeiras notíciiiS- das ?h, confirmadas pelas estações entre doze e treze
horas.
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Confesso a V. Ex~ e aos ilustres colegas qu~ esta ::>Urpreendente notícia deixou-me, a mim também, muito preocupado.
Quero, nesta manifestação que é a príineiiá; porque pretendo
voltar ao assunto em outros pronunciamentos, que esta notícia
seja objcto de apreciação nesta Casa do Congresso Nacional.
Desta tribuna do Senado no meu País, desejo expressar
a minha solidariedade ao Congresso da república irmã, ao
Senado e à Câmara dos Deputados, aos partidos políticos,
à imprensa, aos sindicatos e ao povo da República do Peru.
E, neste gesto de solidariedade, Sr. Presidente_. vai também uma expressa condenação a esse ato crimínoso de desrespeito à Constituiç3o e de ultraje à liberdade de um nobre
povo.
O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex~ me permite um aparte?
O SR. CHAGAS RODRIGUES - Ouço ó aparte de V.
Ex~ com muita atenção e apreço. ·
-
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da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações."

Sr. Presidente, não conseguiremos construir essa comunidade com ditaduras e ditadores.
Ao solidarizar-me com o povo da República do Peru,
ao condenar esse golpe, quero, Sr. Presidente, dirigir também
um apelo ao Sr. Ministro das Relações Exteriores Francisco
Rezek que, se ainda não o fez, procure o Presidente da República Fernando Collor para que o País se manifeste o _quanto
antes. A Nação brasileira não pode deixar de rePudiar esse
ato; a Organização dos Estados Americanos não pode deixar
de condená-lo e os países da América· Latina, da América
do Sul, do Cone Sul precisam levar sua solidariedade ao povo
peruano, e impor ao Governo golpista o tratamento que merece. Não queremos conviver com ditaduras e ditadores especialmente nesta nossa América Latina, nesta nossa América do
O Sr. Nelson Carneiro- Gostariã aperias de me solida- Sul.
rizar com V. E~ Acredito que o pensamento que V. E~
Sr. Presidente, é com revolta que assim me manifesto.
acaba de expressar da tribuna desta Casa seja o sentimento Coerente com minha vida pública, pois nunca compactuei
de toda a Nação brasileira que repudia todas as formas de com ditaduras e ditadores. Lutei sempre, objetivando a restauopressão e todos os atentados à liberdade _e à ordem constitu- ração da democracia no meu País e acompanhando com entucional. Façamos votos que o Peru, em breve, restaure a sua siasmo a luta de outros povos para que cada N açào conheça
ordem constitucional e se reintegre com os demais países no uma vida de liberdade, de democracia e de progresso social.
âmbito da América Latina, onde, à exceção de Porto Rico,·
Aqui ficam, portanto, estas palavras. Que se saiba que
todos os outros países convivem conru""llla ordem legal e consti- o Senado Federal do Brasil também, através de alguns Senatucional, ainda aqueles que até há pouco eram vítimas ~e dores - acredito estarem traduzindo os sentimentos desta
sangrentas guerrilhas. V. Ex~ pode estar certo de traduzir, Casa e de todo o povo brasileiro-, repudia esse ato e espera
neste momento, o pensamento de todos os democratas brasi- que o .qosso Governo esteja à altura do momento e imediataleiros.
- ·
mente condene o golpe, não se manifestando apenas depois
O SR. CHAGAS RODRIGUES- Muiiô agradeÇo,nobre de outros já o terem feito.
"O Governo do Brasil deve também, sem tardança, entrar
Senador Nelson Carneiro, o expressivo ê 'Valioso aparte de
V. Ex' que vem de um ex-Presidente desta Casa e de um em contato com outros governos; notadamente o da Argenantigo combatente em defesa da liberdadç e contra as ditadu- tina, o do Chile, o da Colômbia, o da Bolívia e de demais
nações para que haja urna manifestaÇãO de todo o ·nosso contiras e ditadores.
Sr. Presidente, a nossa América: do Sul, que tanto lutou nente sul-americano. Espero, Sr. Presidente, que esse golpe
para libertar-se de ditaduras e de ditadores, .o mundo inteiro fracasse, como já fracassaram outros. Os povos da América
que vem nessa mesma luta não pode deixar de receber com do Sul também merecem liberdade, justiça social e progresso.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
profunda tristeza estas notícias.
São os democratas da América do Sul, da América Latina,
Durante o discurso do Sr. Chagas Rodrigues, o
Sr. Dirceu Carneiro, 1~ secretário, deixa a cadeira da
do continente e do mundo inteiro que lamentam e conden~
esse ato. Um presidente de república eleito pelo povo há
presidência, que é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior.
pouco mais de um ano se converte, assim, nesta nova fase
-ou quer converter-se - no primeiro ditador da América
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a palado Sul.
vra ao nobre Senador Esperidião Amin. (Pausa.)
Aqui fica a minha solidariedade, e, como_ disse o nobre
S. Ex~ está ausente.
Senador Nelson Carneiro, estou certo de que é a solidariedade
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Carneiro.
de todos os democratas· do Brasil, de todo o nosso povo,
aos irmãos da nobre nação, da nobre República do Peru.
O SR. DIRCEUCARNE!RO (PSDB - SCPronuncia
Não preciso mencionar que a nossa ConStitU.íção, logo o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
no seu art. 1" diz:
Srs. Senadores, o que me traz hoje à tribuna da Casa é o
"A República Federativa do Brasil, formada pela que, a meu ver, pode ser apropriadament~ cha~ado de
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Dis- "Aliança de Canapi". Creio que esSa expressão define o desejo
trito Federal, constitui-se em Estado Democrático de de o Governo Co"llor aproximar-se dos tucanos. Gostaria de
Direito e teffi, como fundamentos: I - a soberania; mencionar algumas reflexões sobre essa referência, começanII- a cidadania; III- a dignidade da pessoa humana; do por lembrar a origem dos tucanos.
Após ter alcançado o estado de direito e ter restabelecido
IV -os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
a ordem constitucional em nosso País, com o advento da pleni~
V - o pluralismo político."
tude das esperanças do povo brasileiro em decorrência do
E, grande inovação, no art. 4", parágrafO único, reza:
trabalho produzido pela Assembléia Nacional Constituinte
"A República Federativa do Brasil buscará a inte- até aquele momento, tentou-se, no ato. produzido por uma
gração económica, política, social e cultural dos povos dissidência do PMDB, ajudar a sociedade brasileira a defmir
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melhor as suas_ correntes de pensamento. A extinção pelo
regime autoritário dos partidos e essa desordenação das correntes de pensamento do nosso País causa-nos grandes prejufzos.
D_cpois da luta em que todos os brasileiros democratas,
que tinham inspiração nesses princípios que pretendem interpretar o sentimento _do povo brasileiro e a_força da sociedade,
alcançaram o restahelecimento da ordem jurfdica, os trabalhos
da Assembléia Nacional Constituinte a pleno vapor e os principais entraves e entulhos autoritárias superados, nada melhor
do que participar desse es[orço de organização do pensamento
da sociedade brasileira. Nada melhor do que isso poderia
inspirar cidadãos e cidadãs a elaborarem, a trabalharem essa
idéia.
A inspiração do PSDB já estava situada naquilo que logo
após veio a acontecer, ou seja, a idéia de mudança do eixo
proposto pela guerra fria e-·rrlorinente do conflito ideológico
em cima do marxismo e do capitalismo, que já se esgotava
no seu discurso c na sua permanência. Antevendo isso, pessoas
da maior sensibilidade e de pensamento político no nosso
País propuseram esse _que seria expressamente denominado
o Partido da Social Democracia Brasileira, tentando interpretar exatamente aquilo que parecia acontecer nãqU"ele momento. Efetiv3.mente isso depois ocorreu. Havia uma tentativa
de começar a polarizar, a situar o debate político e ideológico
em outros parâmetros, não mais naquele esgotado modelo
da guerra fria de marxismo de um lado, no Leste, e capitalismó
do outro.
A compreensão da sociedade a partir do pensamento
dos tucanos era muito mais abrangente. Era pluralista, mais
aberta~

Algum tempo depois, e não foi muito, caiu o Muro de
Berlim. Houve um verdadeiro enfraquecimentO de um dos
pólos da guerra fria; e a Guerra do Golfo foi praticamente
uma pá de cal naquilo que já estava nos seus últimos estertores.
A desintegração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas só veio confirmar, como cdilseqüênciã, tOda esSã situação. Essa visão já pressup-tiilba, dadas aS tendências do mundo
todo, que o principal debate a se estabelecer num futuro próximo, a partir daquele momento, provavelmente seria entre
as correntes de pensamento chamadas liberais, assentadas numa visão de liberdade e de economia de mercado, das forças
sociais plenas, com a contrapartida de uma drástica diminuição
da importância da interferência do Estado nesse contexto,
e a social-democracia.
Essa última corrente se contrapõe, em parte, à dos liberais, assentada numa visão de. socie_c;lade pluralista, que, embora compreenda o momento em que vivemos, a necessidade
de diminuir a interferência do Estado, que assumiu proporções
agigantadas e inconvenientes, nunca abriu mão de um papel
regulado!- das relações de mercado e sociais, visto qUe; para
o Brasil, a liberdade da economia de m_e-rcado _é semelhaqte
à visão popular de se entregar as galinhas aos cuid_ados da
raposa.
Uma sociedade extremamente diferenciada-nos-níveis de
renda, nas situações sociais-~ culturais,_não pode, em hipótese
alguma, ficar à sua própria sorte. Nessa circunstância, faz
jus o papel do Estado.
.
...
De modo que, diante dessa concepção, o PSDB _começava
a se situar nesse novo c.ontex_tP políticO e, a partir dessas
referências bastante amplas a nível internacional, engendrava,
no nosso País, uma relação políticõ-partidária que fosse, acima

~
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de tudo, uma preocupação de modernidade, interpretando
corretamente o nosso momento histórico, e tim marco moral
para servir à sociedade como ponto de apoio, exatamente
quando essa questão estava tão abalada no contexto nac_ional.
Esses pressupostos embasavam-se no propósito de defender o Parlamentarismo como sistema de governo. visto .ser
o seu conteúdo mais flexível, mais democrático e possivelmente um dos elementos importantes para nos livrar do fantasma do impasse constituciorial ou do golpe de Estado. Isso
significa que uma situação de equívoco ou de _mudança de
rumo do governante escolhido não impõe um· sofrimento à
sociedade durante o seu período inteiro nem mesmo induz
a que se rasgue a Constituição.
- A história do nosso País, pontilhada de circunstâncias
dessa natureza, nos tempos modernos, não comporta mais
essa experiência, que nos deve servir de lição.
Defendemos também o voto distrital misto como um aperfeiçoamento dos mecanismos eleitorais, para viabilizar urna
escolha melhor, visto que todos são eleitos pelo voto direto
nas urnas.
Verificamos que esse mecanismo, dadas as circunstâncias
de comunicação de massa em nosso País e das próprias imperfeições das leis eleitorais, não favOie-ó!, de todo, aquela imagem idealista que a Nação sempre deseja do político honesto,
competente, dinâmico, sincero nos seus propósitos e Jiel nos
seus compromissos com a sociedade.
Essa visão de aperfeiçoamento dos __ mecanismos não se
esgota apenas no seu trabalho legislativo, mas também vivencia, no cotidiano da sociedade, essa realidade.
Disputamos aS eleições municipal e presidencial,o que
no_s conferiu um certo embrião. A eleição para a Presidência
da República fOi a dimensão máxima que se alcançou em
nível de pregação, quando o Senador Mário Covas, candidato
do PSDB perante a sociedade brasileira, configurou-se numa
da_s figuras mais dignas e belas da participação de um político
num pleito eleitoral dessa envergadura e da grandeza do nosso
País.
Não fomos Vitoriosos, mas c-reio que contribuímos para
a consolidação _do processo democrático no Brasil e acendemos
esperanças no coração de muitos brasileiros.
Foi vitorioso o candidato do PRN, Fernando Collor de
Mello. Eis qUe, ao-administrar, a partir dos poderes imperiais
do presidencialismo, com plena força e vígor, logo já se apre~
sentam alguns aspectos que viriam, mais tarde, configurar-se
como de grande fragilidade.
A eleição do __ Presidente da República foi um ãto que
premiou o_ voluntarismo de uma_ candidatura sem partido,
sem quadros e sem estrutura. Foi-um discurso vencedor. Não
foi um partido político que ganhou as eleições, mas um discurso, uma posição ousada.
E uma yez composto o quadro, pinçando figuras administrativas ou políticas, de um lado e de outro, tomou as medidas
~~is ousadas em questões de natureza econômico-finan<?dra,
Uma delas fez até inveja a Fidel Cas~ro, nos bons te~pos
da vitória da Sierra Maestra: intervir nos depósitos à vista.
Se Fidel Castro, na Revolução Cubana, tivesse adotado êssa
medida, teria razões para se jUstificar, por que estava lutando
pela vigéncia de um novo sistema económico-financeiro. Porém, como no Brasil não nos constava tratar-se da substituição
do capitalismo por qualquer outra estrutura económico-política, conhecida ou desconhecida, apenas feriu-se aquilo que
era mais sagrado para a concepção vigente, sem ter alternativa
para colocar no lugar. Mas, enfim, tudo isso passou. Eu mesmo
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imaginava quantos cálculos deveria ter feito a Ministra Zélia
para chegar à conclusão de que era cinqüenta mil, não sessenta, cem, duzentos nem trezentos cruzados que poderiam ser
liberados! Imaginei que os computadores do Executivo Federal tinham esquentado a sua memória para chegar ao cálculo
necessário pa·ra suportar tudo isso. Fiquei imensamente frustado e, confesso, até um pouco envergonhado, quando vi, pelos
escritos da Ministra Zélia, que aqueles cinqüeilta mil cruzados
foram resultado de um sorteio de papeiszinhos, rolados numa
festinha, apresentados diante de alguém para· Cõ-tJ.solidar ou
selar a sorte de milhões de brasileiros. que seriam confiscados
em mais ou m_enos cruzados.
Os escritos da Ministra Zélia, somados a episódios que
depois se sucederam com o Ministro Magri e outros que freqüentaram, depois da alta investidura de Ministro, as delegaci~s de polícia de nosso Pafs, rebaixaram o caráter da nacionalidade._ Isso foi de um profundo prejufzo para todos n_ós que
lutamos pelo restabelecimento da credibilidade dos políticos,
pelo sucesso do desempenho do Poder Público e do exercício
administrativo, pelo sucesso das políticas públicas·, e exatamente num momento difícil, posto que o Estado está mergulhado numa profunda crise.
Depois de todos__esse.S episódios, simbolizados pelos escritos da ex-Ministra -Zélia Cardoso de Mello e pela gravação
do ex-Ministro Rogério Magri, que foram um livro e uma
fita, representando aquilo que é devastador na administração
pública- a de~oralização total da seriedade com que todos
nós~ brasileiros, estávamos a embalar os nossos sonhos, neste
limiar da democracia que tanto queremos construir.
Somando-se a esses aspectos, a primcira-dã.ma, ã espos-a
do Presidente da República, vez por outra, freqüenta, também, as páginas dos jornais, com çlenúncias_. inquéritos, envolvimento de parentes, coisas que ocorrem na mesma linha.
No momento, talvez, do ponto máximo de- publicidade
em torno daquilo que se chamou mar de lamas, corrupção
desenfreada, todos aqueles adjetivos já gãstós nils manchetes
e textos de jornais e televisão, o Governo resolve, ãfr3.vés
de uma ação bastante contundente, pouco· usual, demitir o
Ministério, dentro daqUeiC clima que todos sabemos, que parece ser, mas não é, ou seja_, pareCe que todos os-Ministros
pediram dcmissão,111as·, mffê~lidade, sabe-se que o Presidente
solicitou que todos a pedissem. Pedido do Pr~idente da República, em sistema pfcsiilencialista, é uma ordem. O Presidente
ordena o pedido de demissão de todos seus Ministros; depois,
recoloca aqueles que acha oportuno recolocar; deixa no limbo
aqueles que ainda não têm a definição, não sei se de confiança
do Presidente da República, que não estão nomeados nem
desnomeados.
Há pouco o Senador Chagas Rodrigues fazia refei'ência
ao Ministro das Relações Exteriores. Eu me perguntava que
era ele? Aht Ê o Rczek, ele ainda é Ministro~ Veja que eu
nem estava me dando conta de que ele ainda é Ministro.
O_Cabrera também continua Ministro, Santana continua Ministro. Não sei se para o Presidente da República continuam,
afinal, a decisão não foi tomada.
Esta reviravolta que teve a sapiência de produzir u~
grande efeito, e os jor:nais até noticiaram, a ·propósito das
relações com Hollywood, que o Governo trazia o troféu de
efeitos especiais, Conquistado pelo nosso Presidente da República. por analogia a conquistas de determinado pro-dutor e
diretor de Hollywood.
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Esses efeitos especiais tiraram, como certo correligionário
afirmava-nos numa reunião, o Governo do Presidente Collor
da página policial para a página política. Já produziu os seus
resultados positivost Eu sempre quero encontrar o Governo
do IlJ.eu País na página política, nunca,na página policial.
O Presidente da República já teve méritOs, ness_e aspecto,
por tirar o seu Governo da página policíiil e colocá-lo na
página política dos jornais, dos periódicos, das publicações,
da mídia brasileira.
Mas dentro desta reformulação que propõe o Governo.
depois de consolidar a permanência dos membros do principal
Partido que apóia o Governo, o PFL, e creio que de mais
alguns partidos não tão ostensivos na face governamental,
mas também presentes no seu apoiamento e na sua estrutura,
é manifesto, amplamente, pelo Governo o desejo de contar
com os tucanos, com o PSDB.
Eis que, pela primeira vez, se formaliza um convite ao
Presidente de nosso Partido, Tasso Jereissati, para discutir
algumas questões, implementar programas possivelmente,
ainda que não se tenha tocado em participação efetiva de
-nomes, concretamente.
Esta pretensão, há muito vazava pela imprensa~ que o
Presidente desejava que Fernando Henrique Cardoso fosse
Ministro, ou que José Serra fosse Ministro, ou que outro
membro ilustre do nosso Partido participasse do Governo.
Mas nunca formalizou isso abertamente, concretamente.
Desta vez formalizou. Mas formaliza depois que esbulha
a organização partidária dos tucanos, isto é, retira, pinça um
dos membros da executiva, o sociólogo Hélio Jaguaribe, para
fazer parte do seu Governo como Secretário de Ciência e
Tecnologia.
Esse procedimento de anunciar que deseja ampliar o seu
suporte político, mas, antes de dialogar, seqüestra, pinça,
retira da agremiação partidária com que pretende dialogar
a posteriori, é uma negociação com refém, que não é adequada
p~r~ tra~ar a questão_.
Diante deste quadro, verificamos que é um equívoco pens_ar que o discurso político voluntarista de um cidadão, mesmo
sendo o mais ilustre, é capaz de dar conteúdo às necessidades,
às negociações, ao diálogo e ao encaminhamento dos problemas nacionais, o que temos absoluta necessidade seja feito
com a maior pressa possível.
A dificuldade que o Presidente da República, como voluntário sem partido e sem quadros, enfrenta, é um quadro
real. E considero até legítimo o desejo de Sua Excelência
de ampliar as suas alianças e a sua sustentação política com
outros partidos. E não distingo, evidentemente, de outros
partidos o nosso, o PSDB.
Entretanto, quero ainda analisar o outro lado do balcão,
o lado de cá da rua. O Palácio do Planalto fica do lado de
lá da rua. Do lado de cá, os tucanos têm um posicionamento
doutrinário, uma visão da dinâmica da sociedade, e têm objetivos a serem alcançados. Esse ideário político-partidário, no
nosso entender, não se ajusta aos interesses do Presidente
da Repúh\ica e acho que não serve ao Brasil fazendo parte
do Governo Collor. Primeiro, porque há um conflito aberto
entre a doutrina liberal e a social-democrata. Até imagino
que esse talvez seja o principal conflito que vai polarizar o
debate político deste final de século: as concepções social-democratas, de um lado, e a concepção liberal de outro.
Portanto, reunir social-democratas minoritários em um
Governo majoritariamente liberal é introduzir uma linha de

Abril de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

instabilidade inconveniente_ no Governo e_ no País. De modo

que não acho que seja possível a convivência entre a visão
social-democrata, que quer ser uma referência moral perante
a sociedade, que quer ser perene na sua propositura como
partido, e que quer contribuir para a organização do pensa-
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mentária. Estamos com a estrutura dc_elaboração do orçamento razoavelmente encaminhada, mas ainda devemos para
a sociedade brasileira a fiscalização da execução orçamentária.
que é algo de extrema importância para o povo brasileiro.
Então, considero que o Congresso Nacional é um dos
locais mais privilegiãdos para demonstrarmos o -nosso espírfto
público, o nosso patriotismo e o nosso amor ao País e ao
povo brasileiro.
Ouço o nobre Senador Aureo Mello.
O Sr. Aureo Mello - Quero aproveitar a oportunidade
para perguntar a V. Ex~ algumas coisas sobre a definição
do PSDB. Esse partido, ao que me parece, é uma Eva do
PMDB. Foi tirada uma costela e se criou o PSDB. Tudo
me parece e se me afigura, desde o início da atuação da
agremiação que V. Ex~ ilustra, que é uma agre"iriiãção de
característica socialista. O PSDB se apresenta com todas as
afinidades decorrentes dos partidos que pregam o socialismo
democrático, e ipso facto, dentro da teoria do que tem sido
dito pelos socialistas no Plenário do Senado e da Câmara,
totalmente desafinados, em relação aos propósitos do Governo que, de vez em quando, é acusado até de direitista,
de violento nas suas reivindicações e nos seus postulados admi~
nistrativos. Essa é uma oportunidade que temos em ouvir,
da parte de V. Exa, qual é realmente a essência doutrinária
do PSDB, e quais os pontoS ein que esse partido colide com
a administração atual do Presidente Fernando Collor.

mento político limpo, cristalino do nosso País, e o Governo,
o que nada mais nada menos vai parecer. perante a sociedade,
do que uma confusão de social-democratas com liberais. Isto
não ajuda o Brasil, não ajuda a sociedade e acho que não
ajuda o Governo.
Do modo que, com esta visão, não encontro razão nenhUma para que os dirigentes do meu partido, depois de terem
decidido em reunião a que estive presente, a não~participação,
a não-aceitação do convite do Presidente da República para
integrar o Governo - convite que nem seqUer havia sido
formulado nesses termos, mas sugeria sê~lo, revejam essas
posições tomadas.
Dialogar é uma dimensão da política e, portanto. não
é o PSDB, não é o PT, não é o PFL, não é o PTB que
vai negar-se ao diálogo. Isso faz parte do intrínseco da questão
política. Contribuir e colaborar todos nós, que temos espírito
público, que somos patriotaS, que ternos compromisso com
a sociedade brasileira, o faremos. A forma como isso se dará,
podemos discutir. Senipre. Acho que devemos discutir. Os
meus conterrâneos de Santa Catarina que trabalham na terra,
ajudam o Brasil, colaboram com o Governo, com a Pátria
e com o povo brasileiro, e são cidadãos dignos e que merecem
respeito por isso; o trabalhador urbano, que passa o dia inteiro
O SR. DIRCEU CARNEIRO - Senador Aureo Mello,
numa linha de montagem, em qualquer parte do nosso País, V. Ex~ coloca a questão, que pretendo discorrer, no seu eixo
de cuja popUlação 72% já estão na cidade_,_também é digno, fundamental. Poderemos definir a dimensão e a qualidade
merecedor do respeito da luta do Congresso Nacional por da árvOre, de modo seguro, pela natureza de seus_ frutos.
melhores condições de salário e de vida, em termos amplos, Dizer que somos social~democratas, socialistas, ou adeptos
_
e também ele ajuda o BrasiL
de qualquer outra corrente, poderia se resumir numa explici~
Os detentores de mandato têm um canal especial para
tação discursiva, ser o correspondente suporte dos atos e das
ajudar o Brasil. Não que sejam maiS patriotas do que trabalha~ ações.
dores de qualquer natureza, do que empresários, mas são
Pois eu diria a V. Ex' que também sinto que é um dos
mais afins e mais "dedicados à:s- questões públicas do que os momentos importantes de definiçãO. O que é o PSDB? Que
demais e, portanto, têm uma cóndição privilegiada de servir tipo de social~democracia é essa que prega, se ela é compatível,
ao País. Mas servi~lo não é apenas -integrar o Executivo, seja numa situação de normalidade constitucional, política, em
municipal, estadual ou o Federal da União. No Legislativo fazer aliança com antagónicos,_ ou se esse instituto deveria
pode-se servir muito bem ao Brasil, em qualquer nível que ser reservado para aspectos de última instância, como fora
ele esteja; nas Câmaras de Vereadores, com as prerrogativas, os riscos de liberdade, riscos na ordem constitucional, ou ra~
hoje, de definir o Orçamento, a principal peça: da Adminis- zões de Es.tado, d.e natureza superior, coisas máximas da detração Pública; nas Assembléias Legislativa~, desde a_votação
mocracia e da cidadania. Nes::;e _caso_ do risco máximo, sou
da Constituição estadual até a sua regulamentação em seus - adepto de abrir mão da convicção partidária, pessoal e inte~
últimos detalhes; e aqui no Congresso Nacional, onde há um grar-se numa maior, que é a da sociedade como um todo.
enorme papel para desempcnhar~se em benefício do Brasil.
Sem ordem constitucional não teríamos a liberdade de expres~
Dentre todos os papéis que sabemos que existem - a são da organização política, não poderíamos sequer nos constielaboração da lei, a discussão, o encaminhamento das questões tuirmos. Por isso, nessa circunstância, defendo. Não teria ne~
políticas- eu destacaria um- que é de natureza mais técnica, nhum PSDB neste País que se negasse a participar deste momas de extremo conteúdo político - , que é -o da elaboração mento crítico, d~ razões plenamente aceitáveis, já que eram
do orçamento. Ora, não tem prerro-gativa iriãiS importante- razões máximas. Agora, nesta ordem constitucional que estao Congress_o Nacional do que elaborar o Orçamento da União. mos usufruindo, no mundo político normal, mudança de ministro, de ministério, isso não gera problema algum na ordem
O Sr. Aureõ Mello- Permite~me V. Ex• um aparte?
constitucional, na questão política. São meros eventos políti~
O SR. DIRCEU CARNEIRO- Ouvirei v:·Jõxe cm segui- ·cos: que, em presidencialismo, são até diminuídos pelo poder
da. Todos os investimentos públicos passam pelo voto do presidencial. Esse é um ato diminuto na Presidência da Repú~
CongreSso Nacíonal. NãO há nada rriais sagrado do que_ definir blica, em um regime presidencialista.
Talvez, numa negociação mais elaborada, no parlamena prioridade para os investimentos públicos. O dinheiro do
povo brasileiro, da sociedade produtiva, trabalhadora, pcn~ tarismo, isso causasse mais repercussão. Creio que no presi~
sante do País, que contribui, recebe aqui a sua destinação. dencialismo, não.
O PSDB deverá definir, pelos seus a tos, pelos seus frutos,
E mais do que isso, há uma coisa que o nosso Congresso
Nacional ainda não conseguiu fazer: fiscalizar a execuçãO orça~ o que é. E aí V. Ex~ terá a resposta do que agora indaga
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em termos abrangentes e oportunos; assim_ considero Senador nos di:sseram claramente- e sabemos que é verdade- que
não tiveram coilâiçóes melhores para concorrer, porque não
Aureo Mello.
O Sr. Jutahy Magalhães- Concede-me V. Ex~ um apar- tínhamos estrutura partidária pelo interior dos estados e que
esta era uma das razões de suas derrotas. Como é que agora
te, nobre Senador?
não vamos estar preocupados em criar essa situação para gaO SR. DIRCEU CARNEIRO -Corri iodo prazer. Sena- nharmos e alcançarmos poder nos estados quando esse é um
dor Jutahy Magalhães.
. dos objetivos do Partido? Sr. Senador, confio que as notícias
O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Dírceu Carneiro, que estão hoje na mídia nacional não se concretizem amanhã,
V. Ex~ vem aborda"ildo essa questão política que nos aflinge porque se assim o forem só a força de um trator passando
por cima de todos, porque dentro dos nossos estatutos, dentro
com a eficiência de sempre. V. Ex~ vem discorrendo, formando
das nossas normas políticas, grande capital do partido que
o entrelaçado de situações,_chegando ao âmago da questão
e demonstrando a dificuldade da convivência de dois pensa- foi sempre a seriedade que apresentou perante a Nação, e
mentos políticos a que fomos expostos agora ante a situação não podemos abrir mão disso. Temos que lutar até o último
nacional. Imaginar, Senador, que faremos prevalecer o nosso instante para evitarmos que ocorra o qUe estão diZendo que
Irá ocorrer. Esse é o nosso trabalho e quero me solidarizar
pensamento para um Governo que é stiSteD.üido por uma força
política que não abraça a nossa linha de pensamento. Pelo com V. Ex~ quando aponta com a maior tranqüilidade, com
contrário, é antagónica à ilossa. E que vamcis: para- esse Gover- a maior elegãncía- ao contrário do que normalmente faço,
no, essa sociedade, como acionistas minori~ários, não sei nem pois digo que se eu gostasse de elegância ia ver os desfiles
se com açóes ordináriaS ou só preferencíáis, sem direito a de modas, por aí afora - V. Ex• está apontando com toda
voto, mas vamos chegar sem nenhuma con_dição de interferir elegância, com toda seriedade e também mostrand9 uma vernas decisões governamentais. Imaginar qu·e o PFL, O PRN dade da qual não podemos fugir.
aceitarão as nossas condições, nosso progtã_lfia, acho que iss_o
O SR. DIRCEU CARNEIRO -Senador Jutahy Magaseria inocência. Agora, quanto a nós, Sr. Senador, não sei, lhães, quero agradecer profundamente as referências que V.
não entendo como foi marcada uma nova reunião da Executiva Er' fez e também considerá-las de peso suficiente para, uma
para amanhã. Quais as razõeS apresentad3.S? Suplentes vóta- vez mais, argumentar e encaminhar contra essa "aliança de
ram. Qual é o colegiado que tendo suplente não tenha ele Cana pi", nome que achei mais apropriado para defini-la.
direito a voto? Então acabem com os suplentes. Argumentar
Exatamente na questão da organização partidária- Seno senti.dó de que, se os titulares estiv~sseJtl presentes o resul- nador Jutahy Magalhães, fui candidato a Governador de Santa
tado poderia ser diferente, isso não é sério. Falta seriedade
Catarina, percorri todos os municípios, região por região e
numa proposta dessas. Dizer_ que não houve decisão na reu- o que nos faltava era a força de terra. Iamos bem no ar,
nião passada também não é correto. Aqui eStou com o aparte
mas quando chegava na terra não tínhamos as trincheiras
do Senador José Richa ao discurso do Senador Chagas Rodri- apropriadas para sustentar o combate eleitoraL N_ão foi out~
gues, na sexta-feira, em -quc-S. Ex• abordOll O probleffia con- o esforço dos tucanos de Santa Catarina, passada a eleição,
tando tudo como ocorreu naquela sessão. O aparte está aqui.
senão organizar o Partido. _Mas,_ ao __~e chegar em qualq~~r
Argumentar que não houve decisão é falso._E_é falso porque, munídpiõ dO nosso Estado, as pessoas, os cidadãos, os nossos
temos o testemunho de um colega nosso, qa 'J;Daior serie,dade, conterrâneos perguntam: "Mas, que linha vai ter o Partido?''
que é o Senador José Richa, cujo pensamento era diferente
A referência de linha no Brasil não é elaborada de forma
do nosso, mas que colocou o que ocorreu naquela SesSão acadêmica. Ela tem referencial próprio, rápi~o e simples. Esse
de quinta-feira. Sr. Senador, querer fazer com que o Partido partido vai ser a favor ou contra o Governo? Vai ser oposição,
volte a se manifeStar sobre uma matéria que o próprio Presi- _linha auxiliar ou o quê? E por af se definem as coisas.
dente do Partido disse "ser ·irrecorrível ....:..·'eu não sei qual
Mediante essas referências populares, mas expressivas,
a razão verdadeira. E mais Sr. Senador, eu não me preocupara é que sabemos se temos ou não a obrigação de interpretar.
em estudar o estatuto do partido - era ·urna falha minha O Partido é oposição! Por quê? Porque nos opomos aos concei- porque eu achava que tudo no partido corria tão normal- tos liberais de total liberdade na economia de mercado injusta
mente que eu não me preocupei com o que eStaVa estabelecido que temos: Opomo-nos a deixar a sociedade à mercê das
ali. Hoje fui lê-lo e o estatuto determina que essa açãO, es-sa
suas próprias deformações e injustiças. Aqui não se aplica
decisão deveria ser tomada pela ConvençãO Nacional do ~ar~i a isso;_nos opomos a isso. Portanto, temos linha de oposição
do. Não dá nenhum direito à Coriiissão Executiva e nem ao ao Governo que não tem bem claro que nível de liberalismo
Diretório Nacional para· decidir a respeito_dessa questão. Só irá adotar mas que se pauta por essa conceituação pelo menos
a Convenção Nacional do partido. O PartidO reuniu-se nacio- no ref~rencial incipiente qu-e teni e expõe.
nalmente, há pouco tempo atrás, decidiu ser oposição ao GoDiante
desse
quadro,
a
nossa
consistência
político-parverno. E como é que a cúpula do Partido vai decidir ao contrário daquilo que as bases fizeram e se manifestaram? Disseram, tidária de Santa Catarina é a oposição ao Governo Collor.
Sr. Senador, que aqueles representantes da Bahia, que partici- Nunca nos negamos a dialogar. Aliás, o Governo Collor não
param da reunião--de quinta-feira, estava~ preocupados com pode se queixar do Congresso Nacional, em hipótese alguma,
a questão "menor da Bahia'\ e que-nós não_devemos pensar tudo que desejava aqui recebeu. Só, evidentemente, não podia
em questões eleitorais. Eu não sei como um _partido político receber uma reforma constitucional que não tinha fundamento
que acredita na democracia, que quer chegar·f!.O poder através maior para acontecer da forma que foi proposta. É claro que
aí não deul
do voto, vai deixar de pensar em eleição múrr ano eleitoraL
Por outro lado, na hora em que convocou o Congresso
Não sei como podemos deixar de pensar cm eleição munic1pal
se este ano é de eleição municipal. Vi vários companheiros Nacional extraordinariamente para aumentar impostos: o Goque eram a esperança do partido nas eleições governamentais verno estava mal assessorado, os fatos provaram logo em
nos grandes estados, não foram felizes e chegaram aqui e seguida, não tinha dados confiáveis. Os dados de que o Con-
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gresso _dispunha eram profundamente diferentes_dos apresenR
tados pelo Governo para justificar a sua solicitação; assim,
diante das dúvidas e diante de algumas evidências que o Congresso- teve, negou. Fez bem! Acho que cumpriu bem o seu
papeL
O Governo não pOde queixar-se dos tucanOs nem sequer
do Congresso. O Cõngresso tem agido de modo m_a_dUro, no
meu entender. Eu, que ainda não tenho tantos anos de experiências, lembro alguns por serem meus contemporâneos e,
outros, pelo registro históricO_, que, muítas VeZes o Congresso
foi mais contundente com o Executivo, cOisa que o nosso
Congresso não tem sidO. Entendo que estamos cumprindo
bem o nosso papeL Não é por esse argumento que os meus·
correligionários vão ceder. Ajudar o País, poàeffioS ajudâ-Io
aqui, melhor do que lá do outro lado da rua, tenho certeza.
O Senador Jutahy Magalhães abõ-i'Oa-va-ex~üamente _a
questão económica. Ela está definida. Segundo as revistas
desta semana, o Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento está com dupla cotação. Está ali alguéTI que Vale por
dois. E se esse alguém que vale por dois está senhor das
questões da economia -sabemos ·que o acordo com o FMI
e que os arrochos salariais vão continuar, que a política de
juros altos, corno urna das dimensões da política monetária
vai continuar -então, na área econ-6ri11Ca -nã'ó Vamos influenciar em nada, se fizermos a "aliança de Cana pi".
Se não fora na área da economia, quem sabe em uma
outra área importante, por exemplo, na área sociaL Porém,
vejo os meus companheiros aqui, do Senado Federal, do PFL
mais vitalizados do que nunca, corno Ric3.ido Fiuza~ fr6rite
ao Ministério da Ação SociaL De forma que,- õ.iio- imagino
que o Governo vá desprestigiar uma deis figuras maiS êniiiieiites do PFL, exonerando o Ministro Ricardo Fiuza.
Diante disso, em presidencialismo, acordo dessa natureza
não tem outro nome mais apropriado senão adesão. Seríamos
minoria neste Gove-rno- e nó PreSídencia.Iísmo, o Presidente
da República é impedíal na sua vontade, incontestável, legítimo e, portanto, qualquer vento contrárió-\i"ai'reria os tucanos
com asas, penas e bicos grandes para fora do Palácio- do Planalto. Pronto, estaria legitirilàrnente agindo, porque o Presidencialismo é assim. Não há uma retaguard~ capaz de convencer o Presidente da República, mesmo que ela fora expressa
em número de_ voto no Congresso Nacional. Isto pode interessar em um momento e pode não ínteressar no ou_tro momento, até porque as fofças que têm votO é que podem ser substituídas, perfeitamente, quem sabe até com mais cOerência do
que essa pretensão com relação ao tucanos.
De modo que, adesão não! Não creio que esta seja a
forma de servir ao Brasil. Por isso, quero me posicionarcontrârio-a·esse propósito que circula mais pela imprensa, evidentemente, do que pelas decisões do PSDB, de rever a posição
da rCuniã_o da semana passada.
O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex•_ um aparte?

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Com todo prazer, Senhor
Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador, o pronunciamento que faz está nitidamente dividido em duas partes. Numa, define a posição de seu partido em face do Governo.
Na o-utra, busca situar os partidos, genericarilente considerados, como expressões políticas e doutrinárias. Não farei
nenhuma observação quanto à primeira" p-arte. É um problema
que respeito de sua posição e da posição de seus companheiros.
Permita-me, porém, que -saliente a excelênciá. da substânCia
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do seu pronunciamento quanto à posição genérica dos partidos. V. Ex~ assinala- e há muito venho eu insistindo, modestamente, neste ponto de vista --,-sustenta que os partidos
devem corresponder a correntes de opinião, firmemente assentadas, e não a correntes de adesão a fatos circunstanciais.
Creio mesmo que só teremos vida p"ública produtiva e decente,
_no Brasil, no dia em que os partidos deixarem de ser a massa
informe, em que, de modo geral, hoje são no Brasil, e se
transformarem nas reais correntes de opinião que V. Ex~ sustenta com tanta firmeza e sobriedade.
O SR. DIRCEU CARNEIRQ- Professor Josaphat Marinho, as considerações de V. Ex~ ficãriam bem molduradas
com a definição de professor. Eu quero colher as suas considerações com as melhores boas vindas a essas considerações
um tanto quanto sem muito cuidado da minha parte e considerá-las no essencial.
Quando nós já estávamos com uma certa vida partidáría,
o Regime de 64 extinguiu os partidos. E iSso forU.in desastre
para a sociedade porque ocorreu que, naquele período, organizações, que nãó- eram partidos e nada tinha a ver com os
mesmos, acabaram assumindo o papel de partido político.
Foram organizações religiosaS, siildicais, profissionais liberais
etc~ E tais organizações tiveram que assumir, dada a desorganização das correntes de pensamento do País.
Agora, estamos lutando pela rearticulação da sociedade,
uma vez que já alcançamos a ordem constitucional, as eleições
diretas e estamos aperfeiçoando as leis que fazem com que
os partidos sejam respeitados, a fim de que consigam cumprir
o seu papel que, infelizmente, se não o forem, não cumprirão.
Parlament~dsta como V. Ex~, devo dizer que ·os partidos
terão terra féftil para se consolidarem; já com o presidencialismo, o Presidente da República _tem um poder imperial,
por isso não é aceito, não tem. o respeito dos partidos políticos.
E é exatamente esse tipo-de comportamento que desorganiza
as correntes doutrinárias e político-paridárias do Brasil.
Queremos, ;mais uma vez-,-·reanrirlàf a nossa--oposição
a essa proposta de aliança a-o Governo, que não respeita clara~
mente as tendências, busca quadros, pinçando-os dos diversos
partidos.
Acho que um dos conteúdos mais importantes do Governo é ele ser c-oerente com as suas idéiaS: e -sua-Co-rripósiÇãO
política. Quando ele começa a buscar de qualquer lado e
de qualquer jeito, isso não vai ajUdá-lo e nem ajudar o Brasil.
De modo que considero da maior sabedoria a interferência de V. Ex~ ao no_sso pronunciamento.-0 Sr.- Garibaldi Alves Filho - Permite-me -y. Ex~ um
aparte?
O SR. DIRCEU CARNEIRO -Com todo prazer, nobre
Senador.
O Sr. Garibaldi AlvJ$ Filho- Senador _Dirceu Caweiro1
acho até temerário da minha parte trazer uma contribuição
ao seu discurso ápós o aparte do Senador Josaphat Marinho,
o nosso professor. Mas quero me congratular com V. Ex~
Ouvi atentamente o seu pronunciamento, não vou entrar no
mérito da posição expendida por V. Exa, porque a respeitO
assim como respeito a posição da outra corrente de opinião
do seu partido. É um debate interno. Só quero dizer que
o discurso de V. Ex\ pelo nível como foi feito, honra, não
apenas o seu partido, mas também o Congresso Nacional
e as instituiçôe:rpolíticas_ do_ País. Espero que o debate que
está se travanaõ:_'?o seio do seu partido possa extrapolá-lo,
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porque assim, com certeza, trará ensinam~ntos para a vida
púbfica do nosso País. Congratulo-me com V. Ex~

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Agradeço muito a generosidade de V. Ex~ em tecer as considerações elogiosas que
fez ao nosso pronunciamento. V. Ex\ com a sen~ibilidade
política que tem, percebeu exatamente urn':',~das dimensões
que não fiz referência aqui, mas que pensava alcançar, que
foi trazer uma questão interna em parte, mas de outra natureza
pública, porque mexeu com a imprensa, mexeu com os veículos de comunicação de massa, pois pessoas telefonam, perguntam, indagam, opinam ... até o Governador António C~rlos
Magalhães deu o seu palpite neste assunto~ aliás, da mmh~
parte, completamente dispensável. Mas, em todo caso, fOI
publicado.
. .
Exatamente, é essa questão que faz com que se traga
este assunto ao plenário, com todo respeito à Casa e aos
Srs. Senadores, colocar essas inqui~tações que fazem parte
das inquietações de muitos brasileiros e que vez por outra
não conseguem retirar da parafernália das in_formações aquilo
que talvez fosse mais referencial para sua orientação.
E é exatamente essa questão que queríamos trazer. Chamar a atenção para -as linhas de pensaments> que devem ser
respeitadas; tentar situar as diferenças possíveis que possam
ter e também considerar a oportunidade. de cada uma delas
servir ao País nesse ou naquele lugar, assim que as urnas
o indicarem.
Nós perdemos as eleições para Pres~dente da República;
perdemos. O nosso candidato era o Mário C~vas e ele n~o
ganhou. Nessas circunstâncias, dadas nossa~ dtferenças, r1a~
há outro lugar para o PSDB senão a Oposição. Admiti_r participar do Governo é um ato de adesão, porque não há nada
que nos salvaguarde de que essa contribu~ção patriótica, que
seria oferecida naquele momento, seria segurada com uma
apólice de que seria respeitada e as suas proposituras executadas. Nã.o há nenhuma segurança nisso.
Urna figura lriuito citada nessas questões 9e labirinto po~í
tico, o Sr. Golbery, fazia referência a que,_ nesse r~l,. nao
há segurança. Qual é a segudança que se terl!, ao part1c1par?
Não há segurança. Essa é a natureza das fupçQes de um governo presidencialista e com a possível instabilidade introduzida
.
pela confusão de conceitos. aí reunidos. ____ ..
De modo que, nesse aspecto, então, V: Ex~ aponta aqUilo
que considero impartante para justificar t~azer um ass~nt?
desta natureza para esta Casa. Vejo, então, no ato do Prest~
dente da República, uma necessidade de alcançar mais susten~
tação política, deampliar os seus ní~~!s ~e credibilidade, ~as
vejo a forma inadeQuada. Não é sacando contra um parttdo
político que pretende ter alguma credibilid~d<; sem est~belecer
qualquer acordo que se _vai chegar aos obJeh\'<;'~ deseJados.
Portanto, deixo registrado este ponto de vista e agradeço
a todos os Senadores que ofereceram contribuições para o
debate, além daqueles que tiveram a paci"ên_cia de n~s ouvir.
E quero encerrar, Sr. Presidente, S~~- Sen.a9ores? aftrmando
que sou contra a "aliança de Canap1 . Mmto obr1gado.
=

..

Durante o discurso do Sr. DirceÚ Carneiro, O-Sr.
Nabor Júnior deixa a cadeira da presidênCia, que é Ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Pre~üjente.
Durante o discurso do Sr. Dirceu_ CarneirO: .o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a Cadeira da preSidência, que é ocupada pelo Sr. Aureo _Mello.
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o SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. (Pausa.)
S. Ex~ não está presente. ·
Concedo a palavra ao nobie Senador Maurício Corrêa.
(Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão.
(Pausa.)
S. E~ não está presente.
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -Concedo a palavra ao-noDi-e Senador Francisco Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadqres, assomo a esta tribuna, hoje, para de certa maneira
retornar a um aparte que tive a oportunidade de inserir no
discurso do eminente Senador Cid Sabóia de Carvalho alguns
dias atrás. É sempre nosso princípio, Sr. Presidente, não nos
estendermos muito em aparte, evitando assim o impertinente
"discurso paralelo", mas o fato é que o assunto levantado
por S. Ex•, com o habitual senso de oportunidade e discernimento merecia considerações mais amplas em face dos problemas que a questão suscitava, por essa razão .voltamos ~o teJ?la.
A questão, Sr. Presidente, é. sobre o Acordo Ortográfico Srmplificado entre Brasil e Portugal para a Lusofonia que tramita
pela Câmara dos D.eputados e vira para esta ~asa. O em.inent~
colega em seu discurso alertava este Plenáno _para a necesstdade de o Senado estar bem informado sobre a questão para
não perdermos a condição de funcionar como Casa revisora.
_ . Para nós que lidamos com a língua apenas como um
pressuposto operacional, a tarefa de dominar~ nomenclatu.ra
lil;lgüística e de nas.embrenh~rmos pelas questoes de pros?dra,
ortoépia ou variações regionais se nos afigura bastante mcomum. A fim· de nos inteirarmos da questão valemo-nos do
excel_ente. opqsculo çlo Professor Edimilson Monteiro Lopes
- tllembro efetivo da Academia Brasileira da Língua Portuguesa e da Academia Cearense de Língua Portuguesa- intitulado Projeto da Ortografia Unificada da Língua Portuguesa
-_Análise Críti~ •. publicado com patrocínio da Fundação
de Cultura e Turismo de Fortaleza. Igualmente valemo-nos
de publicação do Professor Antônio Houaiss. membro da Academia Brasileira de Letras e principal negociador do Acordo
Ortográfico pelo lado brasileiro., Valemo-nos, ainda. de matéria especializada publicada pelo Estado de S. Paulo.
.
Dentro dos estudos lingüísticos de uma língua, Sr. Presidente, a ortografia se afigura um problem~ à part~ em relaçã_o
às estruturas lingüísticas. pois não tem a mesma Jmportâncta
que o conhecimento das estruturas fonológicas,. morfossintáticas ou semânticas desempenham para o conhecl.Dlento des~
s~ línguc:~.. Sua importância reside em nos permitir pela leitura
dos símbolos gráficos reproduzir mental ou oralmente os. s.ons
de que se compõem as palavras. Secundariamente, a forma
visual que a palavra assume concorre para fazer-nos reconhecê-la e auxiliar a evocação dos sons ou fonemas.
É e.vidente que se impõe um sistema gráfico único, para
se conseguir essa dupla finalidade. Através da história da
Líllgúã Portuguesa encontramos dois sistemas básicos de ortografia: um mais elástico, fixando apenas os princípios ortográfiCOs; o outro mais rígido e minucioso imposto pelo governo
do País.
_
. .
·-··No Português Clássico 3doiou-se uma grafia dita "etimOlógica," que con~istia em manter no vocábulo português as letras
do vocábulo latino correspondente, ou suposto como tal, mes-
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mo quando essas letras já não indicavam fonemas que desapareceram na evolução fonética.- Esse método se manteve até
o século XX.
Até 1931 a ortografia no Brasil era do primeiro tipo.
Havia uma flexibilidade que acarretava certas incoerências
na escolha de letras e certa liberdade .na grafia de várias palavras.
A partir de 1931 adotou-se no Brasil o tipo de sistema
rígido, pautado pelo que vigorava em Portugal desde de 1912.
Isso foi resultado de um acordo com os portugueses pelo
qual foram fixadas linhas gerais de nossa ortografia. Desde
então houve porém marchas e contramarchas em questões
de detalhes. Mais tarde em 1943 e 1945 surgiram outras tentativas de reduzir as diferenças ortográficas entre Brasil e Portugal outra vez gerando muita polêmica. Em 1943, publicou-se
o Pequeno Vocabulário Ortográfico da Academia Brasileira
de Letras. É verdade que a própria Academia fez modificações
posteriores de acordo com a Academia de Ciências de Lisboa,
publicando um Vocabulário Resumido da Ortografia Portu·
guesa em 1945 que o Governo Brasileiro não adotou. O Acordo de 1945 propunha uma unificação ortográfica absoluta,
conservando as consoantes mudas, que já haviam sido abolidas
no Brasil, e a unificação da acentuação das proparoxítonas
com acento agudo em vez do circunflexo. Se tivesse sido adotado no Brasil esse Acordo de 1945 faria" que -esCrevêsSemos
subtil em vez de sutil, e cómodo em vez de cômodo, em
razão do privilégio que o Aco"rdo dava à pronúncia portuguesa.
Em 1971, em pleno Governo Médici, pela Lei n' 5.765, de
18 de dezembro, tomávamos a bulir nos acentos, com a extinção do diferencial de timbre nos fonemas ~ e Ó e ainda
suprimíamos o aCento agudo e circunflexo que até eritãO mar~
cava a sílaba subtôniCa. Em 1973 o governo português também
fez cortes nas diferençaS ofttigrãfiC:ãS. Novamente em 1975
a Academia de Ciências e a Academia Brasileira de Letras
tentam promover um novo acordo que também não chegou
a evoluir.
Já em 1986, Srs·. Senadores, surge por iniciativa da Academia Brasileira de Letras nova proposta de reforma ortográfica.
Pela primeira vez, Sr. Presidente, além de Brasil e Portugal
participavam os cinco países africanos independentes: Angola,
Moçambique, Guiné Bissau, Cabo Verde, São Tomé-e Príncipe. Esse acordo elaborado_no Rio de Janeiro também pecou
pelo excesso, buscando paroxítonas e uma unifieã"ção radical
que suprimia oS acentOs nas palavras proparoxítonas o que
produziu forte reação por parte da opinião pública portuguesa,
tendo inclusive propiciado a criação do MCAO (Movimento
Contra o Acordo Ortográfico). Os portugueses aCuSaram o
Brasil de tentar invadir o mercado africano de_livros e reduzir
a língua ao upretoguês" que segundo eles era falada deste
lado do Atlântico. Reinici~ram-se as riegociações em 1988
e as partes procuraram então uma versão de unificação menos
rigorosa, conforme dizia o próprio documento elaborado então pelas duas academias. Em Portugual o Acordo já foi apro·
vado pelo Parlamento. Nos países africanos Será aplicado através de decreto-lei. No Brasil o Acordo _foi_ aprovado pela
Academia Brasileira de Letras e está em tramitação na Câmara
e estará, em breve, nesta Casa.
Depois dessa retrospectiva histórica sObre os sistemas
ortográficos da Língua Portuguesa, eis-nos, Sr. Presidente,
diante da atual proposta sobre a qual não nos furtaremos
de fazer uma modesta avaliação. A reforma que as duas academias estabeleceram mostra, na verdade que as divergências
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entre Brasil e Portugal, em alguns aspecto_s_ são irreconciliáveis. O que de fato objetiva o acordo é sancionar as diferenças de pronúncia e grafia entre os doís países. Daí a denominação inapropriada de uortografia :Unificada" como tantas
vezes, por meio de numerosos exemplos, nos comprova o
estudo já citado do Professor Edmilson Monteiro Lopes. "Lato Sensu", as alterações propostas resumem-se à supressão
de consoantes mudas, à inclusão no idioma das letras K, W
e Y, à eliminação de alguns acentos, à abolição do trema,
à -oficializ.ctção da dupla grafia para centenas de palavras e
a modificação das normas que regulam o uso do hífen.
Sabemos, Srs: Sen-adoreS-, qUe a grande- dificuldade da
ortografiã é lidar com um sistema misto fonético-etimológico.
Como agiu o projeto em relação a essa questão?
Já nos referimos à elimínação das consoantes m uda:S como
o C e o P_ em casos tais como: ·exato = exacto, actual =
atual.' adoç_ão =adopção. Esse aliás havia sido um dos pontos
de dtscórdt~ na versão anterior do projeto de 1986. Agora
os _po~u~ueses_ ~c~itam essa mudança. As alegações para a
r:_stst~ncta a ~sse ttpo de alteração eram etimológicos, a soluçao fot adverttr que o novo projeto valoriwu o critério foiléticO
em detrimento do etimológico. Mas a bem da verdade, acrescentemos: nem Sempre. O proíeto.oficializou as grafias bebê
n~ _!3~asil e bebé em P~Jrtugal ou aínda gênero e Antônio
aqut em nossa terra, enquanto Portugal género e Antonio.
Não há nenhum critério etimológiCO para essas difer-ençaS
e foneticamente ofidalizou.;se a- diferença. Por outro lado,
manteve dupla grafia para facto e fato; sumptuoso e suntuoso;
amnistia e anistiã~--dicção e diçãõ; sector e setor e outros
mais. Relativamente â acentuação tónica também nevoas surpresas e incoerências. O que restava do acento diferencial
desde 1971 foi agora suprimido.. Por exemplo, pára, do verbo
parar, perde o acento, o mesmo acontecendo com péla, pêlo,
pólo. Incoerentemente o sinal gráfico continua, porém, em
pôr, verbo, por causa da preposição por. Não se_ diz nada,
porém, de côa e pêra atualmente acentuados. Outros vocábrilos que perdem o acento: vôo, enjôo, todavia quem quiser
P?de continuar escrevendo: louvámos, amámos para marcar
dtferenças com as formas fechadas o que é totalmente contrário á pronúncia brasileira.
As regras vigentes do emprego do hífen são sabidamente
prolixas e muitaS Vezes incongruentes. Que mUdanças tivemos
aqui? Um acréscimo de regras sem que fossem resolvidas
as questões mais cruciais.
-- - -- - . Sr. Pr~sidenie, não quero mais me alongar nessa expoSIÇão que Já se faz longa, mas não posso deixar de concluir
com uma perguta que arremata toda nossa avaliação: Qual
é a relevância de se fazer agora essa reforma? Sobram-nos
r~zões para conde?ar esse projeto: ~_proposta de unificação
é 1rreal, para que fazer uma reforma que deixa optatiVos alguns_
acentos e suprime outros? A proposta não ·atinge o- cerne
das questões de dificuldades que as regras do hífen apresentam. Por que mudanças com reflexos onerosos num momento
ainda tão ingrato de nossa economia, se já sabemos a priori
-que as questões cruciais não serão resolvidas?
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello)- 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, ocupo a Tribuna, neste momento, para registrar a realização,
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no último dia 19 de fevereiro, do seminário--sobre a implan~
tação das Zonas_ de Processamento de Exportação - ZPE
- após a aprovação da Lei n' 8.396/92, de cujo projeto fui
o autor.
Promovido pela Secretaria do Desenvolvimento Regional

- SDR, da Presidência da República, chefiada pelo Dr. Egberto Batista, o seminário dirigiu-se, em especial, aos Governos Estaduais e seus agentes envolvidos no processo de criação
das empresas administradoras e na efetiva implantação física

dos projetas. A começar pela expressiva presença de interessados ~ mais de cem pessoas - , o encontro revestiu-se de
pleno êxito. EstiVefam presentes Vice-Govemadores, Secretários de Indústria e Comércio, Prefeitos~ Presidentes de Com-

panhias de Disfritos Industriais, técnicos do Governo Federai,
representantes do Congresso Nacional, de empfesaS privadas
e da imprensa.
O Secretário da SDR, Dr. Egberto Batista, abriu o semi~
nário, ressaltando a importância das ZPE comO- ihstrumento
de desenvolvimento regional. Em seguida, me foi dada a palavra. ocasião em que ratifiquei os argumentos utilizados na
justificaçãO áo projeto de lei que criou as ZPE. Os aspectos técnicos das Zonas de ProceSsaffiento de :S.xportação foram enfocados nas palestras proferidas pelos doutores Hélson Braga e Ricardo Rodriguez, da SDR; Renato
Palomba, do Departament() da Receita Federal; Gilberto Nobre, do Banco Central ao Brasil; c Antônio Balham Cardoso,
Se_cretário de Indústria e' Comércio do ESfãdo do Ceará. O
elevado nível dos trabalhos foi destacado, no encerramento,
pelo Dr. Jorge Smorigo, Diretor do Departamento de Programa e Projeto_s EspeciáiS dá SDR.
No término do Seminário, estavam dirimidas muitas dúvidas dos dirigentes estaduais, especialmente sQbre_: a aplicação
do imposto de renda sobre os lucros auferidos por empresas
em ZPE; a proibição da transferência de ptallt3-s índllstriais
localizadas no País para o interior da ZPE; a forma de pagamento das compras realizadas no País por empresa situada
em ZPE; a definição da localização do Conselho Nacional
das ZPE, para que as administradoras e as empresas possam
contar com um interlocutor oficial; a definição- das normas
sobre alfandegarnento e cercamento da ZPE.
Sr. President_c, ao encerrar o breve_registro que aqui
faço, reitero minha convicção de que a ZPE haverá de cumprir
sua destinação de instrumento de desenvolvimento regional,
contribuindo para o fortalecimento do balanço de pagamentos
e para a absorção e difusão de novas tecnologias. Nesse sentido, faço minhas as palavras do Dr. Hélson-Braga: "'A ZPE
é um pólo industrial que aumenta, com maior ou menor grau,
o emprego e a densidade económíca da região, tanto diretamente como indiretamente, através das ligã.ções que estabelece com as empresas locais''.
Sem imaginar a ZPE corno panacéia para os problemas
da economia nacional, lembro, novamente com o Dr. Hélson
Braga, que ela "não cons_titui solução isolada e suficiente para
a consecução dos objetivos" que nortearam sua criação: "ela
sozinha não resolverá o problema dos desequilíbrios regionais,
não irá equilibrar o balanço de pagamentos, nem atualizará
tecnologicamente a indtístria nacional. Certamente, a ZPE
contribuirá para a solução desses problemas, mas ela não
substitui nem torna dispensáveis os demais instrumentos utilizados para as mesmas finalidades".
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello)- Concedo a palavra ao nobreSenador Jutahy Magal)Jães..
O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~s. e Srs. Senadores,
ninguém duvida de que Graham Bell, com a invenção do
telefone, tenha prestado uma das maiores contribuições à humanidade, principalmente no campo social.
Sem dúvida, por ter permitido a criação de um serviço
público que confere às pessoas a oportunidade de falar umas
com as outras quando querem, o sistema telefónico tem grande
força democratizadora e indiscutíveis conseqüências sociais.
Como afirmam os especialistas; o telefone é criador de modalidade e mudança. É, ademais, ínstrulnento capaz de fortalecer
a ·coeSão· de uma socíedaàe, podendo até mesmo quebrar tabus
de acesso social, colocando em contato pessoas portadoras
de status diferente.
Esse impOrtante meio de Co~llnicação !em ~erecido os .
mais amplos e diversos estudos por·parte dos cientistas sociais,
desde os que tratam do papel que desempenha na vida moderna em geral até os que enfocam a conversa telefónica como
urna forma especial de interaçãó humana, passando por aqueles_ de maior especificidade, como os realizados por Brenda
Maddox, que analisa o relevante papel desempenhado pelas
companhias telefônicas na mudança da mulher, ou os de Emanuel Schegloff, sobre os jogos _que _as pessoas fazem quan!lo
itiíciarn uma convers~ftelefônicã, ou os_ de Paladagu Rao,
que descrevem a eduCação telefónica para os inválidos, ou,
ainda, os de David Lester, que narram a experiência com
os telefones na prev~nção de_sujddips, e nQ ~poio a drogados
e a vítimas de assaltos.
De maneira geral, o telefone tem sido apreciado cOmo
uma invençãO extraordinariamente benéfica, não-se ouv_indo
falar muito de acidentes sérios ou de fatalidades por ele causadas, embora - é evidente -existam, igualmente, males por
eles provocados.
É também verdade que as pessoas, em sua grande maioria, demonstram saber utilizá-lo. Por isso, diferentemente de
outras invenções·, o telefone tem manifestado poucos efeitos
constrangedores sobre a sociedade.
Seus _principais atributos são o de ser Simplificador_, permitindo às pessoas f~erem mais facilmente o que quer que
seja, e de ser flexível, podendo ser utilizad() para o que se
quiser, nas mais diversas situações.
Em vista disso, tem prestado uma grande contribuição
à liberQacle humana. Segundo a expressão do Dr. Ithiel de
Sola Pool, professor de Ciências Políticas do MIT e- reconhecida autoridade internacional em comunicações políticas,
"seus efeitos são tantos e tão variados quanto os_ usos _que
as pessoas podem lhe dar". De acordo, ainda, com o Dr.
Pool, "o telefone nasceu de um objetivo social - o de compreender e curar a surdez. Foi desenvolvido com unia visão
bem esclarecida das necessidades sociais e de como o serviço
poderia ser organizado para satisfazer estas necessidades".
Apesar de todas essas inúmeras vari.tagens, o telefone,
em vista de seu uso por pessoas inescrupulosas, por pessoas
portadoras de distúrbios psicológicos ou por crianças e adolescentes desocupados, tem servido para perturbar o funcionamento de_ diversos órgãos e institUições, entre eleS o·s <jUe
se dedicam aos serviços de socorro e de segurança da população.
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Essa prática de fazer pilhéria através do telefone, apanhando a vítima desprevenida, é o chamado trote telefónico.
Segundo as auto.iidades policiaís, essa brincadeira de mau
gosto, responsável, muitas vezes, por transtornos e prejuíZos
incalculáveis, tem aumentado a cada ano e atinge todas as
cidades do País, com maior incidência nos grandes centros

urbanos.
Em Brasília, por exemplo, segundo reportagem publicada
no Correio Braziliense em 3 de fevereiro de 1991, sob o título
"Telefone de quem dá trote pode ser cassado"_, o problema
apresenta proporções gigantes~as. l'fo~ primeiros 28 dias de
janeiro de 1991, das 5. 972 chamadas telefônicas para o número
190, da Polícia Militar, quas~ a metade- 2.598 ~era trote.
Esta cifra demonstra que 43,5% das solicitações atendidas
o foram desnecessariamente.
Em São Paulo, a situação é igualmente preOcupante, se~
gundo dados publicados pela Folha de S. Paulo. De acordo
com o que escreve Daniela Chiaretti em reportagem intitulada
"Trote em ambulância", bombeiro e PM deixa paulistano
sem socorro", publicada em 3 de novembro de 1991, a Polícia
Militar recebeu, em média, na cidade de São Paulo, 24 mil
ligações telefónicas pOr dí3.,- dáS quais 10,8 mil eram falsas.
Conforme informações do Centro de Operações da Polícia
Militar- COPOM, a Polícia de São Paulo, somente no último
mês de setembro, recebeu 326 mil trotes, cifra que comprova
o aumento da ocorrência das ligações falsas.
A perigosa brincadeira perturba também outros órgãos
públicos em São Paulo, como o Corpo de Bomb~iros, cujas
unidades receberam 80 chamadas desnecessárias, em média,
todos os dias durante o mês de outubro _último, e a Secretaria
Municipal da Saúde, Que, em setembro de 1991, foi aciOnada
29 vezes por falsas chamadas telefónicaS- que solicitavam os
serviços de suas ambulâncias. Além disso, as telefonistas do
Serviço Municipal de Saúde atenderam, em setembro, 15 tro~
tes diários, em média. Já o CentrO da Valorização da Yida,
institUição de utilidade pública que se dedica a prestar apoio
atravéS do telefone às pessoas necessitadas de controle espiritual, recebeu, no mesmo mês, 300 trotes.
Esses números mõtivaram a mesmã Folha d~ S. Pa~lo
a publicar, em 5 de novel_llbro· últimO, artigo em que, de
forma bastante veemente, denuncia o problema, e, de forma
muito apropriada, analisa os incalculáveis prejuízos que ele
provoca no correto ã.tendiniento da população. Eis as considerações do Jornal:
•'Causam ao mesmo teinpo vergonha e revolta os números
divulgados ( ... ) acerca -da astronómica quantidade de trotes
passados nos serviços de socorro na cidade de São Paulo( ... )."
'"Esse tipo de co~por~amento delinqüe~t~, b~~ co~o
a sua impressionante fieqüêilcia, oferecem um retrato contundente do baixíssim~- il.í_vd _de educação_ e respçins"abilidade sociais eXiStentes entre a população, desacostumada às noções
mais básicas de cidadania."
"Pelos seus efeitos, porém, os trotes constituem um crime
que deve ser punido com a máxima severidade. Já insuficientes, dada a exigüidade de recursos de_ que d!spõem, os
serviços de emergência acabam ainda mais sobrecarregados
por tais alarmes falsos~"
."Desse modo, os limitados equipamentos de socorro disponíveis não raro são-mobilizados desnecessariamente, fazendo com-que emergências rCais pcrmáneçam·--desatendid&.s com· conseqüências de gravidade imprevisível.
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''Tão sério é o problema que as autoridades competentes
vêem-se agora obrigadas a dedicar recursos- que poderiam
ser utilizados para a melhoria geral dos serviços - a campa·
-nhas de conscientização destinadas a tentar demonstrar o que
deveria ser óbvio: que_ não se deve colocar vidas em risco
por causa de uma disparatada e irracional concepção de diversão."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma das situações que
mais costumam aguçar os b3ixos instintos dos aficcionados
do trote é - pasmem!- a dos seqüestros. Totalmente alheios
ao mal que podem causar às famtlias dos seqüestrados, impondo-lhes traumas emocionais, e ao própriO encaminhamento
das negociações, c>s autores dos trotes, nas graves circunstâncias do seqüestro, não revelam ser portadores de nenhum
sentimento de solidariedade ou de comiseração. Antes, mani·
iestam o mais repugnante sadismo e a mais desprezível perversidade de que são capazes muitos seres humanos. Sim, porque
a cada seqüestro que é divulgado, centenas de trotes telefônicos são aplicados às famílias das vítimas, com a intenção
de extorquir-lhes dinheiro ou simplesmente com o propósito
de satisfação de instintos sadomasoquistas.
A constatação desse fato leva-nos a indagar sobre a motivação -do trote.
Quase sempre o que leva alguém a praticáMio é a exposição
a situação de anormalidade, seja de solidão, de frustração,
de desocupação, de violência oti de agressão. Dessa forma,
éffibora pareça, geralmente, diversão de crianças, adolescentes ou adultos desocupados, não deixa de ter subjacente a
motivação despertada por alguma situação anormal.
Crianças deixadas em casa pelos pais são as responsáveis
pela maioria dos trotes. Assim, no período de férias escolares,
os trotes atingem índices alarmantes, conforme dt!t_ectado pela
Polícia Militar do Distrito Federal. D-e acordo com levantamento realizado pelo Centro de Üfterações da Polícia Militar
do DF, em 28 de janeiro de 1991, durante o recesso escolar,
evidenciou-se que, em 250 ligações telefônicas recebidas pelo
Centro, 150 eram brincadeiras, a maioria delas feita por crianças.

Independentemente, porém, de quem seja o autor do
trote, a prática tem causado, como já acentuei, tantos e seríessimos transtorn__os a órgãos como a Polícia Militar, a Polícia
Civil, o Corpo de Bombeiros e hospitais, que muitas institui~
ções públicas de vários Estados se v.êem na contingência de
ter que realizar vultosas campanhas de esclarecimento da população e punição dos responsáveis pelos trotes, o que acaba
pOr provocar o desvi,o dos já parcos recursos financeirOs destinados àquelas instituições para finalidades que não as especificamente suas.
Evidentemente já existem hoje recursos tecnológicos capazes de preveni-los, senão em sua totalidade, ao menos em
grande quantidade.
Um desses recursos é o Bina, aparelho que identifica
o riUriú;:ro do telefone do qual está sendo feita a ligação. Outro
recurso é o computador. A Polícia Militar de São Paulo, por
exemplo, tem um' sistema computadorizado que lhe permite
identificar o número do telefone e o endereço da pessoa que
está chamando no momento mesmo em que a ligação chega
à central da própria polícia. Esse sistema permite o cotejo
-lriSfã-iltâneO do número fornecido pelo interlocutor da polícia
e o número que· figura- no termiiiaf. -Havendo disparidades,
há a suspeita de que se trate de ligaçãÇ> telefônica enganosa.
Verificar-se se trata ou nãode trote, custa, no entanto, tempo
e dinheiro à polícia, que, dependendo das circunstâncias, não
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pode deixar de enviar seus agentes e suas viaturas ao local
da ocorrência informada.
É claro que nem todOs os órgãos públicoS estão equipados
com recursos tecnológicos ·como os citados. Provê-los todos
de tais instrUmentos custa muitíssim"o caro.~
Sr. Presidente. Srs. Senadores, as informações até -agora
expostas parecem indicar a existência de sérias dificuldades
para a eliminação total dos trotes, sobretudO-se se tem em
conta que a mente humana é detentora de insuperável capacidade criadora. principalmente quando em atividades lúdicas.
Em assim sendo, nãó encoli.tro õutro caminho para preconizar às autoridades, se desejam eficácià ·em sú.ã ação contra
o trote, senão que busquem a associação de todos os meios
para combatê-lo, desde a realização de campanhas de conscientização quanto aos malefíCios que pode levar à população
até o provimento das instituições públicas, especialmente as
que prestam serviços de socorro e de seg~r~nça, dos recursos
técnicos adequados à identificação dos autores da burla, sem
esquecer, em- relação a esses, a aplicação das penalidades
legais cabíveis.
Para os autores dos trotes, uma vez identificados, o art.
340 do Código PeDal Brasileiro prevê que "piovocar a ação
de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou
de contravenção que sabe não se ter verificado"" pode levar
o informante a cumprir pena de um a seis meses de detenção,
ou multa a ser aplicada pelo juiz. Para eles prevê, ainda,
o item 37 do Regulamento de Telefonia, 'Punições que vão
desde a advertência até o desligamentá das instalações, se
forem responsáveis pela perturbação da paz alheia, a pi"opagação_de notícias alarmantes ou contrárias à ordem e à segurança, e à moral.
Por fim, cumpre-me enfatizar que, arrectis auribus, com
os ouvidos atentos ao que dizem os trotes telefônicos e _com
o apoio dos recursos de natureza técnica e S;Ocial já existentes,
poderão as instituições públicas identificar os autores das burlas, aplicando-lhes as merecidas penalidades, a fim de reduzir
o número dessas indesejáveis ocorrências, Ganha, com iS-so, O bem-comum.
Era o ·que tinha a dizer, Senhor Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) --'--Na presente sessão terminou o praZo pará apresentação de emendas às seguintes matérias:
-Projeto de Lei da Câmara n' 118, de 1990 (n' 5.329/90,
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do
Trabalho, que cria Junta de Conciliação e Julgamento na 4•
Região da Justiça do Trabalho e dá outras providências;
-Projeto de Leida Câmara n' 93, ae 1991 (n' 4.819/90,
na Casa de origem), de iniciativa do Ministério Público da
União, que cria Cargos de Procuradores do Trabalho de 2•
Categoria, cargos- efet~vos e em j:oinissãO e dá Outras providências, no âmbito do Ministério Público do Trabalho.
-Projeto de Lei da Câmara n' 114, de 1991 (n' 2.214/91,
na Casa de origem), de iniciativa do Superior Tribu~al de
Justiça, que dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federal
de Primeiro Grau da_4• Região e dá outras providências.
Aos projetas não foram apresentadas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia, oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Áureo Melo)- Nada mais havendo ;-t t~atar, vou encerrar os trabalhos, designando para a
sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N' 73, DE 1991
(Em regime de urgênciã, nOs terinOS do
art. 336, c, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 73, de 1991 (n' 4.064/89, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal de Contas da União, que dispõe sobre a Lei
Orgânica do Tribunal de Contas da União, e dá outras providências, tendo.
PARECER, sob n' 62, de 1992, da Comissão
-de Constituição, Justiça e Cidadania: 1<:> pronunciamento; favorável ao Projeto com 35 emendas que oferece; 2~' pronunciamento (sobre as Emendas de Plenário): favorável às
Emendas de _n.,s 44, 45, 56 e 65; favorável nos termos de
subemendas, às de n" 36 a 38, 40, 42, 54, 55, 57, 59, 62
e 66; pela rejeição das de n" 43, 46, 47 a 53, 58, 60, 61,
63 e 64; pela prejudicialidade das de n<?S 39 e 41; e apresentando
a de n9 67, do Relator.

-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA
. N' 125, DE 1991
(COMPLEMENTAR)
(Em regime de urgência, nOs termos do
art. 336, c, do Regimento Interno.)
VotaçãO; em turno úniCo, do Projeto de Lei da Câniara
n' 125, de 1991-Complementar (n' 60/89, na Casa de origem),
que disciplina os limites das despesas com o fundonã.lismo
público, na forma do art. 169 da Constituição Feâeral, tendo
PARECER Favorável, proferido em plenário. (Relator:
Senador Meira Filho.)
-1' pronunciamento: favorável ao projeto;
.....:.... 2~ pronunciamento: favorável à emenda de plenário.
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas
perante a Comissão de Assuntos Económicos.)

-3PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 126, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno.)
DiScussão, em turno único; do Projeto de Lei da Câmara
n' 126, de 1990 (n' 1.854/89, na Casa de origem), de iniciativa
do Ministério Público da União, que cria a Carreira de Apoio
Técnico-AdminiStrativo-do Ministério Público da União~ seus
cargos, fixa os valores de vencimentos, e dá outras providências; tendo
PARECER favorável, sob n' 485, de 1991, da Comissão
- -de Constituição, Justiça e Cidadania, com voto vencido, em separado, da Senadora Júnia Marise;.
(Dependendo de parecer sobre as.emendas apresentadas
perante a Mesa.)
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-4-·
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 13, DE 1992
(Em regime de urgência, no termo do
art. 336, c, do Regimento Interno.}
Votação, em turno únkó, do Projeto de Resolução n~
13, de 1992 (apresentado pelo Relator Senador Elcio Álvares
como conclusão de seu parecer de plenário), que altera a
alínea d dos itens I c II do art. 29 da Resolução n"' 83, de
17 de dezembro de 1991, do Senado Federal.

.

- s-.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
.
W 42, DE 1991
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 42, de 1991 (n' 1.371/88, na Casa de origem), que proíbe
a comercialização de medicamentos cuja fabricação ou Venda
foi interditada no país de origem, tendo
PARECER favorável, sob n' 28, de 1992, da Comissão
-de Assuntos Económh::o.s.

-6PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• .8, DE 1984
Votação, em turno único; do Projeto de Decreto Legislativo n' 8, de 1984 (n' 44/84, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo de Cooperação no Campo
dos Usos PacíficoS da Energ!a Nuclear entre o Governo da
República Federativa do B:rasil ~ o Go'!erno da Espanha,
celebrado em Brasília, a 12 de maio de 1983, tendo
PARECERES, sob n'' 35,36 e 37, de 1992, das Comissões:
-de Relações Exteriores D~fesa Na~iQna,l: -1 9pronunciamento: favorável, com a Emenda n9 1-CRE, que apresenta;
29 pronunciamento: ratificando seu parecer anterior; e
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao projeto e à Emenda n' 1-CRE.
·

e

~·7-

PROJETO DE DECRETO LEG!SLATfVO
N' 134, DE 1991
Votação, e-m turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 134, de 1991 (n' 69/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo de Cooperação para a Redução
da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Equador, em Brasília,
em 7 de novembro de 1990, tendo
PARECER favorável, sob n' 31, de 1992, da Comissão
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-8PROJETO DE DECRETO LEG1SLAT)VO
N• 141, DE 1991
. Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 141, de 1991 (n' 46/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo de Cooperação para a Redução
de Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes e Substâricia:s Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Chile, tendo
PARECER favorável, sob n' 32, de 1992, da Comissão
-de Relações Exteriores e Defesa nacional.

-9PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 22, DE 1992
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 22, de 1992 (n' 99/91, na Câmara dos Deputados),
apresentado pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, como conclusão de seu Parecer n9 30,
de 1991-CN, que aprova as contas do Governo da República
relativas ao exercício financeiro de 1989.
-lO-

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 22, DE 1991
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~,
22, de 1991, de a~toria do Senador Márcio Lacerda, ,que acrescenta parágrafo ao art. 62 do Regimento Interno do Senado
Federal, tendo
PARECERES, sob n''222, 331 e 432, de 1991, das Comissões:
-de Constituição, Justiça e Cià3dania- 19 PiOnunciamento: favorável; 2~ pronunciamento: concluindo pelo não-acolhimento do pedido de reexame, por não encontrar embasamenfo regimentâf nem argumentação convincente para deferimento da pretensão; e
- Diretora, favorável.
-liREQUERIMENTO N' 17, DE 1992
Votação, em turno único, do Requeriment<;> n~ 17, de
1992, de autoria da Senadora Marluce Pinto, solicitando, nos
termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão,
em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n' 243,
de 1991, de sua ·autoria, que altera dispositivos da Lei n9
5.682, de 21 de júnho de 1971 -Lei Orgânica dos Partidos
Políticos.
O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) - Está encerrada
a sessão.
(Levanta-~e a sessão ds 17 horas 26 minutos.)
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 - ATA DA 46• SESSÃO, EM 7 DE ABRIL DE
1992

1.1 -ABERTURA
1.2 -EXPEDIENTE
1.2.1 - Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n" 33/92, de autoria do
Senador Cid Sabója_d_e_Carvalho, que inclui, entre as atividades da profissão de jornalista, a de Correspondente InteM
riorano.
1.2.2 - Requerimentos
- N 9 140/92, de autoria do Senador Ma_urtcio Corrêa,
solicitando a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de
Resoluç_ão n" 291/88, de autoria da Comissão Diretora,
que cria cargos em comisSão do Grupo-Direção e Assessoramento_ Superiores na Subsecretaria de Cóinlssões e dá
outras providências.
-- - N" 141/92, de autoria do Senador Levy Dias, solicitando licença autoriZada no período de 4 a 12 de abril
de 1992. Aprovado.
- N 9 142/92, de autoria do Senador Maurício Corrêa,
solicitando a transcrição nos anais do Senado Federal do
artigo intitulado "Privatização -das Prisões", de autoria do
Dr. Evandro Lins e Silva, publicado no Jornal do Brasil
de 4 de abril de 1992.
1.2.3- Comunicações da Presidência
-Recebimento do Supremo Tribunal Federal, Minis~
tro Sidney Sanches, expediente comunicando que ·aquela
Corte, em sessão plenária realizada no dia 2 do corrente_
mês, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n• 609·61600,
deferiu medida cautelar para suspender a eficácia do pará~
grafo único do art. 101 da Lei Federal n• 8.112/90.
-Recebimento do Presidente do Tribunal de Contas
da União cnmu_njcando ao Senado que, de acordo com
a Decisão n~ 147/92, a_quela Corte acolheu pedido formulado por esta Casa no sentido de determinar à 9~ IGCE,
que promova a a_uditoría de natureza contábil, financeira
e patrimonial na Eletrobrás, nos termos do Requerimento
n• 856191, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, apro·
vado pelo Plenário em 24 de março de 1992.

1.2.4.- Discursos do Expediente
SENADOR ESPERIDIÃO AMIN- Apelo em favor
de agilização de projeto oriundo na Câmara dos Deputadqs, de autoria do Deputado Victor Faccioni que institu~ cionaliza o crédito educativo.
SENADOR JARBAS PASSARINHO- Atuação de
S. Ex~ como Minisfro- da Justiça, no momento em que
reassume o mandato de Senador pelo Estado do Pará.
.
SENADOR IRAM SARAIVA ....,. Justifica projeto
de lei de autoria --de s-. Ex~, que dispõe sobre aquisição
de bens móveis por consórcio.
1.3 -ORDEM DO DIA
ProJeto -de Lei da Câmara n• 73, de 1991 (n' 4.064189,.
na Casa de origem), de iniciatiVa do -Tribunal de Contas
da União, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal
de Contas 1 e dá outras providências. Apreciação soQ-res~
ta da, em vir"tUde- da falta de quorum para o prosseguimento
da sessão.
_ Projeto de Lei da Câmara n' 125, de 1991-Comple·
mef!tar (n9 60/89, na Casa de origem), que disciplina os
limites das despesas com o funcionalismo público, na forma
do art. 169 da Constituição Federal. Apreciação sobrestada, em virtude da falta de quorum para o prosseguimento
da sessão.
Projeto de Lei da Câmara n' 126, de 1990 (n• 1.854/89,
na Casa de origem), de iniciativa do MinistériO Público
da União, que cria a Carreira de Apoio TéctiiCó-:.Aâministrativo do Ministério Público da União e seus cargos,
fixa os valores de vencimentos, e dá outras providências.
Apreciação sobrestada, em virtude da falta de quorum
para o prosseguimento da sessão.
Projeto de Resolução n' 13, de 1992, que altera a
alínea d dos itens I e II do art. 2~' da Resolução n9 83,
de 17 de dezembro de 1991, do Senado Federal. Apreciação
_sobrestada, em virtude da falta de quorum para o prossegui~
menta da sessão.
Projeto de Lei da Câmara n• 42, de 1991 (n• 1.371188,
na Casa de origem), que próibe a comercialização de medicamentos cuja fabricação ou venda foi interditada no país
de origem. Apreciação sobrestada, em virtude da falta de
quorum para o prosseguimento da sessão.
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Projeto de Decreto Legislativo n• 8, de 1984 (n' 44/84,
na Câmara dos Deputados), que aPiovã:o texto do Acordo
de Cooperação no campo dos Usos Padficos da Energia
Nuclear entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Govertm·da Espa-nha, Celebrado em Brasília, a 12 de
maio de 1983. ApreciaÇão sobresfada, em virtude da falta
de quorum para o prosseguimen~o da sessão.
Projeto de Decreto Legislativo no 134, de 1991 (n'
69/91, na Câmara dos Deputados), que aprova 0 texto
do Acordo de Cooperação para Redução de Demanda,
Preven~ã_o do Uso Indevido e CoiDbã.te à Produção e ao
Ttã.fico Ilícitos de Entorpecentes e__Substâncias Psicotró~
picas, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Equador, em Brasí~
lia, em 7 de novembro de 1990. Apreciação sobrestada,
em virtude da falta de quorum para o prosseguimento da
sessão.
- -~
Projeto de Decreto Legislativo n" 141, de 1991 (n"
46/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo de Cooperação para a Redação de Demanda,
PreVenção do Uso-Indevido e Combate à Produção e ao
Tráfico Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias PsicotróM
picas, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República- do Chile. Apreciação
sobrestada, em virtude da falta de quorum para o prosseguimenta da sessão.
~rojeto de Decreto Legislativo n• 22, de 1992 (n' 99/91,
na Camara dos Deputados), apresentado pela Comissão
Mista_de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, como
conclusão de seu Parecer n" 30, de 1991-CN, que aprova
as Contas do Governo da República relativas ao exercício
financeiro de 1989. Apreciação sobrestada, em virtude da
falta de quorum para o prosseguimento-da sessão.
Projeto de Resolução n" 22, de 1991, ·de autoria do
Senador Márcio Lacerda, que acrescenta paráiiafo ao art.
62 do Regimento Interno do Senado Federal. Apreciação
sobrestada,em virtudedafaltadequorumparaoprosseguimento da sessão.
_ _
Requerimento n9 17, de 1992, de autoria da Senadora
Marluce Pinto, solicitando, nos termos do art. 172, inciso
I, do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem do Dia,
do Projeto de Lei do Senado n9243, de 1991, de sua autoria,

Tiragem 1.200 exemplares

que altera dispositivos da Lei n• 5.682, de 21 de junho
de 1971- Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Apreciação
sob restada, e·m VIrfude -da falta de Q.uorum para o prossegui~
menta da sessão.
1.3.1- Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária a realizar~se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que
designa
1.4- ENCERRAMENTO
2 - ATA DA 47• SESSÃO, EM 7 DE ABRIL DE
1992
2.1- ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1- Requerimento
- N• 143, de 1992, de autoria do Senador Eduardo
Suplicy, solicitando autorização para ausentar~se do País,
no período compreendido entre os dias 11 a 20. de abril
do corrente ano.
2.2.2- Ofício
.
.
- N~' 6/92, do Pres1dente da Comissao de ConstitUIção, Justiça e Cidadania, comunicando a criaçáo de uma
subcomissão destinada a estudar o Regimento Interno da
Casa e propor as modificações que se fizerem necessárias.
2.2.3 - Comunicação
Do Senador José Fogaça, que se ausentará do País
entre oSOias 1-z-e-20-do corrente mês.
2.2.4- Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado no 34, de 1992, de autoria
do Senador Márcio Lacerda, que dispõe sobre a proteção
ao trabalhador para evitar a silicose e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n"' 35, de 1992, de autoria
do Senador Wilson Martins, que altera o art. 51 da Lei
n9 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que _dispõe sobre
os Registres Públicos.
-Projeto de Lei do Senado n9 36, de 1992, de autoria
do Senador _Iram Saraiva, que dispõe sobre a aquisição
ele bens móvei1) por intermédio de consórcio ou outra forma
associativa e dá outras providênciã.s.
-Projeto de Lei do Senado n" 37, de 1992, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que regula o direito da companheira a alimentoS e à -sucessão. · ··
w

--~-~--·-·-

•

•

·- ~
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2.2.5- Comunicação da Presidência
Arquivamento em definitivo do Projeto de Lei do Senado n' 55, de 1991 -Complementar, que dispõe sobre
a criação de estado e tcrritórló.
2.2.6.- Discursos do Expediente

SENADOR EDUARDO SUPLICY -Nota da Comissão Executiva do PT sobre o golpe militar no Peru.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - O extermínio de crianças cm nosso País, por falta do cumprimento
do Estatuto da Criança e do Adolescente.
SENADOR AMIR LANDO - Situação sócio-económica de Rondônia como exemplo da inapetência do Governo Federal.
SENADOR JOSÉ EDUARDO -Considerações
contra golpe de Estado na República do Peru.
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baixador d9)~~a?iJ j1:.1nto à República do Senegal, exercer
o cargo de Embaixador junto à República da Gâmbia.
Apreciado em sessão secreta.
- - Parécer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre a Mensagem n' 155, de 1992 (n' 66/92,
n3: origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Sena"do a escolha do Sr. Marcos
C3.Strioto de Azambuja, Ministro de Primeira Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República Argentina. Apreciado
em sessão secreta.
2.3.1- M.atéria apreciada após a Ordem do Dia
Requerimento no:> 143, de 1992, lido no Expediente
da presente sessão. Aprovado, após parecer proferido pelo
Sr. Jonas Pinheiro.
2.3.2- Designação da Ordem do Dia da Próxima sessão

2.3.- ORDEM DO DIA
-Parecer da Comissão" de Relações Exteriores e De- _
2.4- ENCERRAMENTO
fesa Nacional, sobre a Mensagem n' 147, de 1992 (n" 27192,
3- ATOS DO PRESIDENTE
na origem), pela qual o Senhor Presidente da República
-N•' 61, 68, 79, 81, 85, 88, 90192 (Republicações)
submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. M~rcos
·
·
Henrique Camillo Côrtcs, MinistrO de Primeira Classe, e 129 a 135!92.
da Carreira_ de _DTplomata, para cumulativamente com o
· -4- ATA DE COMISSÃO
cargo de Embaixador do Brasil, jUritõ à Comunidade da
5- SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER
Austrália, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto LEGISLATIVO FEDERAL E DO TRIBUNAL DE CONao Estado Independente de Papua e Nova Guiné. Apre- TAS DA UNIÃO- SINDILEGIS
ciado em s_essão secreta.
.
_
-Edital de convocação de Assembléia Geral Ex~
-Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre a Mensagem n' 149, de 1992 (n' 50/92, traordinária a realizar-se no dia 8 de abril de 1992.
na origem), pela qual o Senhor Presidente da República
6- MESA DIRETORA
submete à deliberação do Senado a escoha do_ Sr. Felix
7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
Baptista de Faria, Ministro de Primeira Classe, da Carreira
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMAde Diplomata, para, cumulativamente com o ca:rgo de Em- NENTES

Ata da 46a Sessão, em 7 de abril de 1992
2" Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Dirceu Carneiro

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE- Louremberg Nunes Rocha- Lucfdio Portella- Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel
SENTES OS SRS. SENADORES:
-Mário Covas- Maurício Corrêa - Mauro Benevides- Meira Filho- Moisês Abrão- Nabor Júnior- Nelson Wedekin
Affonso Camargo _ Albano Franco _ Alexandre Cos- -Pedro Simon- Raimundo Lira - Ronaldo Araga.o- Ronan
ta - Aluizio Bezerra - Amazonino Mendes - Amir l.ando - Tito - Ruy Bacelar - Valmir C3.mpelo - Wilson Martins.
Aurco Mello- Beni Veras- carros De'C3rli --César Dias
O SR: PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A lista de
-Chagas RodrigUes- Cid Sabó~a de Carvalho- paria Perei- _ presença acusa o comparecimento de 52 Srs. Senadores. Hara -Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Esperidião Arnin - vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Epitácio Cafeteira- Francisco Rollernberg- Garibaldi Alves
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Filho --Gerson Cama ta - Guilherme Palmeira - Henrique
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Sobre a meAlmeida _Hugo Napoleão _ Humberto Lucena _ Hydekel
Freitas _ Joao França --Joao Rocha_ Jonas Pinheiro_ Jo- sa, projeto de lei que será lido pelo Sr. Jo:> Secretário.
É lido o seguinte
sé Fogaça- José Richa -Júlio Campos- Lavoisier Maia-
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PROJETO OE LEIDO SENADO_N• 33, DE 1992
Inclui, entre as atividades da profissão de jornalista, a de Correspondente Interiorano.
O Congresso Nacional decreta:
· ' ·
Art. ln A profisSão de jornalista, compreende, além
das atividadcs previstos no Decreto-Lein"972, de 17 de outubro de 1969, a de Correspondente Interiorano.
Art. 2~ Correspondente Interiorano é aquele que tem
o encargo de colher notícias ou informações para jornais,
revistas, emisSoras de Rádio e Televisão- e demais órgãos de
comunicações nas cidades, onde não existem estabelecimentos
de nível superior em Comunicação Social ou Jornalismo.
Art. 3~ ·o: Ministério do Trabalho e da.Previdência Social concederá registro especial ao COi'resPónaente Interio~
rano mediante a apresentação de:
I - prova de nacionalidade brasileira;
I I - prova de que não está condenado pela prática de
ilícito penal;
III - declaração, fornecida pela empresa jornalística ou
que a ela seja equiparada, da qual conste a função a ser
exercida e o salário correspondente;
IV -certificado de ensino de 29 grau fornecido por esta~
belecimento de ensino reconhecido na forma da lei; e
V- Carteira de Trabalho e Previdência Social.
Parágrafo único. Quaisquer otifi"ás~ étgênCiàS, est3bele~
cidas em lei relativamente ao jornalista provisiOnado, serão
supridas pela entidade sindical especffica da categoria de Cor~
respondente Interiorano, ou pelas Delegacias Regionais do
Ministério dó Trabalho e da Previdência Social, mais próximas
aos respectivos municípios.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publi~
cação.
Art. 5-:> Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A legislação referente à profissão de jornalista não trata
das funções do COrrespondente lnteriorano.
Na prática o correspondente_ é um repórter que prepara
as notícias para divulgação; exercendo, muitas vezes, até a
função de redator.
Como porta-voz da comunidade interiorana, o correspondente presta um serviço da maior relevância à população,
como intérprete das reivindicações sociais. Por isso, nenhum
órgão de comunicação prescinde da sua colaboração.
Mesmo assim, a atuallegislação omite-se no que concerne
às atividades, às funções e as condições de trabalho do jornalista que atua como Cõrrespondente Interiorano.
Atendendo, portanto, a justa solicitação da classe, apresentamos o ProJeto-de Lei, incluindo, entre as atividades da
profissão de jornalista, a de Correspondente Interiorano.
Sala das Sessões, 7 de abril de 1992. - senador Cid
Sabóia de Carvalho.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N' 972, DE 17 DE OUTUBRO DE 1969
Dispõe sobre o exercício da profissão de jornalista.

(A ComiSSão

de Assuntos Sociais,:_ deciSãO i-àml1iailva.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto
lido será publicado c remetido à ComissãO cOmpetente.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 140, DE 1992
Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 172, I, combinado com
o art. 173, do Regimento Interno, requeiro a inclusão em
Ordem do Dia doProjeto de Resolução n' 201, de 1988,
de autoria da Comissão Diretora, que "cria cargos em comissão_do Grupo-Direção e Assessorame·nto SuperiOres na SUbsecretaria de Comissões e dá outras providêncías".
Sala das Sessões, 7 de abril de 1992.- Se.nador Maurício
-Corrêa.
0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requerimento_ será publicado e, posteriormente, incluído em Ordem
do Dia, nos termos do art. 235, II, c, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. J9
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N' 141, DE 1992
Senhor Presidente,
Solicito autorização para que o período de 4 a 12 de
abril de 1992 seja considerado de licença autorizada nos termos
do art. 43, inciso II, do Regimento Interno do Seriado Federal,
durante o qual estarei participando de e_ventos politicas em
Campo Grande- MS.
Sala das Sessões, 7 de abril de 1992. - Senador Levy
Dias.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
•Yrequeri:rnento, fica concedida a licença solicitada.
Sobre a mesa, requerimento ·que será lido pelo Sr. 19.
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N9 l42, DE 1992
Senhor Presidente,
Requeiro, com fundamento no art. 210.-item 2, do Regimento Interno, a transcrição nos anais do Senado Federal
do artigo intitulado "Privatização das Prisões", de autoria
do Dr. Evandro Lins e Silva, publicado no Jornal do Brasil
de 4 de abril de 1992, no qual o eminente jurista e ex-Ministro
do Supremo Tribunal Federal expressa seu temor e apreensão
ante a idéia em curso no Ministério da Justiça visando a privatização das prisões, em face da possibilidade do crime organizado e narcotráficantes adquirirem o controle das sociedades
exploradoras das penitenciárias.
.
Sala das Sessões, 7 de abril de 1992. -Senador Maurício
Corrêa.
rA Comissão Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -De acordo
com o art. 210, § 1~. do Regimento Interno, o requerimento
será submetido ao exame da Comissão Diretora. - O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presio
dência recebeu, do Presideute do Supremo Tribunal Federal,
Ministro Sydney Sanches, _expediente_ comunicando que aquela -Corte, em sessão- plenária realizada no dia 2 do corrente
mês, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n9 609-6/600,
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deferiu medida cautelar para suspender a eficácia do parágrafo
·
único do art. 101 da Lei Federal nç.8.112/90.
O expediente será encaminhado à ComisSão de Constituição, Justiça e Cidadania, para conhecimento.
0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _ Através do
Aviso no 216-6P/92. de 6 do corrente mês, o Presidente do
Tribunal de Contas da União comunica ao Senado que, de
acordo com a Decisão nn 147/~}2, aquela cófte acolheu pedido_
formulado por esta Casa no sentido de determinar à 9• IGCE
que promova a auditoria de natureza contábil, financeira e
patrimonial na Eletrobrás, nos termos do Requerimento n9
856, de 1991, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, aprovado pelo Plenário em 24 de março de 1992.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC .. Pmnuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, ocupo a tribuna para formular um apelo aos
Srs. Senadores, nobres pares que integram esta Caia, no sentido de que, a partir da decisão que a ComisSão de Assuntos
Económicos deve tomar, na próxima quint:i..:.feira, agilizemos
a deliberação do S_enado acerca do projeto de lei que instilii.donaliza o Crédito Educativo.
Esse projeto de lei, de autoria do Deput~do Federal Victor Facciooi, tem como objetivo, como escopO;a formalização
da existência do Crédito Educativo, como instituto legal destinado a ajudar o custeio do estudo dos alunos de 3» Grau,
dos universitários mais carentes do Brasil, dando fOrma de
lei a um institUtO" que existe sob a forma de operação de
crédito regulada pelo Banco Central desde 1975.
A razão deste meu apelo decorre dos inúmeros contã.tos
que procurei manter, tanto no âmbito do Ministério da Educação quanto no âmbito da Caixa Económica Federal. para
que se chegasse a um denominador comum.ent_re o que é
admissível pelo Governo e o que é necessário para que os
estudantes das universidades pagas do Brasil não passem pelos
sobressaltos a que todos nós assistimoS tiO final do ano passado.
Na terça-feira da semana passada, compareceram à Comissão de Assuntos Económicos a Secretária de Ensit1o Supe~
rior do MEC, Sr' Eunice Duran, e o Presidente da Caixa
Económica Federal, na tentativa de obter _uma resolução que
dê ao projeto, que o Senado venha a aprovar, forma final
capaz de merecer a aprovação ou a sanção do_ Executivo,
fazendo nascer a lei, permitindo que esse instituto exista no
nosso País, de sorte a tranq üilizar especialmente os estudantes
universitários carentes do Brasil.
Como último aspecto deste registro e deste apelo que
faço, quero anotar que, no curso daqueles entendimentos,
foi de grande valia a colaboraç-ão que tivemos do então Ministro da Justiça, Senador Jarbas Passarinho. Este registro se
torna particularmente significativo para miin quando eu o
faço, antecedendo as palavras, para todos nós dignificante,
que vamos ouvir no seu retorno, a esta Casa, quando retoma
ao exercício do seu mandato de Senador e ao convívio dos
seus amigos e Pares.
Tenho certeza de que o empenho de todos os Srs. Senadores vai permitir --q-ue áqüele esforço que desenvolvemos,
repito, com a colaboração desse ilustre, e por todos os títulos
honrado, experiente e exemplar Colega, Senador Jarbas Pas~
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sarinho, esse esforço vai frutificar com a decisão pronta que
o Senado Federal, certamente, vai tornar, cunhando sob a
forma de lei o Crédito Educativo, não apenas como instrumenta de assisténcia social: mas também como instrumento
de orientação para os estudantes das universidades pagas em
nosso País.
.
.
Era. este o regtstn? e o apelo _que de~eJava fazer. nesta
opor~umdade, Sr. Prest~ente. (Mutto bem. Palmas.)
0 SR · PRESIDENTE (M auro B en~vt·des_) ---:--c o~c~ d 0
a palavr~ ao nobre S_enador Jarba.s :Passannho, que, na ultima
sexta-fetra, reas~um1~ a sua cadeua n~ S_enado_ Federal, ap?s
haver prestad~ t~esttmável c_olaboraçao ao Pa1s no excrctcio
do cargo de Mmtstro da Justiça.

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores,
esta Casa, que é constituída de _ex-Presidente da República,
de ex-Ministro de Estado, de_ ex~Governadores, de antigos
Deputados, dela me despedi no momento em que, em circunstâncias especiais e difíceis, era convidado para assumir o Ministério da Justiça.
Acho que, ao voltar a ela, devo, com indeclinável satisfação, dirigir palavras aos meus ilustres pares, especialmente
porque nessa modificação que se deU agora- tlo Ministério
do Presidente Collor, há que se fazer algumas separações.
Jamais eu viria na condição de réu, que neste Se_nado
se abrigasse, ou de fracassado que a ele retornasse envergonhado. Daqui sa{ saudado por meus Pares e para aqui retorno
de cabeça erguida, já que dois fatos noticiados com sabor
de escândalo em nada me afetaram.
O novo Ministro da Justiça, o ilustre jurista Célio Borja,
em entrevista que deu a urna revista de grande tiragem no
Brasil, disse, entre outras coisas, o seguinte que vou ler:
"O que não pode acontecer são denúncias sem
provas. "Na Revolução Francesa aconteceu isso; as
denunciações coletivas. Hoje, o que mais chama a atenção é o comportamento das autoridades, pagas para
- investigar as den_úncias e que estão falando prematuramente, e falando tanta besteira." Continuo lendo
suas palavras: "Elas estão falando prematuramente,
e falando tanta besteira - repito - , e quem investiga
não fala, não dá entrevista, e a regra deve valer tanto
para a Polícia Federal quanto para o Ministério Pú~
blico."
Urna entrevista, entretanto, dada por telefone, levou-me
a abrir o jornal no domingo de _carnaval e ler na primeira
página: "Passarinho pode ser processado por omissão, diz
o Procurador-Geral da República." Nem sequer começara
a averiguação do fato, nem sequer se iniciava a oitíva do
primeiro testemunho do depoente, e eu já era, de certo modo
indireto, envolvido no pantanal do chamado "Caso Magri".
O que me disse, há dias, o Presidente _da CPI que, aqui
pela vontade soberana da Casa, se instaurou - instaurou
e se instalou -, e agora vejo o ilustre Relator da mesma
CPI aqui presente, o que me disse, repito, o Senador Odacir
Soares foi que o depoimento do Sr_. _Volnei deixava muito
claro que, em nenhum momento, o General Agenor Homem
de Carvalho teria sabido sequer do que se tratava e que o
Coronel Pimenta teria intuído que era uma gravação:
Ora, se o General de nada sabia, recolho a frase de um
_Ministro do Supremo: "Se ele de nada sabia, você nem nada".
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Mas foi o suficiente para que eu me visse enredado nesse
tipo de colocação matreira, pela qual as_ pessoas não se responsabilizam e não podem responsabilizar-se, porque ficam sempre utilizando verbos que-· não pennítem uma ação direta de
interpelação.
O segundo depoimento, detonador do meu imediato pedido de exoneração, na manhã de segunda-feira passada ao

Presidente da República, ao contrário de omissão já seria
agora o exagero. Já estaria eu fazendo uriüi suposta averiguação pelo Exército, e, no Exército; pelo Centro de Informações do Exército, do comportamento do Secretário de Polícia
Federal, Dr. Tuma, a mim subordinado.
Peço licença aos meus ilustres colegas _para! _'?Ill_ brevíssimas palavras, citar os fatos.
No dia 15 de janeiro deste ano, logo após a Reunião
das 9, o General Agcnor saiu comigo na dire.ção dO elevador
e me disse: "Eu gostaria que o senhor e eu ouvíssemos o
Sr. Volnei, que tem graves declai'ações a fazer sobre fraudes
na Previdência Social." F?i tudo que me· foi dito. No dia 16 de janeiro~ o Chefe de Gabinete do Generãl
Agenor telefonou para o meu Chefe de Gabinete, para que
combinássemos um horário em que ambos pudéssemos ouvir
o Sr. Volnei.
No dia 17 de janeiro, terminada a Reu-nlão das 9, o Presidente da República me pediu qlle aguardasse para falar sozinho com ele e, quando a sos ficamos, S. Ex~ me disse: "Eu já dei todas as chances que pude dar ao Ministro Magri,
e estou decidido a substituHo, hoje, na Pasta".
Daí surgiram as conseQüências naturais. Conta tos -corno
então Deputado Fiúza, que estava em Recife, contatos com
o Deputado Reinhold Stephanes, em trânsito para Curitiba,
que saiu do avião para ir ao meu encontro, e·-a substituição
foi feita. Era uma sexta-feira. Sábado, domingo, fim-de-semana. Segunda-feira, posse. Terça-feira, viagem do PreSidente para Canela, no Rio Grartdc do Sul. A próxima Reunião
das 9 deu-se no dia 24 de janeiro. Ao sairmos da reunião,
novamente o General veio a mim e disse: "Em face" da mu~
dança no Ministério do Trabalho c da Previdênci<i Social,
acho qtlc é mais oportuno que o denunciante se dirija ao
novo Ministro, o Ministro Reinholâ Stephanes", com o que
concordei.
Então, não me parece que, por mais desejável que para
algumas pessoas seja, haja alguma possibilidade de me enreda~
rem em termos de omissão-- que-, no--CaSo, seria prevaricação
- por interesse próprio. Qual seria o meu inthesse próprio
naquilo que nem conhecia sequer? E em benefício de quem?
Do Ministro qlie estãVa demitido?
Entretanto, já prestei depoimento ao meu subordinado,
mas agindo como Delega-do de Polícia Judiciáda, e talvez
ainda tenha de fazer outros. Gostaria muito até ·de, depOis
- apesar do que me disse o Senador Odacir Soares - , ter
a cbaJ"Ice de explicar;-como estou explicando neste Plenário,
a qualquer uma das comissões. inclusive à CPI especificamente
criada para esse fim, com o discurso do nobre Líder do PMDB.
Senador Humberto Lucena, em que S. Ex~ me faz generosa
referência, a qual agradeÇO.
O segundo acontecimento chega a ser C<!_rtçato. Era um
fato do ano passado, de 1991, que chr!gou ao meu conhecimento através de um telefonema de uma pessoa que disse:
"Sei que o senhor não dá prosseguimento-a cartas anônimas,
mas vou fazer um apelo no sentido de que ouça o que vou
lhe dizer, porque vai chegar à sua casa uma s:-érie de doeu-
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roemos com a indicação de pessoas que pennitem ao senhor
a averiguação, embora eu não possa idcntificar~me".
No outro dia, ou um dia depois, aparece na minha casa
uma relação de acusações feitas a um delegado, chamado
Perpétuo, que era o Super-intendente da Polícia Fcd~ral cm
Foz do Iguaçu. DiZia~se dele que estava comprometido com
o- descaminho do café e o contrabando inclllsive de armas.
E citava-se um juiz, Dr. Edgard Lippman. que tinha sido
o Juiz da Vara Federal de Foz do Iguaçu e já estava transferido
para Ciir1fiba.
Havia, portanto, a cifãçáo -do nome de um juiz federaL
C havia indicações cj_uC pa-ieciiuTI -de algum modo conseqüentes
a respeito da figura do delegado Perpétuo. O documento que
recebi também çli;da que o delegado t!ra muito amigo do Secretário de Polícia Federal, Dr. Romell Tllmã..
Ora;entrcgar ao Dr. Romeu Tuma esse documento seria,
no mínimo, constrangê_-lo. Port?-nto, eu preci!>aVa fazer ch!.!gar
ao juíz que ~e comprometia a me ·mandar às informaçôes,
desde que junto a ele chegasse uma pessoa de minha absoluta
confiança.
Foi, então, que pedi ao Minbtro do Exército, General
Tinoco, qlle foi cadete quando ell-era teriente na Escola Mili~
tar, na Academia de Agulhas Negras, que fizesse com que
um oficiallevass_e em mãos um ofício meu, qUe na língllagem
de Ministro é aviso- cuja cópia tenho até aqui. é o Aviso
n" 160- , através do qual me dirijo ao prezado Dr. Edgard
Lippman, solicitando as informações através da pessoa com
a qual seria feito o contato.
Recebi essas informações c verifiquei que era todas rela~
_ cionadas com o passado. Era um inquérito já realizado, já
ultimado; o delegado já havia sido punido por ter recebido
e vendido material considerado contrabando, para transformar, segundo ele, cm alimentos para a sua equipe de trabalho,
o_ que foi considerado absurdo. Mas, havia mais: o inquérito
continuou~ até ser concluso, acompanhado por unl Procurador
da República, e foi enviãdo à Procuradoria-Geral, onde até
hoje provavelmente se encontra. Diz o Juiz Edgard Lippman,
n9 documento que me enviou, que não teve a seqüência que
ele desejava tivesse por parte do Procurador-Geral da República.
Estes são os fatos, Srs. Senadores, ilustres Deputados
que me dão a honra de aqui estar presentes e Presiacntc
de meu Partido, ex-Deputado Paulo Maluf. Fatos absolutamente claros, sem nenhum possibilidade de dúvida, mas há
quem prefira acreditar nas manchetes dos jornais do qllc na
versão verdadeira. Isso para mim, hoje, não passa de lixo,
e já foi para onde se destinam os monturos.
A prevalência da versão sobre o fato vem de longe. Nesta
Casa, aprendi que Gustavo Capancma foi o autor daquela
frase que diz: "A versão acaba se sobrepondo ao fato.'' A
frase teria sido divulgada pelo Deputado Alkmin. No primeiro
momento em que se encontraram, já depois da divulgação,
Capanema cobroll de Alkmin: "'Como é qlle a frase é minha
e você divulga como sua?" E a resposta foi: "O que vale
é a versão, e não o fato".
Mas isso vem de mais longe. Isso vem da Grécia antiga,
quando Arquimedes, Rei de Esparta. perguntou certa feita
a Tucídides qual o mais forte na luta, se ele ou Périclcs.
Ao que retrucou_ Tucídides:_ "É d_iflcil, muito difícil veiificá-lo,
porque quando o _derrubo, ele persuade os espectadores de
que não caiu, e ganha''.
Então, vale a versão, c não o fato.
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Talvez fosse cabível, neste momento em que encerro a
primeira parte desta minha fala de retorno ao Senado, falar
um pouco no Evangelho de São Mateus onde ele narra a
parábola de Cristo sobre o joio e o trigo.
A semente do trigo foi maldo....sa_rrumtc assoc_iada à semente
do joio, no campo lavrado. Quando os servos perguntaram
ao senhor desse campo se deviam arrancar a erva daninha
desde logo, disse-lhes o_homem: "Não, não, para que não
arranqueis com o joio o trigo. Deixai-os crescer, um ao lado
do outro, até a _sega. Então, separai primeiro o joió e atai-o
em molhos para ser queimado, mas o_ trigo recolhei-o ao meu
celeiro".
Fica a minha lição: ainda que se separe o joio
do trigo, o trigo também é ceifado.
Recebi uma incumbência realmente muifo"Oifícil~ da qual
tentei me desincumbir com o máximo da minha lealdade e
do meu empenho durante esses quinze meses - aliás, dezessete meses, antes fossem quinze. Por quê? Porque, com o
mesmo pensamento do Líder de Governo_ .na Câmara dos
Deputados - sem que isso fosse uma discrepância Com o
ilu~tre Líder do Governo no Senado Federal, Senador Marco
Antônio Maciel - tínhamos a idéia de que a miporia com
a qual contávamos dever~a ser obj'eto de urna ação, a cada
votação, de tentativa de cooptação pelo convencimento por
parte de Deputados, para a vitóriã. na Câmara-.Como disse no~meu ·aisc1,1rso no Palácio, quando recebi
palavras muito elogiosas, até exageradas do P_residente da
República, não consegui fazer a maioria, até porque também
não a persegui. Achava que era mais do jogo nosso da tentativa
democrática convencer, discutir, negociar para chegar lá. Se
eu me detenho na Câmara, é porque o meu querido. eminente
e leal amigo, Marco Antônio Maciel, poucas vezes se bateu
no Senado neste _caso. As questões ficavam já--d_ecididas na
Câmara, ainda que o trabalho_ do meu ilustre Líder do PFL,
nesta Casa, tenha sido sempre reconhecido por mim como
simplesmente magnífico. Ocorre que, dando um balanço, do
qual não vou_falar aqui, com Humberto Souto ou o Deputado
Ricardo Fhíza, disse-me Humberto, para até surpresa minha,
que mais de uma centena de projetas, e ele me corrige, disse
cautelosamente urna centena roais, são duas centenas de projetas aprovados. Alguns deles seriam imensa surpresa há 4 anos,
como, por exemplo, o problema da queda da reserva de. íriformática e o problema da Lei do Inquilinato.
Nesta Casa, quantas vezes, Sr. Presidente Mauro Renevides, ouvi discutir a matéria, chamada de nefanâa, da denúncia vazia.
Mas o mundo mudou, e, com essa mesma minoria, que
se transformava em maioria de votos, nós fomos conquistando
o PLANIN, o CONIN, tudo aquilo que foi necessário, desde
que nos entendêssemos com a Oposição.
Acho que há uma frase que traduz muito bem isso para
nós. Ela é da lavra do_ Presidente Ibsen Pinheiro;.que disse,
certa feita, e recolhi do jornal: "Aqui não há nenhuma maioria, mais há dezessete minorias, e essas dezessete minorias
comandam a Casa".
Logo, é irilpossível - e até dou graças a oeus que seja,
porque já vivi o passado de maneira diferente, em que eu
era Líder, aqui, de 41 Senadores-, repito, dou até graças
a Deus que seja impossível fazer um rolo compressor.
Ganha a democracia na medida em que a negociação
é obrigatória e ineVitãvei.
Achei, portanto, ser estimulante esse desafio, mas é evidente que o Presidente da República malogrou, também, não
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aprovando tudo aquilo que para Sua Excelência era fundamental, até para sua realização, na modificação completa do
_
_
perfil e da face deste País.
Do epiSódio - e vou tocar num ponto muito sensível,
aqui, especialme~~~ aos parlamentaristas da Casa -que provocou o ressentimento de ilustres membros do PSDB em relação a mim, o tempo se encarregou de mostrar que a mínha
audaciosa intervenção, de iniciativa eminentemente pessoal
minha, foi providencial. Não prejudicou a antecipação que
_se fará, agora, tranqüilamente, a partir de 21 de abril do
ano que vem, do plebi::icito, mas não o tornou, tambt!m~ extemporâneo. E, dentro das círcunstâncias em que vivemos, especialmente das circunstâncias s6cio-econôrnicas, se tivéssemos
feito a antecipação àquela época- e eu cheguei a dizer isso ao honrado Senador José Richa - os fatos ultrapassariam
a correção, a dignidade, a prudência dos homens que defendiam a aprovação da Emenda no seu segundo turno.
E, hoje, eu tenho esta convicção de que estaríamos, provavelmente, tendo pioblemas _até de natureza institucional
se o contrário fosse.
Antecipei o meu apoio ao Substitutivo Roberto Magalhães e de S. Ex• recebi, hoje, um telefonema em que confirmava isso e me agradecia, pOrque em pleno recesso, me levou
o seu substitutivo, para que a antecipação se faça a partir
de 21 de abril do ano que vem_, já conjugada com a possibilidade da discussão dos grandes temas da revisão constitucional, ante-s que ela comece.
Agora sim, Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Senadores, Srs.
Deputados, agora sim, o caminho está certo. Agora temos
um só Coordenador. Não há possibilidade de dualidades que
poderiam, potencialmente, levar a conflitos. Não há_, para
o Coordenador, o acúmulo de uma função, já de si pesada
ou pesadíssima, com todos os encargos que o Ministério da
Justiça tem depois da reforma inícial do Presidente Collor.
O Ministério passou a ter problemas desde os da defesa dos
direitos da pessoa humana, da luta contra o extermínio de
menores, da luta contra a matança no campo, da luta contra
o narcotráfiCo, da lUta pelo direito da mulher, da luta pela
cidadania no geral, até problemas das Juntas Comerciais. E
o Ministério ainda.passa por uma fase extremarnCnt~ põfênlicã.
da política indigenista. Naturalmente, tudo isso tomava grande
tempo do Ministro.
E há dias li, c ultimamente tenho me poupado de ler.
uma declaração do meu ilustre suce-ssor, o Professor e Doutor
Célia Borja, de que não pretende trabalhar aos sábaQ_os, como
eu o fazia, porque foi provocado sobre isso. E disse que,
de algum modo, Se ele tivesse que trabalhar aos sábados,
isso caracterizaria uma falta de organi_zação. F-.eaJmente, no
caso dele seria. -porque se S. Ex~ tivesse de trabalhar a_os
sábados, sem que houvesse necessidade para isso. seria falta
de organização.
Mas, quantas vezes aos sábados, Marco Maciel, Humberto Souto e Ricardo fiúza estiveram no meu gabinete discutindo questões políticas, da maior importância.
Hoje isso pode ser feito de segunda-feira a sexta-feira,
ou, quem sabe, de terça-feira a qtiinta-[eira, aepcndcndo da
capacidade de organização de cada um.
E___ni_nguém queira me intrigar com o Ministro Célio Borja.
cuja frase eu aplaudo, e aplaudo porque a considero correta.
Lembro-me de que_, no início da minha vida militar. estava
tendo uma aula sobre administração do Exército, quando a
interrompeu um subtenente que vinha extrem~mente agítado,
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levando um papel, em seguida o capitão disse: "Não confundam agitação com eficiência. Lembro-me também do primeiro
despacho com meu primeiro Chefe-de-Estado Maior, no Comando Militar da Amazónia, quando levei-lhe os papéis para
despacho, e ao entregar-lhe o último papel, eu disse: Coronel,
este é urgente. Ele, do alto da pachorra dos seus 14 anos
de Chefe-do-Estado Maior, me perguntOu: "Sab_e o que é
urgente, meu filho? Eu disse~- urgente é um papel ao qual
se deve dar prioridãdc da decisão. Replicou ele: "Não, urgente
é um carimbo que se põe no papel que não se trabalhou
no tempo devido".
Eu vi, na minha vida administrãfiva, que este conceito
não estava totalmente errado. Hoje, o caminho é certo e
a pessoa certíssima. Aprendi a admirar profundamente o Mi·
nistro Jorge Bornhausen, nos contatos que mantivemos, até
quando deixei o Ministério, por seu caráter, dignidade e humildade inclusive. Não fora isso, é provável que os fatos se tivessem. se antecipado em relação a mf~. Formulo, como formulei
a ele, e faço eco nesta Casa, os melhores votos para que
seja muito bem sucedido na missão que_está desempenhando.
É me parece que já mostra, nesta altura do dia, algum
bom resultado com os tão relutantes "tucanos" da República.
Não terá ele a responsabilidade de discutir todas aquelas
matérias·a que merererl,- fnatérias.de uma tecnicalidade muito
séria, como, po-r exemplo, metrologia legal, metrologia científica, marcas e· patentes, direitos, deveres e punições de estrangeiros. O nobre ex-Senador por Santa Catarina, Conselheiro
da República, que tanto honrou esta Casa:, vai Ser aliviado
desse trabalho.
Como dizia um amigo íntimo dÜ Presidente da República,
aí pela altura de setembro do ano passado, vinha a notícia
das alogoas, não sei se é verdade, os jornais publicavam que
era necessário que se restauresse o Gabinete Civil, para lá
colocar um homem que trabalhass~ política 24 horas por dia.
O que eu não podia fazer.
Nessa ocasião, talvez, não sei quem é esse ilustre amigo
do Presidente, teria dito: o Ministro Jarbas Passarinho é um
grande tribuno, mas não é um bom coordenador. Sua Excelência acertou em parte e em parte errou. Bom coordenador
não fui, e não o sou. Graride tribuno, jamais. (Não apoiado!).
Nesta Casa, vi os maiores, nos meus três mandatos. Agradeço
os não apoiados, apenas polidos, de alguns dos meus colegas.

Nos dois Ministérios iniciais, de que fui titular, vivi uma
empolgante fase do processo de modernização do Brasil.
Saltamos da 49" economia .capitalista do mundo para o
89 lugar. Por-toda parte varreu um vento renovador. Nas
telecomunicações, elogiadas inclusive nesta Casa pelos mais
ardorosos adeversários do regime de então, na Educação,
na Saúde, na. primeira conquista de homens e mulheres do
campo com a Previdência Social. Tenho a honra de dizer
que, na minha gestão, instalou-se a semente da Previdência
Rural.
Ampliando a obra magnífica de Juscelino Kubitschek,
cortou-se o território naCional pelas rodovias, em grande parte
asfaltadas, num único Governo: 14 mil quilômetros de asfalto,
transformando-se o arquipélago brasileiro, do ponto de vista
das comunicações terrestes, na continuidade nacional, rodando de Belém a Jaguarão, do Rio de Janeiro a São Paulo
e Brasília, a POrtO Velho e Manaus. Uma obra de um homem
injustiçado, que foi o grande Ministro Mário Andreazza.
Surgiram ãs-grandes hidrelétricas.ltaipu, a maior do mundo e Tucuruf, a maior do Brasil.
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Ficaram, porém, a dívida social, no agravamentoa das
desigualdades de renda, e as restrições da liberdade. Causa
ou conseqüência? Resta discutír a ltita :irrnada, que o braisilianista Skidmore identificou como tendo um único e frustrante
resultado: o prolongamento do regime autoritário.
Agora, é chagado o momento da segunda grande revolução modernizadora do País.
Fato raro, vemos um Presidente que se filia publicamente
a uma doutrina, o social-liberalismo. Depois do desmoronamento do chamado socialismo real, que eu preferiria a chamar, corno Albert Camus chamou no seu debate com Sartre,
de socialismo coTiceõúadonáriO, porque era o socialismo dos
campos de concentração. PriVilégio que Deus me deu ao fazerme viver para testem1,1nhar o inimaginável, surge o perigo
do simplismo de admitir o triunfalismO do capitalismo em
si. Mas não ao capitalismo liberal do laissez-faire. Não o capitalismo das meras liberdades formais, às quais não tem acesso
a grande maioria do povo. Os 74 anos de comunismo na
Europa, tendo a ex-União Soviética como carro-chefe, provaram que nem só do pão vive o homem. No fim, aliás, até
o pão faltou.
No soCial-liberalismo buscamos uma ordem nova, na
qual, a partir da garantia da_s liberdades fundamentais, liberdades físicas-e políticas, existem os direitOs ·ecollômicos e -sociais. sem os quais aquelas não pas-sariam de abstrações. Ao
mesmo tempo em que repudia a estatismo e a economia -centralizada, combate igualmente o populismo, evidência maior da
demagogia. E, ao garantir a propriedade privada, submete-a
ao princípio que João Paulo II tanto divulgou. "Sobre toda
propriedade privada pesa uma hipoteca social".
Se me for absolutamente permitido pelo Regimento, e
se não o for eu o descumpro, quero aqui fazer o elogio absolutamente devido ao Presidente Mauro Benevides. Procedeu
como homen: de Partido, sim, mas homem de Partido que
percebe o momento exato em que essa figura cede- eSpaço
a um Presidente do Congresso: Nacional, submisso apenas
ao texto dos regimentos que norteiam a vida do Parlamento.
Posso dar o meu testemunho e creio que os Líderes que
trabalharam comigo nesse período também o dão, de que
graças, também, a esse comportamento especial do Presidente
do Congresso Nacional, os entendimentos_ entre o Exe-cutivo
e o Legislativo evitaram conflitos, atestaS talvez algumas
.conseqüências muito graves.
Se .S. Ex~ permite que este pobre orador o faça, aqui
declino a minha amizade, o meu respeito, e o tributo da minha
vassalagem ao Presidente do Congresso NacionaL
Também não posso escapar de um elogio absolutamente
devido ao meu Suplente, o Senador Oziel Carneiro. Amigo,
leal, num momento em que amigo é uma expressão inais
retórica do que verdadeira, e ele o foi sempre, quer por sua
conduta pessoal, quer, evidentemente, pelo seu comportamento como Ser:tador da República. A ele coube, por homenagem dos ilustres colegas do m~u Partido nesta Casa, exercer
a Liderança, e o fez com competência e com grande consideração por todos os seus colegas.
Sr. Presidente_, como-diria Rui, se não me equivoco, é
o momento de baixar a vela do meu barco. É o momento
de agradecer a presença dos Srs. Congressistas, nesta Casa,
e dizer que deixei o Ministério da Justiça afiramando que
nele entrei limpo e limpo dele saí.

e

A carta manuscrita~ plena de con~eitos generosos do Presidente da República, enfatizando a minha honradez e des-
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prendimento, juntaram-se as palavras serenas do meu ilustre
sucessor ao classificar-me como homem de conduta vertical
e de probidade inatacável.
Recolho julgamento, ainda que a reputação que construí
ao longo de tantos_e provados anos na vida pública constitua,
por si só e só por si, tranqüilidade da minha consciência.
O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. JARBAS i'ASSARINHO - Ouço, se distingo a
voz, o aparte do m_eu querido Senador Nelson Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro- Nobre Senador, acho que a melhor homenagem que V. Ex• recebeu ao deixar o Governo
foi ter sido substituído no -momento em que apresentou a
sua demissão, pois evitou que sobre um ahomem corii tàntósserviços prestados ao País pesasse essa terrível amargura dos
que continuan entre o céu c a terra, sem saber o seu destino.
Para não prolongar e_ste aparte, quero dizer a_Y._Ex~ __ que
isto é muito mais- grave-quando, entre esses, se encontra o
Sr. Ministro da:::; Relações Exteriores que tem ·um contato
permanente com as representações diplomáticas e, até hoje,
não sabe o seu próprio destino. O Ministro de quem tanto
divergi nesta Casa, mas-que por seUs títulos, porseus mérítos.
por sua dignidade_, por sua dignidade, por sua inteligência
Ministro do Supremo Tribunal Federal, sofre hoje, a ·mais
terrível das amarguras. V. Ex~ deve muito de reconhecimento
ao Presidente pela carta que recebeu e pelos merecidos elogios. Mas, deve muito mais -pelo fato de ter sido substituído,
no momento em que apresentou a sua demissão, evitando
que sobre sua vida pública pesasse essa terrível condenação
de viver uma, duas semanas, sem saber o seu próprio destino.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Agradeço ao nobre
Senador Nelson Carneiro o seu aparte. Dele recolho o que
posso recolher e agradecer, dele ouço aquilo que n~_o posso
julgar.
Muito obrigado a V. Ex~
O Sr. Maurício Corrêa- Permite-me V. Ex• um apart.!?
O SR. JARBAS PASSARINHO- Com muito prazer,
ouço o nobre Senador.
O Si'. Maurício Corrêa - Em primeiro lugar, folgo em
vê-lo novamente em nos-so meio e pcnnito-me discordar de
V. Ex· uffi dOs mãis proeminente oradores parlamentares.
Com relação ao exercíciO no Ministério- da Justiça, a História
vai ]ulgar, para mim V. Exa foi probo. honesto e correto
Senador Jarbas Pa<:sarinho, gostaria de assinalar uma passagem que, de certo modo, foi até objeto da intervenção que
fiz, _quando o Senador Oziel Carneiro, num gesto profético,
palavra sobre V. Ex" e eu disse ao referido Senador que V.
Exa era um excelente executivo. Todas·as vezes que me dirigi
ao Mirilsiério da Justiça, e não foram poucas as ve-zes, para
tratar de assuntos, V. Ex~ nunca deixou de dar a sua resposta,
quer seja pessoal, quer seja por telefone, quer seja por carta
ou bilhete. V. Ex" foi sempre atento aos problemas que lhe
eram submetidos, dos mais simples aos mais importantes. De
sorte que o seu retorno ao nosso meio_ nos_ engrandece, e
como eu disse, o tempo é que vai julgar esse período. Mas,
o que mais me impressionou e o que mais me causou satisfaçãonesse epílogo de V. Ex• no Ministéiio da Justiça, foi a afirmação que fez de ter entrado limpO no Governo, e de ter safdo
também com as mãos limpas. V_ Ex~ jamais poderia ser confundido com os estrépitos que acontecem, muitos deles ainda
em apll.:-ação-, mas que, sem dúvida alguma, já nos causam
muita preocupação, deixam a vida pública de muitos um pouco
enxovalhada por explicações que não são explicáveis, a verda-
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de é essa. A vida privada de V. Ex1 é honrada, V_ Ex• não
aproveitou, em momento algum, de cargo público, para qualquer vantagem de natureza pessoal. V. Ex~ tem a sua declaraçãode renda limpa, pode mostrar a qualquer um sem nenhum
temor, porque V. Ex~ é dono do que conquistou com o produto
do seu suor. V. Ex~ engrandece a vida pública e nos serve
de exemplo: Dir-se-â há discórdia entre nós? Sim, mas como
homem público, como postura de dignidade, devo dizer a
V. Ex~ que, embora da_Oposição. orgulho-me de tê-lo no
nosso meio outra vez. Desejo ·a V. Ex~ muitas felecidades
e evoco, inclusive com muita saudade pela estima que eu
tinha, a sua saudosa mulher. D. Ruth, que o acompanhou
durante tantos anos e com quem tive o privilégio de conviover,
inclusive na Ordem dos Advogados do Brasil, V. Ex' portanto,
merece o meu respeito.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito obrigado, nobre
Senador Maurício Corrêa. Realmente, se eu não tive nehuma
chance de votar em V. Ex• minha mUlher o teve: E Votou
sempre para que V. Ex~ presidisse com correção, com dignidade, com altivez, em certo momento tão grave da vida brasileira, a Ordem dos Advogados do Brasil, na seção do Distrito
Federal.
, As palavras de V. Ex~ eu as recebo evidentemente reconfortado, porque não creio que fosse justo que, depois de toda
uma longa vida e parte dela passada exatãmente na vida pública, eu pudesse ser, por algum momento, objeto de alguma
dúvida.
No início do meu discurso-, referi-me à necessidade de
separar o joio do trigo. E no-meu discurso de passagem da
função de Ministro ao eminente jurísta-Célio Borja usei uma
imagem de caboclo da Amazônia, dizendo que, naquele instante, eu me lembrava do Rio Solimões, de águas brancas,
e .do Rio Negro, de águas pretas! E o fãmoso encontro das
águas em que se debatem as duas correntes, sem se misturarem, desde logo acabam misturadas no torvelinho das correnteza. Mas não.era possível confundi-las nos seus cursos originais. Eu pretendia estar saindo dali com a da àgua branca,
e não do negrume das águas pretas!
Por que acabei fazendo isso? Porque infelizmente, ainda
hoje - talvez não fosse político eu dizer isso - um filho
meu trazia uma revista cuja capa môsttava a minha fotografia
com o Ministro Célio Borja. Eu, na fotografia, recebia afetuosamente esse meu querido colega de tanto tempo, cuja esposa
também foi uma grande amiga de Ruth. O título de primeira
página era: Troca-se a guarda. Abaixo a corrupção.
Gratíssimo a V.

Ex~

pelo aparte.

O Sr. Divaldo Suruagy- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO - Com grande alegria,
ouço meu antigo e querido amigo, Senador por Alagoas.
O Sr. Divaldo Suruagy - Oposicionista co_nvictó-, confesso até radical, buscando sempre os defeitos do Governo
e esquecendo as virtudes, eu gostaria de dar o meu testemu~
nho, neste momento, a respeito da passagem de V. Ex4 pelo
:rvfiriiStériü da Justiça. V. Ex~ permanece inatacável na sua
estrutura maior, que é a sua estrutura moral. Este País está
ansioso, está angustiado por pesSoas honestas e sinceras. Nas
pesquisas que são feitas, as virtuâes apontadas como exemplos
maiores de um__ homem público são ser honesto e virtuoso.
Na verdade, as duas confundem-se numa só. Em alguns casos,
tais respostas ultrapaSsam até 80%_ dos entrevistados. V. Ex~
ofereceu grandeza a este Governo; V. Ex• no momento em
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que faltava dignidade a vários auxiliares deste Governo, emprestou o seu nome engradecendo a administração. Se o Presidente da República tivesse dado atenção à,s denúncias que
fiz ao País, através de cinco cartas abertas a Sua Excelência,
lidas da tribuna desta Casa, em jufho do apo passado, teria
evitado tantos escândalos neste País! E, à época, tomei a
liberdade de mandar cópias para V. Ex~ E~ fais documentos,
eu alertava o Presidente dos falsos amigos que o cercavam
e que estavam levando o seu Governo para Utn mar de corrupção. V. Ex~ sernpe permaneceu uma ilha moraJ nest~ Governo.
V. Ex' permanece· o meu modelo, o meu modelo de grandeza
- e é como-vido que digo isso-, porque V. Exl' não pode
ser colocado no balaio com tantos corruptos; V. Ex~ paira
acima da corrupção que está imperando neste País. Senador
Jarbas Passarinho, fique_ convencido de .q_u~)oclos nós, que
fazemos oposição a c·sse Governo, reconhecemos a grandeza
moral c a dignidade de V. Ex•
O SR. JARBAS PASSARINHO - Nobre Senador Divaldo Suruagy,_V. EX" há d~ estª_r lembrado de que havendo
recebido a mim e minha esposa em Alagoas --se não estou
equivocado, no auditório do Tribunal de Contas do Estado
-concedendo-me uma medalha, V. Ex• fez referências pessoais tão carinhosas a inim que sempre me prenderam a V.
Ex~ Não porque eu seJa tão suscetível à lisonja, e muito menos
porque V. Ex• não é desse campo. Mas exatamente por vir
de quem vinha, V. Ex~ comoveu minha mulher e comoveu
a mim. E mais tarde deu provas no mesmo sentido. De modo
que nossa amizade permaneceu intacta, mesmo quando, ainda
aqui neste plenário, V. Ex" me fez uma exortação, que não
atendi. Depois agradecendo-lhe um telegrama muito inteligentemente redigido, eu lhe dizia porque eu não houvera
atendido àquela afmtlativa de V~- Ex• na ocasião.
Sempre dei conhecimento ao próprio Presidente da República da minha ligação afetiva a V. Ex• E devo dizer, cm
homenagem à verdade, que de sua parte nunca ouvi restrição
a minha conduta. De modo que agradeço, inclusive, a comoção de V. Ex\ mas já estou ficando coriáceo, Senador Diva! do
Suruagy. Ao longo da vida, por nos preveninhõs contra as
emoções fortl!s, podemos cambalear. E recolho da emoção
de V. Ex~ acima de tudo, o acrisolamento do seu sentime_nto,
e aqui terei muito prazer em conviver ao~'seu lado. Muito
obrigado.
O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador, permite V. Ex'
um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO- Com que prazer ouço
o nobre representante de Minas, o Senador Ronan Tito.
O Sr. Ronan Tito- Com prazer, vejo V. Ex" nesta tribuna. Permita-me V. Ex·~ nobre Senador, é a prova cabal de
que não é o poder que corrompe o homem, mas, às vezes,
o homem corrompe o poder.
Em nenhum momento pairou sobre V. Ex' qualquer dúvida quanto a sua honestidade; como foi dito, que muitas vezes,
em volta, o bombardeio era forte. Também quero dizer a
V. Ex• que se não há tristeza no Executivo, nesse momento,
com a saída do seu probo Ministro da Justiça, há muita alegria,
aqui, no Senado e cm nós, senadores. Bem-vindo.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito grato, Senador
Ronan Tito. Por um momento tive dúvida, porque me antecipei agradecendo, dizendo: ·•com qu~ prazer ouço V. E~".
mas eu já sabia que ia ouvir alguma coisa que não ia atingir-me.
A velha estima que nos ligou quando líderes, V. Ex~
liderando a Bancada do PMDB e eu, a pequena Bancada
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do PDS, Bancada que no fim - como V. Ex~ há de estar
lembrado- era constituída de apenas dois Senadores: o Senador Roberto Campos e eu. O Senador Roberto Campos fícOu
meu líder, e viajava" muitO porQue S. Ex~ é muito requisitado
para conferências internacionais, e eu respondia pelo PDS
aqui nesta Bancada. Houve um momento em que ele chegou
ao Brasil e eu o segurei pel9s braços e disse-lhe: Roberto,
converse com a Bancada. A Bancada sou eu.
Eu precisava saber como votar. E da parte do líder da
bancada majoritária, naquele tempo ainda numericamente
maior, creio eu, do que a bancada hoje dirigida pelo nobre
Senador Ronan Tito, tivemos sempre um entendimento que
me parece que foi norteado, marcado pelo recíproco respeito
e pelo desejo mútuo de trabalhar pelo Brasil.
Muito grato a V. Ex~
O Sr. Esperidião Amin- Permite-me V.

Ex~

um aparte?

O SR. JARBAS PASSARINHO - Ouço o meu nobre
Líder, Senador Esperidião Amin. Aliás, ele havia levantado
o microfone, mas fiquei em dúvida se S. Ex~ havia se arrependido de me apartear.
O Sr. Esperidião Amin - Senador Jarbas Passarinho,
eu tinha dado apenas preferência àqueles que penso são menos
íntimos. Desejo em meu nome, muito mais do que isso, em
nome dos seus Companheirose sempre liderados amigos da
Bancada do PDS. em nome do Presidente do nossoPartido
aqui presente, cxternar duas_ reflexões. A primeira é quanto
ao acolhimento deV. Er por seus Companheiros departido
nesta oportunidade. Nós o acolhemos com um profundo sentimento de orgulho, porque o exemplo, sem dúvida alguma,
dentre todos os recursos didáticos, dentre todos os recursos
de que o ser humano pode lançar mão para convencer, o·
exemplo é o mais eficaz. Um exemplo vale sempre muito
mais do que milhões de palavras escritas ou lançadas ao ar
pelo mais talentoso locutor ou redator, e V. Ex~ nos enche
de orgulho não apenas porque tem um exemplo a nos trazer;
V. Ex' acrescenta, aos exemplos que a sua vida pública e
privada já constituiu, como salientou o Senador Maurício Corrêa, V. Ex~ acrescenta, sobrepõe o exemplo desses quase 18
meses à testa do difícil Ministério da Justiça com a compleição,
com as que o revestiam e que o dimensionavam, sob a sua
suoervisão. os assuntos eram complexos, como V. Ex• aqui
referiu, mas, em momento algum, faltou a experiência, atolerância, a lucidez e, acima de tudo, a honestidade no conduzir
e-ho decidir de parte do seu titular, o nosso companheirp
JarbasGonçalves Passarinho. A segunda reflexão, permito-me
dizer, a respeito da vela. Ouvi alguma coisa a respeito de
desenfurnar a vela. Nãosei avaliar quantas missões, ainda,
o povo do Pará e o povo brasileiro poderão conferir a V.
Ex~ Posso estimar, mas não posso estimar, mas não psso prever. Estimo todas, não me arrisco, porém, a -prever. EstimO
todas, não me arrisco, porém, a prever. Mas tenho a convicção
de que esta gestão no Ministério da Justiça apenas serve para
coroar estesexemplos de uma vida pública ilibada, inatacável,
de stricto sensu decumprimento doi dever; tenho certeza de
que o convívio com V. EX\ aqui no Senado, quanto a ser
agradável, instrutivo, de motivo de honra para todos nós,
há de ser o convívio com o mesmo guerreiro de sempre, o
guerreiro que não curva e jamais curvou a espinha diante
da infâmia, da omissão ou daconfusão. Por isto, além de acolhê-lorespeitosa e também afetuosamente, como seu companheiro de Bancada, junto com os nossos cornpanheios e amigos
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aqui preSentes, tt:riho CerteZa de que posso proclamar que
aqui continuaremos COm 6 nosso mestre, meu paranifo, a
aprender.
O SR. JARBAS PASSARINHO ~ Agradeço, Senador
Espcridião Amin. V. Ex~ me faz muito fácil chegar a esta

Bancada_ como .seu lid_eracJo_. Dizcru._que Aporclly dizia que
as mulheres de certa idade nunca Ttêm a idade certa. Mas,
os homens de certa idade não devem ter vergonha de revelá Mia.
E quando o nobre Senador Espcridião Amín diz" meu p:aranifo", _ele se refere ao tempo em que concluía o curso de Direito
e eu já era Ministro da Educação. Aí se vê o atestado da
minha velhice. S. Ex~. com a eloqücncia, o brilho e, sobretudo,
a vcrvc de que é possuído :- e ainda há. pouco eu o ouvia,
na leitura do Expediente da Casa- conseguiu esconder dizendo apenas que era meu afil11ado em formatura cm Santa Catarina.
Grandes recordações, Senador Esperidião Amin, daquele
tempo e especialmente do fato que V. Ex•, depois, me revelou,
com um colega seu que hoje, infelizmente, já está morto.
Mas, muito grato. Espero ser um combatente ao se.l,l.Jado
nas boas causas que o nosso combatente ao seulado nas boas
causas q uc o nosso_ Partido tem tido.
O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador?
O SR. JARBAS PASSARINHO Humberto Lucena.

Ouço o nobre Líder

O Sr. Humberto Lucena - Saúdo V. Ex~ em meu nome
pessoal e dos demais companheiros de Bancada que não lhe
apartcaram.
Podemos ter divergência-políticas e até doUtrináriaS coin
V. EX\ mas pessoal, a sua reconhecida honorabilídade de
homem público. Já proclamei isso, na tribuna do Senado Federal, em pronunciamento -que fiZ ao anui1Ciar o -requerimento
da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar" as-denúncias contra o ex-Ministro Rogério Magri. Creio que V. Ex~
sai engrandecido do Gov~rno, na medida em que cumpriU
o ·seu -dever. Quero enaltecer uma passagem do seu discurso",
que me parece o aspecto maiS positivo do seu de_sempenho
no Ministério da Justiça, nobre Sena<lor Jarbas Passarinho.
Foi JustamEnte a sua afirmaÇãC>ae que procurou ser u-m coordenador político do Governo sem atropelar o bomconvívio
com todos os Partidos no Congresso Nacional pois V. Ex~
sempre procurou manter com todos nôs, Líderes da Oposição~
um diálogo de alto nível, procurando, cm nome do Governo,
negociar a soluçã(), ~soa caso, na apreciaçãO-de todas aquelas
matérias que forain encaminhadas aO Congresso Nacional pelo
Senhor Presidente da República. No balanço que V. EX• fez
com a ajuda do nobre Deputado Humberto Souto, Líder
do Governona Câmara dos Deputados, V. Ex~_chegou à conclusão clara de que, mesmo sem uma maioriàTiaiiq-úilã e
definitiva no Congresso Nacional, o SenhorPresidcnteda Rcw
pública nunca deixou de conseguir a maioiiã serrij)r"e que-para
aqui enviou projetes que defendiam o interesse público; tOdos
e;es fora, aprovados, embora muitas vezes com· protestos,
com alterações, com emendas. Mas, afinal, o quequero dizer
é que V. Ex• tem razão. É muito ma"is impottãiltC-tffãnlé-f
um relacionamento de alto_ nível, entre os dois Poderes, debatendo as questões nacionais. as proposiçõeS, com um respeito
mútuo entre as partes. V. Ex~ se conduziu com dignidade
pessoal c política no Ministério da Justiça, sobretudo porque,
como Ministro da Justiça e coordenador político, nunca admi-

Quarta-feira 8

1855 -

tiu, ao que su saiba, qualquer possihilidade de cooptação fisiológica que permitisse eventuais vitórias do Governo no Congresso Nacional. Formulo vcotos para que V. Ex~. ao retomar
suas ativtdades no Sen.ado, v9lte_ a ser aqUele Senador _que
sempre foi: competente e digno, à altura da confiança que
lhe depositou o povo do Pará.
O SR- JARBAS PASSARINHO- Muito obrigado, nobre
Senador HumbertO Lucena, nôs que sempre fomos, aqui, Bancã.das- divididaS Por esse corredor, e, muitas vezes, divididas
pelo pensamento.
As palavras de V. Ex~ me são muito gratas, particularmente porque, quando Presidente desta Casa, era V. Ex" o
Líder de Oposição. E mais tarde, quando V. Ex~ foi o Presidente desta Casa, eu cc-liderava uma Oposição.
O nosso relacionamento sempre foi marcado, também,
por esta oposiçãO a que V. Ex• se referiu ainda há pouco,
de convívio na divergência.
Muito grato às palavras de V. Ex~
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite um aparte, nobre Senador Jarbas Passarinho?
O SR- JARBAS PASSARINHO- Ouço o nobre Senador
pelo PT, Senador Suplicy.
Não sei se o nome parlamentar de V. Ex•, nesta Casa,
é Matarazzo Suplicy?
· O Sr. Eduardo Suplicy Não. O meu nome é Eduardo
Matarazzo Suplicy, mas obedecendo ao Regimento, é Eduardo Suplicy.
O SR. JARBAS PASSARINHO lição com V. Ex~

Aprendi a primeira

O Sr. Eduardo Suplicy - Senador JarOas Passarinho,
esta casa é uiri lugar de extraordinário aprendizado para quem
aqui chega, corno eu, e convive com pessoas que tiveram
experiência na vida pública brasileira, como ex-deputados,
senadOres de longas jornadas, ex-governadores, ex-presidentes, eX-prefeitoS. -Mas, tenho certeza que, a partir de hoje,
terei, no convívio desta Casa, mais uma pessoa cOm quem
vou aprender extraordinariamente. Tenho citado V. Ex~ como
exemplo de como uma pessoa no EXeclúivo d~v_e tratar o
Parlamento, tanto aqueles que representam a Situação, quanto os da Oposição. Tenho citado o procedimento de V. Ex~
como exemplo disto. Tal como há pouco registrou o Senador
Maurício Corrêa, também fui sempre atenciosamente respondido cm todos os momentos que, por alguma razão, tratando
dos problemas sociais, na defesa de direitos de cidadãos brasiw
lciros, dos índios, 9-os trabalhadores, daqueles que sofreram
alguma forma de opressão, não tardava V. Ex\ senão me
atendendo na hora, logo apôs dava um telefonema, ou me
recebia, para ouvir qualquer que fosse a questão que levantasse no interesse público. Considero as explicações que V.
Ex~ hOje complemeritou aos seus Pares, além de todas que
já expôs na imprensa, bastante convicentes, relativamente
ao episódio do Ministro António Rogério Magri. Considero
impoitarite;até-porque V. Ex~, agora; passa a ter as atribuições
que nós ternos, conforme os arts. 49 e 70 da Constituição,
de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Considero que tererilõS~h-ã ·suã -pessoa-alguém que, muito mais do que não ser
Oriiisso, est:ifá colaborando conosco para que qua!quer pessoa
ocupando cargo de responsabilidade, seja de Ministro, de
Secretário, de direção de organismo público neste País, jamais
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aja senão com a reüdão que o povo espera. Senador Jarbas
Passarinho, seja bem-vindo à sua Casa.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Gra\íssimo, -Senador
Eduardo Suplicy. V. Ex~ já me havia surpreendido, certa feita,
no Ministério, quando fez essa declaração à imprensa, ao
sair do meu Gabinete.

O Sr. Aureo Mello- V.

Ex~

me permite um aparte?

O SR. JARBAS PASSARINHO- Com -prazer, ouço

V.

Ex~

O Sr. Aureo MeUo - Sr. Ministro e Parlamentar Jarbas
Passarinho: de todos os Ministérios de onde V. Ex• saiu, obser-

vou-se que os funcionários, perfilados, chOravam saudades
comovidas pela sua ausência. A convivénci~ de um~ p~_ssoa
com outra. ou com outras, é a maior revelação da verticalidade
e da perfeição do carátcr dessa pessoa. E V. Er. por onde
passa, deixa um rastro de afetividade, de ternura e de bondade
que se manifesta, às vezes, em lágrimas por parte daqueles
que, embora temporariamente, vão perder a sua convivência.
V. Ex~, durante a sua atuação e o seu desempenho como
Ministro da Justiça e coordenador político do Governo, fez
tudo quanto era possível para se sair como um justo e um
justiceiro dessa função. V. Ex\ se algum erro_qlle_porventura
possa ter cometido nesse ensejo, não o terá feito de má fé
e apenas por casualidade, por desconhece!:_~~talhes, nessa
circunstância. As qualidades espirituais e intelectuais de v.
EX" são um motívo de regozijo, de alegria para este Plenário,
para esta Casa:· Da maneira pela qual os seus funcionários
manifestaram a sua saudade, quero expressar a V. Ex~, individualmente, a minha alegria por vê-lo, outra vez, no plenário
do Senado participando, atuando e irradiando a sua bondade,
que é decorrência do seu talento e da justeza de seus conceitos.
Muito obrigado.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito grato ao Sena"
dor Aureo Mello. V. Ex~ sempre compõe, um aparte com
um pouco de poesia e muita gener~sidade. Agradeço muito
as palavras de V. Ex\ especialmente porque sabe V. Ex~
que, ainda recentemente, eu pude ter dado u_ma impressão
enganosa a V. Ex~ qe que não_ teria preocupação com um
fato que realmente me preocupou. E fico muito satisfeito
de ver que chego aqui e recebo de V. Er essas palavras.
O Sr. Elcio Álvares - Permite-me V. Ex~ um aparte,
Senador Jarbas Passarinho?
O SR. JARBAS PASSARINHO- Ouço o nobre Senador
Elcio Álvares. --- O Sr. Elcio Álvares- O Senado, hoje, está vivendo
uma tarde marcada por dois aspeçtos importantes: o primeiro
aspecto é o da emoção e o segundo, eu diria, passa a enriquecer
cada vez mais o plenário desta Casa, pelo brilhantismo do
orador que V. Ex~ o é .. A emOção eu a entendo por inteiro;
Jarbas Passarinho não poderia ser analisado em razão de uma
saída do Ministério da Justiça. E me perdoe se vou asseverar
de uma maneira tão contundente: é muito pouco para a sua
vida., Uma vida que não somou somente os títulos de proeminência; somou toda uma trajetória. A trajetória daquele que
veio da terra distante, sem berço de ouro, e foi galgando
os patamares através do beni maior do que um homem pode
ter além da sua honradez, que é o bem da inteligência. Tenho
dito sempre, nas várias vezes que tenho Oportunidade de depor
a respeito da sua personalidade, que nunca me seduziu o
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político. Apesar de sabê-lo tão forte e tão grande no seu
comportamento de homem público, me encantou; em todas
as oportunidades, o detentor da inteligência que, com filigranas luminosas, traz a todos que o ouvem a convicção de que
ainda os valores intelectuais estão sendo preservados por aqueles que têm oportunidade de cul~i\lar este bem. maior que
é o bem da inteligência. O Ministro Jarbas Passarinho conheci,
não agora, quando ainda no verdor do meu entusiasmo de
Vida pública era Governador de_ Estado e fui surpreendido,
na expressão lata do termo, com um debate em que o Minisrro-::,
detentor do Ministério da Educação falava a um grupo de
estudantes irresignados e, ao término da oração, ele, que
começou, até certo ponto, hostilizado, saía engrandecido por
uma salva de palmas, uníssona, demonstrando que, na verdade, a inteligência pode dispor sempre de argumentos fundamentais para remover os mais variados óbices. Na_ sua atividade de Ministro, agora recentemente, e hoje entendo alguma
coisa pela explicação do discurso, não seduzia a maioria, a
maioria não seduz os homens inteligentes. A maioria é U_I!la
aritmética, é somatório. O que seduz exatamente é o convericimento pelo argumento, e ni~sso o Ministro da Justiça Jarbas
Passarinho foi inexcedível. As vezes as teses mais difíceis aqui temos o testemunho presente do nosso grande Líder
Marco Maciel - encontrava até um certo prazer em debatê-las, à medida em que o assunto tornava-se difícil, principalmente na tramitação parlamentar. Aí, eu diria que reside,
exatamente, aquela que é a grande característica da sua personalidade. A inteligência sobrepaira a tudo. E, aí, com este
acréscimo maior ao que estou dizendo e que é o depoimento
desta Casa: V. E~ está recolhendo contas preciosas nos apartes que estão sendo dados, um rosário que vai aumentar cada
vez mais, todos dizendo, a uma só voz, porque este é o momento de dizer isto: que o Ministro Jarbas Passarinho sai
mais engrandecido do Ministério da Justiça, do que quando
.entrou, pela dignidade e pela honradez. Talvez, no momento,
seja este o __ ângulo da aná_l_ise porque, na Verdade, nós não
podemos obscurecer o que ocorreu. Houve uma crise dentro
do Governo e, nesta crise, proclamada pela mídia nacional,
é mister que se diga, agora, que o Ministro Jarbas Passarinho
é recebido, aqui, na sua qualidade de Senador sobre este
discurso uníssono da sua honradez e da sua dignidade. Mas,
como disse no início-, deixo de lado este aspecto. Prefiro ficar
com o homem de inteligência, prefiro ficar com essa grande
sensibilidade humana, sempre marcada com uma dignidade
fora do comum, para afirmar, neste instante, talvez, quem
sabe, aqueles que vieram ouvir o orador Jarbas Passarinho,
alguns procurando saber qual a sua opinião a respeito do
Governo, levem para casa a idéia de um homem de muita
sensibilidade, de um homem que, em todos os momentos,
irradiou dignidade nas suas colo~ções. Podíamos até_ divergir,
mas, na divergência.• e aí, acontecia um fenômeno estranho:
Jarbas Passarinho crescia na pureza do debate que toda vez
proporcionava aos seus circunstantes. Portanto, Senador Jarbas Passarinho, fico muito feliz, pois quando cheguei aqui
já não mais o encontrei. Esta Casa, que tem sido primorosa
na preservação dos seus debates, no cultivo à inteligência,
hoje, está exaltada, está engrandecida, porque o Senador Jarbas Passarinho será mais um a levantá-la, pelo valor das suas
palavras e, muito mais ainda, pela sua inteligência primorosa
que faço questão de exaltar neste instante. Muito obrigado.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Gratíssimo, Senador
Elcio Álvares, V. Ex~ comove-me com as suas palavras e,
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acima de tudo, permite-me uma reflexão: a inteligência, entretanto, só é louvável - como V. Exn o faz - quando ela

serve a causas corretas e não há possibilidade de, através
da inteligência, mascarar ·a·verâadC, De maneTr3_ que junto
a opinião de V. Exa àquelas opiniões que forãin dadas aqui
e, no todo, rejubilo-me muíto de ouvi-lo, porque também
tenho muita admiração pela inteligência pessoal de V. Ex~
O Sr. Albano Franco- Permite-me· um- -aparte, nobre
Senador Jarbas Passarinho?
O SR. JARBAS PASSARINHO- Ou_ço_o nobre Senador
Albano Franco.
O Sr. Albano Franco - Nobre Senador .Jar::bas Pass::).rinho, a atenção, o respeito e a emoção deste Plenário, na
tarde de hoje, ao ouvir V. Ex" dcmontram a importância
do seu pronunciamento sereno e brilhante, principalmente,
Senador Jarbas Passarinho, quando temos que reconhe_cer
que o Governo_ perde um grande _quadro_e nós_,_ Se"rladorcs,
ganhamos o retorno de V. Ex• a esta Casa. S..ou: suspeito
ao falar em Jarbas Passarinho, pela admiração e pela amizade
que nos unem . Mas não poderia deixar, nesta hora, de atestar
que, num instante em que a sociedade brilsileir-a-·anda descrente, desanimada e desacre_ditada dos_ seus homens públicos,
em todas as classes_ sociaiS do Brasil e _em todas as __ regiões
por onde ando neste _País, o nome d_e V. Ex• é ainda um
símbolo. Pode V. Ex• se considerar, principalmente pelo seu
espírito público e pela sua coerência, um exemplo para os
que fazem política hoje no Brasil. Mas queria também aproveitar para dizer a V. _E_x~ que ouVi atentamente o seu pronunciamento. Inclusive, fiquei preocupado _ao ouvi~ lo dizer que
iria baixar a vela do barco. V. Ex• não pode e não tem o
direito de assim proceder._V. Ex~ dispõe de uma inteligência
privilegiada, de que o Brasil precisa muitO. V. Ex• é jovem
de idéia, jovem de proposta e jovem de luz. É assim que
entendo Jarbas Passarinho e é por isso que V. Ex•, na tarde
de hoje, demonstra ao receber a solidariedade e a admiração
desta Casa, que Deus continuará a iluminá-lo, porque precisamos continuar a ter homens como Jarbas P_as_s_arioho,
O SR. JARBAS PASSAlHNHO -übiígado, meu prezado amigo Senador Albano Fr.anco~ São palavras muito bonitas,
mas eu chamaria a atenção, se meus ColegaS: me permitissem,
para um fato que, para mim, é muitO tocante. Aindâ há pouco,
recebi uma palavra do Senador Aureo Mello. Agora: recebo

uma palavra amiga do Senador Albano Franco. Concluo: já
não está o PRN em greve! Muito grato que eu tenpa sido,
já pela lembrança de meu tempo de Ministro do Trabalho
mais uma vez, quem tellfta conseguido quebrar uma greve!
Ouvi V. Ex• com muito cari-nho!
· ···
O Sr_. Mário COvas -V.

Ex~

me concede um aparte?

O SR. JARBAS PASSARINHO - Cluvirei V. Ex• com
muito prazer.
O Sr. Mário Covas - Eu poderia dizer que,-ao longo
da _trajetória de V. Ex•, talvez tenham sido maiores "Os momentos_ em que tivemos em campos opoStos. Ao contrário do
Senador Albano Franco, portanto, acho que falo com alguma
autoridade. Lembro-me bem, quando, no dia _1~ de maio,
o então Ministro- do Trabalho Jarbas Passarinho ia à minha
terra natal. E lá, num lugar agudo, um sindicato difícil, complicado, com uma alta densidade de natureza social, como o
Sindicato dos Operários Portuários, o Ministro do Trabalho
- e pude assistir ao fato - manifestou-se sobre a data e
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sobre os prohlemas. No mínimo, S. Ex' deiXou uma ei:lorme
dose de admiração. Mas alguém que estava com ele conquistou
a cidade e os seus trabalhadores_ Lembro-me bem de que,
disputando a sua palavra~ tomou a si a tarefa de falar a esPosa
do Ministro. E, realmente, encantou não apenas os trabalhadores, mas a todos nós que estávamos presentes. Deixou,
na esteira da sua passagem, uma lembrança que até hoje
me acode à mente. Não tive muitas oportUnidades de lhe
dizer isso; aliás, não tive muitas oportunidades _de lhe dizer
muitas coisas. Não venho trazer um mero gesto de solidariedade. V. Ex~ não necessita de solidariedade. V. Ex·) tem a
altivez, tem a dimensão de um_ ])ornem que. tendo passado
por quatro ministérioS~ paradoxalmente é sempre lembrado
para qualquer tipo de atividade, para ocupar qualquer cargo,
tal o talento, tal a competência, tal o espírito público com
que se pOrta nesses cargos. Le_rnbro-me de que em algumas
oportunidades, quando V. Ex·) era Ministro, eu, Senador constrangido. pela sua posição política~ _me vali dps seus_ re~ursos.
Em geral, não se tratava de assunto que não pudesse ser
dito em público. Mediamos, ou tentamos mediar, algumas
greves existentes. Em cada oportunidade, a presença do Ministro da Justiça foi de fundamental importância para o resultado.
Lembro-me bem do carinho, da solidariedade, da simpatia
com que o Ministro atendia, e, Sobretudo, da presteza com
que S. Ex~ tornava realidade qualquer demanda de um encontro ocasional. Vi, _naquele gesto,_ alguma coisa que ia além
da ~xigência protocolar existente na política. ou até mesmo
de algo que nascia da convivência dentro da mesma instituição.
Vi iiaquilo um _gesto fraterno, que, ás vez~s_, a~é m_e_ impelia
a reconhecer_no Ministro momentos _de deten:ninação_ sempre,
mas momentos de satisfação e IllOmentos_de angústia. Lembro-me_bem de ter-lhe dito, no. instante em que V. Ex~ veio
aqui à Bancada do PSDB para discutir com ela o ''Emendão",
que naqUele dia V. Exa trazia uma angústia dentro de ~i próprio
e, transparente que é, acabava Por exibi-la na fisionomia.
Aprendi até mesmo a reconhecer isso,_ embora não tenho
feito sistematicamente, pela voz ao telefone. Hoje, V. EX~
acode ao Senado, volta ao Senado, retoma o lugar que, de
direito, é de V. Ex" lss_o não é apenas um motivo de satisfação
p3ra a nossa convivência com a inteligência, com o brilho,
_com a capacidade _çle comunicação, com o espírito público
do MinistrO. Nós temos passagens em comuns. Lembro-me
bem de um dia, na Constituinte. eiD. que V. Ex~ me citou
um fato. Provavelmente, estivemos em terrenos bem opostos
em determinados instantes, mas eu não tenho nenhuma razão
para omitir o fato, já que já lhe disse publicamente: V. E~
fazia o que julgava ser do seu dever, e eu, seguindo na sua
_esteira, fazia aquilo que me parecia ser o meu dever. E, nesse
embate, que, afinal, era o embate dos homens que pesquisam
o horizonte deste País, eu aprendi a admirar não apenas o
t"alento, mas sobretudo a dimensão política de V. Ex~ Portanto,
quero trazer aqui em meu nome pessoal - não tenho tanta
procuração senão essa - a _afirmação da _minha admiração
por V. Ex~ Não lhe ofereço nenhuma solidariedade. V. Ex•
dispensa isso. V. Ex~ é um homem que cumpriu o seu dever,
foi além do que muitos iriam; tentou cumprir bem a sua tarefa
e, ao final, creio que cada um de. nós podemos oferecer,
no exame do balanço da sua conduta, a resposta de que V.
Ex~ se credenciou ainda uma vez. Por isso, modestamente,
humildemente, receba meramente o abraço do companheiro
que- tenho certeza- contando com a presença de V. Ex\
este plenário -verá o debate enriquecido. Quem sabe até pior
__ para nós, da Oposição, mas, seguramente, f~nriquecido. Quem
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sabe, em circunstâncias que, afinal, no futuro, nos permitirão
dizer e reiterar o que fôi verdade pef:ritanente. Finalmente,
o Ministro Jarbas Passarinho é o Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARRAS PASSARINHO- Muito agradeço a V.
Ex~, nobre Senador Mário Covas. E embora tenha dito ainda
há pouco que estou ficaitdo coriáceo, quando V. Ex~ lembrou
aquele 1~ de maio de 1967, e do_ discUrso inesperado e totalmente espontâneo da minha Ruth, em Santos, V. Ex~ me
abalou. Eu lhe quero ser muito grato por essa lembrança.

E, às vezes, eu brincava, quando Ministro da J;:ducação,
tinha lido uma frase, que não sei se hoje eu pago por ela.
Dizia~se d_e um grande ~Sc'ritor inglês, morreu a Sua esposa,
ele ficou viúvo. E então, quando ele morreu, esCreveram na
sua lápide: "Ele foi um grande homem até que sua mulher
morreu".
O Sr. Irapuan Costa Júnior - Permite-me: V. Ex~ 'um
aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO Ouço o noore Senador
·· ·'
Irapuah Costa Júnior.
O Sr. Irapllan Costa Júnior..:.... Meu-caro SenãdOr.Jarbas
Passarinho. V. Ex~, corno leitor a: tento dos jornais., Uin. hO~ern
muito dedicado à lc~tl!-~~· _t~~á visto, p~~ certo, qu_e hoje~ dia
em que V. Ex~ volta ao ,Senado, faleceu o grande ficcionista
russo-americano Isaac; A:;i_mov. Evidentemente, o falecimento
nada tem a ver com a vinda de V. Ex~ de volta· onde é
receb!do com tanta demonstração de caripho pelos s~uS colegas, a esta Casa. Mas d!ria que os homens que passam pelos
cargos públicos - e y. _gx~ passou pelos mais importantes
deles, neste. País-:- ou $3em extremamente amargui-ados pelos
tropeções que deram, no correr de sua· passage~, ou saem
como quem escreveu urh conto de ficção de Isaac Àsirrióv,
e esses não poderão colocar, com muita.tranqüilidade, a Cabeça no travesseiro, se.r.ô.j)re à espera de qlle.Os tropeções venham
à luz e, finalmente,_aquel!es, como V. E?C;, saem e aqui aparentam essa grande tranqüilidade que contemplo, neSte "n;wmento, nesta tribuna. Fico_ rritiitó satiSfeito,_ PorqUe às·vezes.ciUe
comp~re~i ao Ministérió da Justiça, para dar dois. dedos Qe
prosa com V. Ex\ eú o·encontrei esmã.gado sob.o fardo .de
uma série ·muito- grande de atribuições, âe _conflitos, que muitas vezes fizeram com que eu sequer abordasse o assunto
que levava no bolso, para tratar com V. Ex]). Essa tranqüilidade
que é a mostra, que é a marca da sua Vida pública, porque
V. Ex~ é um homeíl extremamente dedicado e leal, além
de extremamente honesto, o que não é nada mais do que
um dever de todo o homem público, mas nem seinpre esse
dever é curnprído, hoje volta aqui à no'ssa convivência. Fico
muito satisfeito;- repitO, Porque agorã pocterenlos trocar as
nossas idéias, os nossos dois dedos de prosa sobre os nossos
autores preferidos, sem aquela angústia ·que e·rtcontrei em
V. Exa, tantas vezes, em seu gabinete: Seja bem-vindo e um
grande abraço.

''

O SR. JARRAS PASSARINHO- De fato, eu me lembro
bem de que V. ExA, em certa feita, encbiltroU-me talvez com
isso, que ainda há pouco, alguns dos ilustres Senadores, creio
9-ue C) Senador Mário CovaS, que
àpa"ffêou, disse que
Já aprendeu a ver na minha fisionomia ou até na- Voz. V.
Ex~ me encontrou de tal modo angustiatlo, apertou a minha
mão e disse-me: Eu gostaria de falar com V. Ex•, mas não
vou mais, só lhe deixo um abraço e um livro. E me deiXou

·me

um livro, que é o segundo volume da- biografia de Gisc3rd
d'Estaing.
Sou muito grato a V. Ex~
O.
Pedro Simon - Pefmite~·me V~ Ex• ~m- ~parte?
O SR. JARRAS PASSARINHO- Ouço o nobre e querido
Senador Pedro Simon, -

s;.

O Sr. Pedro Simon - Confesso a V. EX" que sou dos
que se alegraram com a sua saída do Ministério. Voltando
a esta Casa eu senti, desde que aqui cheguei. o vazio da
falta de V.'Er', e vejo, com a'preSen"ça de V. EX• na tribuna,
neste· plenário, cheio de Seqadores e-assistêridá, o que será,
daqui por diante, indiscutivelmente, a ·sua presenÇa nesses
debates. V. Ex•·enriquece essa' tribuna; V. ·Ex• enriquece a
todos os Senadores em o aparteando ou, inclusive, apenas
assistindo a sua: pr-esença: Eu Creio ·que· a frase de_V. Ex~
tem um conteúdo muito profundo pelo que diz e pelo que
não diz. Quando V. Ex~ diz qu~ entrou limp9 e saiu limpo,
quer queira, quer não, há de reconher isso. Não tenho nenhuma dúvida, por '?nde V. Ex~ tem' andado, nirtguém levanta
dUvidas sobre a dignidade, a seriedade de V. EX" Mas eu
"diiià outro· dia, da nossa tribuna pára o MinistrO Passarinho
·usãt' uma frase, pnis já vi ministrOs sa(rem Sob as mais variadas
-·ratões, USando os mais Variados argumentOs e dizendo as
·mais variadas frases. Eu não tinha visto até hoje um ministro
-sair do MiniStério fazendo questão ~assisti V. Ex~ da tribuna
-de repetir por 3 vezes: Entrei limpo e·saio limpo. Claro
cj_ue V. Ex~ saiu limpo. Mas creio que todos nós temos que
nos debruçar no significado do· que há atrás ~a _frase de V.
E~ Não tenho neriliunia dUvidá. ·que V: Exa saiu com dignidade. Não tenho nenhumà "dúvida de que o estilo de V. Er
é• conhecido.· Afinal, ~l! nã(:r.coilheÇo Outro mihístr'o qúe foi
quatro ·vezes, em quatro governos, ininiStró coin'o foi V. Er
Es'e coino foi bem dito aqui: Presidente do Congr~ssO, Go"vernador de Estado; Mihistro quatro vezes,' V, E~ é lembrado
dos mais varfados cargos pela sua seriedade e pela sua competência. O que-eu acho, com toda a sinceridade, é que diz
V. Ex•, é uma frase outra, da maior importâti:cia. Nã verdade,
V._ EX' empre'goU ·o método; que teria sido errado? V. 'Ex•,
pelO argumento, pela lógica,' pelo entendimento, conseguiu
·que projetós'iffipbrtantéSTos'serh'apróVadbs pro"Vavefmente.
outros não o· fossem. O estilo foi do convenciinento. Não
se tem conhecimento de que nenhum Senador, de que nenhum
Deputado levou qualquer tipo de oferecimento, de_ vantagem
para que votasse de acordo com o Goverrio. v: Ex" usou
o seu estilo que respeitamos. Digo mais: que bom que fique
no Governo com relação a esta parie o estilo de V. Ex~ Não
creio: Por mais que o Gove·rno· esteja se- esforçarido-·para
buscar maioria efetiva; maioríá certa, nãõ ·Sêí se""iSSo ·f.erá
fácil. Não é_ equívoco: O Governo pode' estifr' imagin&ndo:
não fo• o Senador Jarbas Passarinho que rrão tev_e compe~ncia
para fazer maioria, agorâ, v-aí:nos·c:on·seguir. :É um-eqUívoco
doloroso. Na verQ.ade, estamos vivendo uma circunstârtcia
que diz be·m a frase de V. Éxt: são de"zeSse-te · minOri~s. ·Se
o GOVerno peÍ1sa que conseguindo~ o apoio do PSDB vai ter
·e·ssa maioria. ele está enganado. Porque no decorrer das votações; a primeira que ócorrer, o P~DB vai se divergir, como
o PDS e o PFL se divergiram, jif..cjue a lior-ã qui "eStam:os
vivendo não é daquelas tradicionais, de uma maioria definitiva. Porque o Presidente da República não é asSim:-Sua EXcelênCia Dão tem estilO, não tem idéia, Sua Ex.celênciã.- começou
com· a Ministra da Economia e está termiri30do com ·esse

e.
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Ministro. Sua Excelência começou um estilo hoje e não se
sabe qual será o estilo do Presidente amanhã. Então, há interrogação, há divergência, há d~sputa com relação para aonde
vamos. O medo que tenho_ é que se queira, porque por mais
que se altere, por mais que se tenta conseguir a máioria,
haverá um equívoco. O que tenho medo é_ que se tente conseguir a maioria difeú~nte de V. Ex\ através do namoro, através
da cooptação que V. Ex~ não fez, -e espero queniilgUém queira

fazer. Creio que o Senador Nelson Carneíro fez uma afirma-
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Não vim aqui para ser um desertor, não_ vim aqui para
derramar-me em larn.úrias, elas s_eriam extremamente mesquinhas,' vim para defender o que acho que, realmente, podemos
fazer. Há necessidade imperativa de mudarmos o País. Depois
desse novo mundo a que me referi ainda há pouco, neste
meu discurso, Senador Pedro SimOJ.J.,. ~imos ideologias morrerem ~e. dq~trinas s~rg~rern sem o dogma das ideologias. Por
isSO, creio_ que, quando V. Ex~ me saúda e recebe a reciprocidade dessa saudação, ainda vamos conversar muito a dois
e, talvez._ todo esse Plenário, com muita ~legria para mim.

tiva da maior gravidade. Não tenho dúvidas, conhecendo V.
Ex\ duvido que V. Exn estivesse hoje no Ministério da Justiça
.
O Sr. Valmir Camj>elo- Permite V. Ex·' um aparte?
esperando que fosse _designado o _seu superior, ou .esperando
que o PSDB fosse indicar sei lá quem para Ministro e, só
O SR ..JARBÃ-S PASSARINHO -Ouço o Senatlor Valassim, V. Ex~ saísse e se o :PSDB não indicasse o. ~iQ.istr9, fnir cã.inpelo que já e_stá aguardando_ pacientemente há ãlgum
V. Ex~ permaneceria à frente daquele Ministério, CJaro que
te11,1po.
não! Atrevo-me a dizer não corno V. Ex~_e como a maioria
O Sr. Valmir Campelo- Muito obrigado. Senador Jarbas
das pessoas que imagino conhecer. Perdoe-me V. Ex~, mas
Passarinho, mais uma missão é cumprida por V. Ex~. e com
talvez ainda como membro do Governo, V. Ex~ tenha que
fazer a prirrieira defesa, porque vou fazer rniilha primeira êxito Senador, com coragem. Fico, como um dos m:ais- jovens
acusação: o Presidente da República não tinha _o_ direito de Senadores deste País, orgulhoso de ouvir, neste Plenário, Goexpor pessoas como o Ministro da_ Agricultura, a quem respei- v~rno e Oposição a dizer bem alto da sua riqueza, do s.eu
p-atrimónio. Não a riqueza material Senador Jarbas Pass;J.to e que acho cs_tá fazendo um_b~lo _trabalho, ou como o
MiniStro ~as Relaçõ~s.Exteriores, que. está demissionário.-Te- rinho, não o patrimônio material, mas a riqueza interior de
mos aí ~ssa crise no- Peru, e imprensa internacionall todos, que V. -Ex~ é poSsu'idor. Eu como' um aprendiz de V. Ex\
procurando o MiniStro das Relações Exteriores par,a que_diga · Urilã 'peSsOa que o ãdmira desde a época· em que era Deputado
Federal, fico aqui ouvindo _e dizendo que pót.icOs, Seli.ádor
qual a posição do Governo Qrasileiro em_ relação, ao golpe,
estúpido e ridículo, contra o qual temos que protestar, porque Jarbas Passarinho, têm a felicidade 'que V. Ex• hoje está tendo,
de ver praticamentitodos os Sena'dOres-da República a .exaltar
o que a[eta ao Peru, afCta.-a-qualquer país da América Latinaj
as suas qualidades. V. Ex• tem uma- vida dedicada ao nOsso
e se o parlamento- foi fechado no Peru, de certa forma, ta_mbém, fechamos- um pouco também o nosso. O Sr. Chanceler País, por isso Sen-ador Jarbas Passarinho, tenho também, na
tinha que fugir à -resposta, Cfti-andÇ> procurf\dO, pois, na verda- sua pessoa uma gratidão muito gta:ndC cm nome do povo
de, o que iria dizer? Estava demissionário, náo sabia se era desta cidade que tenho a honra de representar. Há 3Q anos
residindo em Brast1ia, para mim e para esta cidade V. __ Ex•
ou não Minl.str'o das Relaç~es Exteriores. não sabia se falava
ou pedia a um Senador tucano para falar em seu lugar. Crei.o, tepreSentã o quarl.O Senador, porque desde a -década de 60
V. EX~ e_ ~ nossa- querida Ruth Passatinho fundaram, e até
com tod_a sinceridade, que essa situação dolorosa,- como disse
o S.enador Nelson Carneiro, c que 'tenho certeza não. aconte- hoje furiciona, a Casa do Pequeno Polegar. Urna i_nst.itu.içã_o
modelo, aqui no Distrito Federal, que abriga_ menores desemceria a V. Ex•, é daquelas que merecem realmente uma r_esposM
parados; dando, também demonStração do seu espírito de
ta neste Congressq.,Que alegria em vê';'lo aqui, Senador Jarbas
homem 'que precisa ajudar as classes mais sofridas de nossa
Passarinho. Sempre fui seu adversáriO, serrip-re estive do outro
lado, mas~ por coinCidência, sempre fui também seu admirador regiãO. De forma qUe, Senador Jai'bas Passarinho, é com· muito orgulho que ouço· a voz de todos os Senadores daRq)ública
e_ por V. Ex' tenho muito respeito e 'fj:ülitó- carinho, por isso
ao transferir a V. Ex~ as homenagenS que mereddamente
é para mim motivo de muita alegr~a .tê-lo de. volta a esta
recebe nesta tarde~ '
Casa.
. . O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito grato, Senador
Valmir Campelo, pela lembrança que faz inclusive. da casa
O SR. JARBAS PASSARINHO- Nobre Senador Pedro . fu·n~ada por minha mulher. Ela sempre se dedicou a fazer
Simon, lembro-me do nosso primeiro--encontrO, próximo aos -o bem.' não adianta tentar. como· diz a velha fra~e feita,
elevadores do Anexo .. V Ex~, já naquela ocasião, conqUis- interpretar os desígnios supremos de quem fez tanto bt:m
tou-me. Usou uma linguagem tipicamente popular e disse: . e tão çlypressa foi ch3mada por Deus~
"Quando o vejo na telcvisão,.sou macaco de auditórío" Neste
Houve uma época que eram d1,1zentas crianças, e era
ponto, discordo de V. Exn Tivemos aqui uma bela convivência preciso fazer cachqrro-quente para vender na praça. Houve
e espe~o que este rr.e_u resto de. mandato confirme isso.
urna época em que eu era o babá dos nossos meninos, enquanDevo dizer claramente a V. Ex~ que é a primeira chance to ela saía à rua para tentar obter recursos. E quando chegou
que tenho de defender o Governo a que pertenCi. Não tenho a duzentas crianças, um dia~ eu lhe disse: "Você tem duzentos
que defender apenas aquilo de que participei, porque seria filhos e eu fiquei -órTão". As vezes pegava uma camisa sem
uma brutal incoerência. Creio que o Presidente. da República, botões, poisela se devotava, evidentemente não por ter-menos
no momento em que pede que os dois Ministros a .que V. amor por mim, muito. mais a essas Crianças~ por sentir nc;-cessiEx~ se referiu, permaneçam nos seus cargos aguardando a
dade absoluta de dedjcar ao seu trabalho assistencial.
decisã_o, o faz porque está, poi" seu turno -.:.não é soturno,
V. Ex~ faz esse registro e- vou mais longe. Nos governos
é por seu turno (risos) --fazendo com que a coordenação passados a Casa do Pequeno Polegar era uma espécie de sala
política, que brilhantemente faz o Ministro Jorge Bornhausen, de visita para as espoSas dos Presidentes de Rcpúhlicas que
dê uma solução para que possa ajustar, no tabuleiro das suas chegavam ao BrasiL _A primeira coisa -que ·se fazia era levá-las
até lá.
decisões, as peças com que deve fazer o seu jogo de xadrez.
>
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Há dias, levei um Senador para ver aquela Casa. S. Ex'' lutando em favor do Brasil, em especial, em prol daquilo
comoveu-se profundamente e, em seguida -não vou declinar que tem feito há muito tempo, ou seja, defender o nosso
o seu nome - fez uma grande doação, por tão comovido Pará e a nossa Amazônia. Como Ministro da Justiça que foi,
ter ficado com aquelas crianças carentes, como outras pessoas desejo-lhe fazer tam_bém justiça; Fui a V. Ex~ Com várias
que vão até lá e vêem o carinho e o cuidado com que aquelas delegações do nosso Pará. Entre_ elas uma sobre a problecrianças são tratadas~ De lá não há a menor possibilidade mática da Transamazónica. V. Ex• sempre demonstrou o
de se fazer, amanhã, uma comparação com as famosas Febem, maior empenho, interesse e procurou equacionar de forma
ou algo parecido nesse campo.
prática _e objetiva questões tão relevantes para a Amazónia.
Muito grato a V. Ex•
Por isso, insisto no que disse no início: Quem perdeu com
a saída de V. Ex• foi o Governo do Presidente Collor. Em
O Sr. Coutinho JOrge- Pcrm"íte-V. Ex~ um_ aparte?
__ contrapartida, ganharam; a Amazônia, o Pará, o Bras~l, o
O Sr. Jonas Pinheiro- Permite V. Ex• um ã.parte?
Senado Federal, graças ao talento, à experiência; à- visão de
O SR. JARBAS PASSARINHO- Ouço o nobre Senador, V.- Ex~ Vou ter o privilégio de tê-lo como companheiro de
do meu Pará, Coutinho Jorge e, em seguida, o Senador Jonas Bancada do Pará, neste Senado da República. Parabéns.
Pinheiro.
- -·
O SR. JARBAS PASSARINHO- M~ito obrigado,Se~a
dor Coutinho Jorge.
O Sr ._C_outinhoJorge- SenàdõrJarbaS P3ssafl"ií·ho, estou
Com relação ao Senador Oi:icl Carneiro -_ creio que
chegando de Nova Iorque onde estive, com muita honra, re- V. Ex~ ainda não havia chegado ao plenário ----: fiZ o que
presentando o Senado Federal na sede das Nações Unidas, me parece ser o justo elogio daquele querido amigo, e fico
em Nova Iorque. Lá, semana passada, rcalizo_u-se o IV PREP- muito honrado que V. Ex~ agora enfatize esse fato. No moCOM, que é cxatamerite o encontro _prepara~r-iõ pãrã ã gran- mento ele está passando afliÇõeS grandes cõm a iminência
de conferêncía do Rkr-92. Nobre Sfenãd_oi Jarbas Passarinho, da perda de um irmão, mais velho que ele, que está talvez
sofri, nã.quelc momento, cõmo brasl!Ciro, corria Parlainentar, nas últimas horas de sua vida. Ainda ontem falei com S.
lá nas Nações Unidas, um certo constrangimento na segun- . Ex\ mais uma vez, pata agradecer-lhe o que fez aqui, e tive
da-feira passada. Estava participando de uma reunião, junta- que desviar o curso do meu telefonema para consolá-lo em
mente com os MiniStroS. Rezek e Gólde-mberg, ao lado_ de relação ao que está passando. Ao lado de V. EX'\ certamente
dois Deputados que representavam a Câmara dos Deputados: digo o mesmo, por ser também de legenda diferente da minha
o Deputado Pizzatto c o Deputado Feldmann, representantes_ o Senador Almir Gabriel, somos três Senadores pelo Pará,
Parlamentarcsjuri.to à rellitião, e o MinlStio Rezek, discUtindo e posso ser também o quarto Senador por Brasília e por outros
a posição brasileira, juntamente com -o)\.fiiiístro CóldCriibúg, Estados que me adotem.
lamentavelmente já estava demissionár1o, sem S"ã.ber. PassaO Sr. Jonas Pinheiro - Permite-me
V,_ Ex• um aparte?
mos um dia de constrangimento o que, evidentemente, era
.
urna pnsição rriuito Uifícifpara o GoVernO llrâSíleiro, foi um
dia constrangedor para a diplomacia brasileira lá. Porque lá
O SR. JARBAS PASSARINHO- Ouço o aparte do nobre
ouvimoS dizer o que estaVa acontecendo no Brasil. Eu só Senador Jonas Pinheiro, se me permite o Presidente.
quero citar isso pOrque, haquela situação- anorinal~ os EmbaiO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevide~) - A Presi·
xadores junto às Nações Unidas, ali presentes, além dos Minis- -dênciã p-ede aos nobres Senadores que vão apartear o iJustre
tros, todos estavam em dúvida quanto ao futuro da Adminis- -orador -da taide- de hoje que sejam cór\.cisos nas interveriÇ-OCs,
tração Collor. Eu disse algo, cx-Miilisti-o e nosso Senador:.
creio que o Presidente Collor possivelmente irá mudar o ~fjnis (l fim de possibilitar ~ todo~ os S~p.ado~e~ p~esentes a interferência; que até o presente momento tem sidO jUsta e de meretério, e o Senador Jarbas Passarinho por certo é alguém de cido
·enaltecimento à conduta do então MiniStro c Senador
quem o Presidente Collor jamais abrirá mão, pelo seu talento, Jarbas
Passarinho.
-·
pela sua competência, pela sua visão, por tudo aquilo que
O
Sr.
Jonas
PinheiroNobre
SenadOr
Jarbas
Pa'ssaconhecemos do Senador. Quando aqui cheguei, a minha surpresa foi saber que V. Ex~ estava realmente incluído entre rinho, pretendo ser económico quanto ao número da·s-Pataaqueles ministros afastados -sei que a sua situação é diferente vr3$, que já erã: a-- minha intenção-, e agora~ observado pelo
-do Governo Collor. Eu, corno Parlamentar paraense, que nosso Presidente, serei o mais económico possível, embora
não tinha tido o privilégio, quando aqui cheguei no ano passa- desejasse ser generoso na qualidade, na adjetivação das palado, de tê~ lo entre nós, no Senado Federal, fiquei um pouco vras que V. Ex~ merece" Porém, serei muito mais económico
constrangido, porque V. Ex~ é inegavelmente uma legenda, do que pretendia ser, e Vou resumir o conteúdo _das mi_nhas
um· sinónimo de respeito, de dignidade e inteligência para palavras na definição que não vi ainda melhor para qualificá-lo
o meu Estado, para a Amazónia e para -o Brasil, inequivo- do que a CoriceTtilação dada pelo Ministro Jorge Bornhauscn:
camente, apesar de estarmos muitas vezes em posições políti- que V. Ex' é um homem vertical, um homem acima de _qualcas diferentes. Não quero dizer que o_ seu ilustre suplente, quer suspeita; um homem que não é património do Pará,
Oziel Carneiro-, não tentou representá-lo à altura._ Quero fazer mas é património deste Pt:tís, e que_eu diria que não se_esg_otou
justiça ao trabalho -do _Senador Oziel Carneiro, que soube, a missão por deixar o Ministério: Ela, nas suas dimensões,
com dignidade, talento e dedicação representá-lo muito bem nas suas três dimensões, não é menor aqui do que lá. V.
no nosso Senado~ .Mas, evidentemente, fico feliz com seu Ex' encontra um plenário repleto de amigos; creio, tenho
retorno a este cenário. Senador Jarbas Passarinho, quem per- a convicção de que com a alma regozijada por encontrar esta
deu com isso foi o Governo Federal. A saída de V. Ex' foi festa improviSada, mas feita com o maior carinho para re_ce~
urna grande perda para o Governo Federal e, sem equívoco, bê-lo no seio desta Casa. É isto que eu digo, com a convicção
um ganho importante para o Parlamento brasileiro. Sei que de que, particularmente, aprenderemos muito neste mananV. E)(', com o seu talento, com a sua inteligência vai continuar cial de sabedoria que é V. Ex•.

.
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O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito obrigado. Senador Jonas Pinheiro. Estaremõs--sempre juntos aqUi: o Amapá,
que já foi parte do meu Estado, e V. Ex~ na defesa dos assuntos
amazónicos e, em particular, na defesa do Brasil.
O Sr. Nelson Wedekin- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO -Com muito prazer.
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Do meu discurso_no Palácio do Planalto, retirei apenas
_Uma frase da carta do Presidente da República, precisamente
quando Sua Excelência falou na honradez e no desprendimenta. De maneira, que nisso V. Ex~ não fará oposição sistemática ao Presidente. Muito grato pela palavra de V. Ex~
.Eis agora a prova de um homem classificado como de
direita trata tão mal a direita: há quanto tempo o rtúcrofone
de meu querido amigo, Senador Magno Bacelar, está suspenso, e_só dou vez à esquerda. Ouço V. E~ com muito prazer.

O Sr. Nelson Wedekin --Senador Jarbas Passarinho,
quero também me dirigir ã V. Ex~ e à Casa com alguma
autoridade, autoridade de ser opositor do Governo, a que
O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador Jarbas
V. Exf serviu, e autoridade de, na maioria dos momentos Passarinho, já não haveria muito a falar nesta tarde, principalde nossas vidas, estarmos em carripos e trincheiras opostas. mente depois das sábias e instrutivas palavras de V. Ex" GosMas isto não impediu que tivesse com V. E~ _um relaciona- ___taria de falar em nome daqueles a quem se referiu o Senador
mente não só respeitoso, corno deve ser entre pessoas civiliza- Aureo Mello, aqueles que tiveram a honra de ser comandados
das, mas também amistoso, provavelmente muito mais graças por V. Ex~ Fui Secretãrio de_Educação, quando V. Ex• era
à elegância com que V. Ex• trata todas as pessoas. Devo MiniStro daquela Pasta 1 e tamanho foi o ê:x:ito da minha admidizer-lhe que essas diferenças não impediram que adinirasse nistração -lógico que ajudado por V. Exa- que talvez
V. E~ como agora, quarido sobe a essa tribuna, por exemplo, seja u~a das causas de eu estar aqui, porque daí fui o Depucom sua palavra sempre brilhante e inteligente, com_ seus argu-- tado Federal mais votado do Estado e continuei na política.
mentos muito s_ólidos e consistentes, com seu poder de polê- Aqui esteve também a qobre Deputada Eurides Biito, que
mfca, dialética e até com seu humor muito refinado. Quero fazia parte da equipe e_em nome dela- porque sendo Depudar um testemunho do bom tratamento que tive como homem tada não póde falar- receba um abraço daqueles que apren~
de oposição, das poucas_ vez~~·- é ~erdad~, em .que foi neces- deram a admirá-la desde então.
sário eu ir até o Ministério _da Justiça para- tratar de assuntos
públicos, como foi o da comunidade indígena do meu Estado.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Nobre Senador Jarbas
Quero reforçar o que foi dito aqui, principalmente_ por a_qu~les Passarinho, permite um aparte?
que fazem oposição ao Govern·o, da sua atenção, extrema
O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito obrigado. meu
gentileza, sua condição de executivo moderno que-decide com
muita rapidez, precisão e agilidade.~ V. Ex~ consegue essa caro colega Ma~o Bacelar.
Ouço o nobre Senador Cid Sabóia ~âe Carvalho.
união rara entre. o orador brilhante, talentoso e_o executivO
O Sr. Cid Sabôia de Carvalho- Senador Jâ.rbas Pass3.que sabe decidir com riluita presteZa~ Nesse Seritido, é um
homem público e privado também moderno, na mellhor acep- . rinho, parabéns por ter saído ileso de tudo isso, nessa luta
ção da palavra. Admiro V. Ex• também por esse~lado: o entre os fatos e as versões,. mas tenho certeza _de que quanto
do executivo ágil, moderno e eficiente. Admirei.,o muito num a V. Ex~- vão predominar os fatos de sua honradez ante as
dos momentos mais altos do Governo, ao qual faço qposição versões que tentaram sujar-lhe o nome na hora da saída desse
quase sistemática, que foi d da demarcação das terra_s dos alto cargo da República. OuVi com- Comoção a parte do seu
ianomarnis. Certamcrite, V. Ex• teve um gesto de muita c_ora- discurso, e por _que não dizer, éom admiração até literária
gem, pois deve ter sofri~o toda sorte de pressão e contra- das suas citações e das suas lembranças, inclusive no que
pressão, e penso" que essefoi,}.Ifsist<;> ~~dizer, um.dos momen- _.concerne às urgências, com a sabedoria do coronel que era
tos mais elevados do GoYerno e que teve~ sem dúvida nenhu-- o seu superior. Mas estou aparteando V. Ex~ sem muita necesma, uma participaÇão fUndamental de V. Ex~ Ta:IlJ.béiiJ. gostãria sidade. Na verdade, antes de V. Ex~ retomar a esta Casa
de lhe dizer que, na minha conta, no meu jUíZO; V. Ex~ não . eu já estivera nesta mesma tribuna, lamentando alguns equívoé apenas honesto, V. Ex• t3mbém parece honesto. Sabe muito - cos do Governo, crit~cando a renúncia coletiva, criticando
bem que nesses tempos difíceis, não basta ser hOnestO, é pre- o -fato de algumas pessoas serem pinçadas após a renúncia
ciso também parecer honesto. Quero dizer; em outras pala-- e quase antecipando o aparte que a V. Ex~ deu o nobre vetevras, que a sua honestidade pessoal, a sua honra pessoal, rano Senador Nelson Carneiro. S. EX~ foi honrado por não
a sua probidade nunca estiveram sob julgª_l}let:to de quem ser chamado após uma renúncia qtié tinha razões humanas,
quer que fosse; assim·vejo.- É por isso que, para encerrar administrativas e, acima de tudo, de caráter. Mas não quero
esse meu aparte, queria dizer a V. E_x• que não tenho muita apartear V. Ex~ senão completar o que não dissera na· oportucerteza se o Ministério 'da Justiça ganha com o se li riovo-titillar nidade anterior: louvar em V. Ex•, além de todas as qualidades
- o tempo vai resolver essa dúvida .;_ mas tenho certeza da nobreza, da lhaneza, o excelente suplente com o qual chede que ganhamos nós, que vaniós cOnviVer novameilte com gou para mais um mandato senatorial. Aqui, a gestão, o trabaV. Ex• aqui nesta Casa. Çiánha o Senado e ganha o Congresso _lho, o convívio, a luta, o discurso, a participação em comissões,
Nacional. Seja bem-vindo, Ministro e; agora, Senador"Jar-bas t!J,do o que diz respeito ao Senador Oziel Carneiro teve a
Passarinho.
-mesma qualidade moral do titular da cadeira. E isso nos deixa
. ;:tltamente satisfeitos. Nem posso me alongar muito, apensar
O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito grato, Senador de ter feito algumas pequenas observações aqui à margem,
Nelson Wedekin. V. EX'l, que aprendi a admirar nesta Casa mas uma das coisas que mais me agradou_ quanto a V. Ex~
como homem altivo, independente, acaba de me dar, com foi a sua despedida, cercado pelos funcionários que o aplausuas palavras, uma recompensa muito grãnde, inclusive, quan- diam, funcionários que lhe queriani bem, que lhe devotavam
do lembra a expressão de César a sua segunda esposa: "Não respeito e que sabiam que V. Ex~ era intocável na hora da
safda._E veja isto: ·V. Ex• estava saindo de um governo onde
?asta ser honesto, é preciso parecer. honesto."

1862
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houve disposições que não foram bem explicadas, houve um
grave achatamento salarial do servidor público, não houve
bom tratamento para o funcionário público desse universo
V. Ex• sai aplau~ido por aqueles que naturalmente se sentiriam
vitimados pelo contexto geral do Governo o qual foi integrado
por V. Ex• Parabéns por sair absolutamente ileso e retornar
a esta Casa maior ainda. Eu até deveria dizer- num português
que devesse ser retocado- mais grande, mais enorme, mais
respeitável porque esses episódios apenas o enriqueceram e
realçaram as linhas do seu caráter. Muito obrigado.

e

O SR. JARBAS PASSARINHO- Ilustre mestre do Direito, que aqui foi Omeu presidente na ComiSSão de éonstituição,
Justiça e Cidadania, Senador Cid Sabóia de Carvalho. Ao
mesmo tempo um cultor das letras teve o cuidado_ de anunciar
que ia dizer "mais grande'?, para chamai a atenção de que
não estava errado, porque, na verdade, estava fazendo uma
comparação ....;_ mais grand~ do que pequeno ..;_ e, nessas
condições, poderia tê-lo feito.
O elogio ao meu caro e querido amigo senador Üziel
Carneiro é inteiramente cabido e justo e tenho uffia grande·
alegria de chegar aqui sabendo que o tempo em que esteve
nessa poltrona que nos coube foi sempre de modo a marcar
uma conduta que, hoje, como se verifica em vários apartes
dados, recebe o maior aplauso dos seus pares. Muito grato
a V. Ex'
O Sr. José Paulo BisOI -Senador Jarbas Passarinho
permite-me V. Ex• uffi ·aparte? - ' '- - .,,_ --- .. - '

O SR. JARBAS PASSARINHO- Ouço o nobre Senador
pelo Rio Grande do Sul, Senador José Paulo Biso!.
O Sr. José Paulo Bisol - Senador Jarb3s PaSsarinho,
não sei se sobram espaç<l e lugar na importância, na relevância
deste momento- V;-Ex~ é um homem da história Pátria
- para um humilde Senador por acas6. Mas há risco falar,
embora no fundo seja um daqueles chamados voluptuosos
do silêncio, cuja melhor fruiçãO é a de ouvir que a de falar.
Porém, depois de tantos apartes ricoS, inteligentes, sugestivos,
é óbvio que é difícil deiXar de refletfr. E, embora ainda creia
naquele velho refrão repetitio mate r scientiae est, há momentos
em que a reiteração se torna dolorosa paciência. Todavia,
no caso, não. No caso, repetir n enaltecimento de V. Ex~
tem o sabor das repetições rítmicas, tanto das canções popula~
res, como da músfca erudita: é aquele ritmo crescente de
uma verdad_e que se torna bonita, que se toma beleza, de
uma ética que se torna uma estética - como diria um velho
escritor russo.
Recolhi do discurso brilhante de V. Ex~. Senador Jarbas
Passarinho, uma mágoa profundamente conhecida e a beleza
de ver que V. Ex~ traz essa mágoa, e-; ao mesmo "tempO,
a elegia de sua transcendência não corre o-risco dos pequenos
e dos medíocres: o risco do ressentimento. Eu queria dizer
a V. Ex~ que, como não sou urn viSitador de ministérios,
mais do que ninguém, senti a sua falta! Senti falta da inteligênda de V. Ex\ da retórica diferente, do estilo, da linguagem, do senso-de humor, da extraordináría Simpatia; não
do Senador, pois Senadores somos tOdOs, mas da pessoa que
V. Ex~ é, que sabe tão bem compor as- relações afetuosas
e ainda melhormente compor as situações colidentes da política cotidiana. Sinto uma profunda alegria; para mim é uma
festa ver o Senador Jarbas Passarinho retornar a este Senado
e, sem referência pejorativa a quem quer q1.ie ·seja, estaiTios retomando uma grandeza perdida com a saída de V. Er E
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aqui V. Ex~ está solidamente posto, comó está solidamente
posto na História. Sr~ MiriiStro, basta ser nomeado Ministro
para começar a deixar de sê-lo nas circunstâncias políticas
do Brasil. E aqui não. Aqui V. EX' é o talento, é a palavra,
é a convicção, é a persuasão, é a personalidade, é a simpatia.
Sympátheia! Vem aqui padecer conosco! Simpatizar é isso:
vamos padecer juntos essa tortura polítici e compreender
o aspecto da corrupção nacional que, a meu ver, ainda não
foi abordado. Por estar enraizada na cultura nacional, antes
de ser a corrupção dos desvios e dos interesses econômicos,
a corrupção é o prazer do estrépito, do barulho, da destruição.
Como juiz, trago da rhágiStrafura uma experiência -secular
entre ju.ristas, juízes -e advogados, qual seja a de que primeiro
s_e faz um juízo de suSpeiç3o que não tenha seriedade suficiente
para ser divulgado, e muito menos, como um pressuposto
de veracidade. Depois fazemOs um juízo de acusação, porcjUe
o juízo de suspeição produziu um inquérito e armou um sistema de indício de provas. Se esse conjunto de provas é idôneo,
formula-se- veja com que seriedade, e o Ministério Público,
por exemplo, sabe disso - um juízo de acusação, petináii.ecendo o pressuposto ontológico do processo penal, que é o
da inocência, e só depois de todo um processo, onde é desenvolvido o princípio da defesa como res sacra reus é que se
faz um juízo de decisão, sentencia:!. Nós, aqui no BraSil, fazemos o processo inversamente: primeirO, fazemOs um jufzo
de suspeição formulado em terrrios de juízo de acusação, depois, trabalhamos com base em algumas provas que desfazem
lentamente o processo. Mas ninguém se recorda de uma das
mais belas lições de um grande jurista italiano, chamado' Francesco Carnelutti, que_ disse que o drama do direito penal é
que ele precisa punir com o processo antes de saber se a
pessoa precisa ser punida, mas nós, aqui, somos punidos _antes
do inquérito, antes do_ processo, _sem qualquer razão, sem
qualquer evidência, por -suSpeiÇões; por indícios que não- têm
a menor significância, -a -merior releVância; s'omos puriidOs
por hipóteses, por conjeturas, e nem todos temos a força,
a biografi3 de V. Ex~; nem todos temos a significação histõi"ica
de V. E~ E alguns de nós resultam, senão total, parcialmente
de_struídos. Abro, eritão, os braços e recebo V. E~ inteirO,
por estar acima destas circunstâncias que absorvem e reduzem
os P~quenos aO nada, mas que· não atingem V. Ex~
A mágOa de V. Ex~, oUçõ--a comO uma elegia de transcendência. V. Ex• -merece o lugar que já tem na históría do
meu Brasil.
O~SR. JARBAS PASSARINHO- A Casa pode imaginar
por que, desde os primeiros encontros na Constituinte, fiquei
fascinado pela forma escorreita, bela, com que se expressa
esse ilustre Senador José_ Paulo Bisol, pelo Rio Grande do
Sul.
Admirei-o na- Constituinte em canipbs opostos. Admirei-o sempre aqui, e, talvez, quem sabe, já por um equfvoco
que o Senado praticava, era-membro da Comissão de Constituição e Justiça, sendo apenas um coronel tocador de tambor.
De lá, ouvia as lições admiráveis do mestre, do juiz íntegro
e, se não estou equivocado? com a qualidade mais nobre que
Rui Barbosa emprestava a um juiz: a integridade, a coragem
e ~ bravura. E essas duas se compõem no Senador.
V. Ex• me traz um profundo sentimento de gratidão,
porque, se viu a mágoa, e conseguiu vê~ la, inclusive até como
uma elegia de transcendência, V. _Ex• certamente compreenderá que essa mágoa não é pelo fato de eu deixar de ser
Ministro mais pelo império das circum.tâncias comprométe-

Abril de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quarta-feira 8 1863

deras. Porém, como disse bem V. Ex\ C$Sas últimas nã_o me nesta Casa, como riunta pensei erri aprender, incluSive, com
atingem. Foi quando eu disse, por meu turno, ao Presidente V. Er', chego à conclusão de _que V. Ex~ nasceu cõm o destino
da República;depois de lerwlhe o elogio: "Reivindico o direito de Se!vir·ao Brasil. Deus poupou-me do pecado da inveja;
dey mais que merecê-lo, tê-lo, pela minha própria vida".
hoje, entietanto, vou pecar. Tenho uma sadia e santa inveja
Muito obrigado, Senador José Paulo Biso!. (Palmas.)
dos homens que, como V. Ex~, servem bem a sua Pátria.
Ouço o nobre Senador Hugo Napoleão, ilustre Presidente Parabéns!
do Partido da Frente Liberal.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Obrigado, Senador
O Sr. Hugo Napoleão - Eminente Senador e Ministro Meira Filho. Mesmo com a confisSãO de V. Ex~, nela não
Jarbas Passarinho, em seu livro Minha Mocidade - aliás, creio. V. Er nunca foi invejoso. Se cresse nisso-, estaria comemagnifiCamente bem traduzido por Carlos Lacerda- Winston tendo o erro que acaba de ser profligado por esse tribuno
Churchill dedica um capítulo à-lembrailçã. dos tempos em -·esse, sim, tribuno - , que é o Senador José Paulo Bisol:
que freqüentou, em seu pi'lmerro-'IDártdato, a Câmara dos a inversão que se tem feito neste País da presunção da culpa.
Comuns na Grão Bretariha. Em determinado momento_, _diz E issO é trãg}Co. - ----ele: "Que Orgulho participa~ daquela Casa de ilustres SenhoM
Agradeço muito a V. Ex~
res, de sentar-me às bancadas, discutir, debater os tenias mais
O Sr. Mauro Bene:vides - Perrolt~-me V. Ex~ um aparte,
importantes, não só do meu país eom_o do_ m.J.m@; com que
orgulho passei aquele períodot" Pois eu, um âia, poderei nobre Senador Jarbas Passarinho?
dizer isso também, "Com que orgulho particlpe"i desta Casa
O SR. JARBAS PASSARINHO- V. Ex• muito me honra
de ilustres Senhores, dentre os quais avultava, como efetivaM
mente avulta, Jarbas Gonçalves Passarinho, eminente SerraM ao_deixar a Presidência para me apartear. Se V. Ex~ me permidor da República. Ao dizê-lo, falo para um homem de uma tir. como ineu último aparteante, concedo a palavra antes
só linha. Não se trata, única e- exclusivamente, da questão .ao Senador Amir Lando.
da honestidade, já dita, batida e rebatida nesta tarde- essa
O Sr. Marco Maciel- Permite~ril.e V. Ex~ um aparte?
---V. Ex~ a tem - , mas -da honestidade. tam_bém de princípios,
a linha, lhaneza, a correção, a firmeza de ca_ráter, a grandeza,
O SR. JARBAS PASSARINHO- E vejo que o Senador
a brasilidade, tudo isso passando pelo seu Pará, pelo terceiro Marco Madel também se prepara para apartear.
Senador Amir Lando, ouço V. Ex~
mandato de Senador, pelo mandato deo Gove-rnador e palas
quatro vezes em que abrilhantou as administrações brasileiras,
O Sr. Amir Lando - Entendi, nobre S_enador Jarbas
como titular de pastas diferentes e sempre tão complexas, Passarinho, que eu seria o último, no tempo. no espaço e,
em momentos sempre difíceis. TestC.mtinho" tatnbém os nosso também, em qualidade.
·
encontros durante esse período e, sobretudo, devo dizer a
V. Ex•, de viva_ voz, que o ineu Partido, o Partido da Frente
O SR. JARBAS PASSARINHO~ Não apoiado.
Liberal, conhece V. Ex~ pbr 'inteiro. Recebi 9e v.:Ex• um
O
Sr. Amir Lando- Nobre Senador Jarbas Passarinho,
telegrama, há dias, em q-ue d~smenti3. a no~í~ia segundo a
qual V. Ex~ atribuiria aO meti-Partido ·a Sua salda do :Ministério. neste momento, é difícil, quase impossível, realçar algum asIsso nunca nos passou pela morte. Por descargo de consciên- pecto indevassado da atuação pública _de V. Ex• Nem o engecia, transmífi-cõpfãSàõs·srs. Senadores, aos DeputadoS: Fede- nho e a_ arte seriam. ·capazes, sobretudo quando careço de
rais, aos Presidentes regionais do PFL; erifini, prOcurei dar ambos. No entanto, não podia deixar de registrar que a trajeo mais am·pto conhecimento d~gui1o ·que todos já sabiam. tória pública de V. Ex• tem sido, ao lougo de três dé~das
Nunca duvidamos de Jarbas Passa~inho! Na &.legria do _seu que acompanho, um hino de amor ao Brasil, de_ quem ama
reencontro com o Senado, registro a tristeza, ·poiS à Adinillis- . a Pátria, de quem coloca os interesses ·nacionais acima dos
tração Pública perde um homem de escola. Antes de mais maiores e das menores ambições pessoais, de quem sempre
aceitou missões impossfveis no sentido de salvação nacional.
nada, como diri_am ós france·ses, ·sans· peur·.it.sãns-re·porche.
Como se _disse, às -vezes, é deplorável assistir-se o-talento
O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito grato, ilustre a serviço do impossível. Mas com V. Ex\ não! O_ __talento
Presidente do PFL, meu querido amigo e Senador Hugo Napo- demonstrado nas suas ações públicas _tem sido sempre algo
leão. Fiz questão de lhe passar um telegrama por senti que, para se alcançar o impossível das melhorias. E o que fica
no momento em que pusesse o pé fora da porta do meu da atuação de V. Exa, nobre Senador, principalmente, é o
MinistériO, podia pi'ospera:r a intriga. Nunca pensei que puM exemplo de que é possível resístir à sedução e aos apelos
desse prosperar na mente de V. Ex\ mas é, sempre melhor da má administraç_ão, da corrupção, que é possível fazer da
prevenir do que remediar. Agradeço a V. Ex~ a providência ação política uma ação virtuosa voltada para o bem comum,
que tomou.
- como ensinavaAris.tóteles; que é possível que num cesto podre
Ouço, finalmente, o Senador Meira Filho ..
urna parte boa se, salve, porql!e tem caráter e orienta a sua
O Sr. Meir3. Filho - Senador Jarbas Passarinho, s~rei mem público pode adquirir. E por isso que, no crepúsculo
conciso, conforme pediu o Presidente da Casa. Há muitos do discurso de V. Ex•, eu, que pensava ser C! último em tudo,
anos, acompanho V. Ex\ a sua trajetódá de mUitas simpatia, gostaria de realçar _o apecto pedagógico. E posSível sair-se
competência, equilíbrio e sabedoria. Nesta tarde, V. Er rece- bem da atuação púbHca, mesmo em circunstâncias tão difíceis
be uma consagração no Senado da República. Feliz do homem como as em que s~mpre V. Ex" é chamado para servir ao
que, como V. Ex•, recebe a a_dmiraçãõ e-o respeifo dos seus País; mesmo em companhia deplorável dessas figuras monsconcidadãos, como hoje eStá acontecendo no Senado Federal. truosas que a corrupção gera, conio a t~mpestade faz nascer
Depois de acompanhá-lo durá.ilte esses arto:S"todos da minha a natureza. Nobre_S-enador, quero dizer que é possível atuar
vida, como homem de comunicação, e depois de ter tido a com lisura, que é possível sair limpo do cargo público, como
ventura de, como Senador, privar-da sua amizade e aprender, bem disse V. Ex• e. a Nação inteira o confirma.
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O SR. JARBAS PASSARINHO~ Muito grato pelas suas
palavras, nobre Senador Arnir Lando.
O Sr. Marco Maciel- Permite
Ex~ um aparte?

-v.

O SR. JARBASl'ASSARINH(f:... Nobre Senador Marco
Maciel, V. Ex~ dará ao nobre Presidente da Casa o direito,
para mim, de ser o derradeiro aparteador. Ouço V. Ex~
O Sr. Marco Maciel - Pois não. __
Nobre Colega e eminente amigo, Senª'dor Jarbas -P3ssarinh_o, junto a min~~ voz à~ de outros Colegas que, neste
momento, festejam o retorno de V. Ex• ao Senado Federal.
Mas faço questão de salientar que o fato de V. Ex~ ter permane-

cido, em mais uma oportunidade, fora do nosso convívio,
não me fez distan~e_ de V. Ex~ Isso porque eU estava, Posso
dizer, diariaineiitc;-no Ministério da Justiça, num convívio
permanente c altamente enriquecedor para a minha pessoa.
Pude aprender muitas lições que foram e- estão sendo úteis
à minha vida pública. Por isso, quero dizer de quanto foi
significativo para mim, para o Governo do-Presidente Fernan~
do Collor de Mello e para o País a passagem de V. Er pelo
Ministério da Justiça. A exemplo de outros ministérios que
V. Ex~ ocupou - e não foram poucos·, foram três, o que
é bem significativo para a sua expressiva folha de serviços
prestados ao País- V._ Ex\ no Ministério áci Justiça, trouxe
uma contribuição extremamente importante ao processo de
consolidação das instituições democráticas brasileiras._ O primeiro instante foi o do retorno ao Estado de Direito, o segun~
do foi o da volta à prática democrática. V. Ex~ participou
também de um terceiro instante, não menos impOrtante, não
menos significativo, qüe é o processo- de consolidação -de
institUCiOnalização, conseqüentemente- da vida democrática
brasileira. V. Ex\ mais uma vez, honrou -o Senado Federal,
ocupando com talento, brilho, operosidade, sobretudo honradez a pasta-dos negócios- do Ministério da Justiça. Nobre
Colega e ex-Ministro Jarbas Passarinho, aproveitando a opor·
tunidadc deste aparte que V_ Ex~ me concede, eu gostaria
de trazer, para ·conhecimento da Casa, sobretudo para aqueles
que não puderam estar presentes à solenidade de transmissão
de cargo, pal_avr~~ que sobrt? V. Ex~ proferiu o Presidente
Fernando Collor. Cito Sua EXcelência no discurso em que
V. Ex~ transmitiu o cargo ao Ministro CéllO Borja, nosso
ex-colega de Congresso Nacional: É tarefa fácil e patural exaltar em Vossa Excelência o grande brasileiro, ó exemplo de
dedicação às causas públicas, de patriotismo e retidão, o parlamentar lúcido, o político que honra o Estado do Pará e que
tantas_ vezes ocupou cargos no primeiro eSc3.1ão do Governo
Federal". Mais adiante disse o_ Presidente Fernando Collor:
"A força de SUa inteligência pOlítica, 0 seu prestígio parJaR
mentar, a sólida reputação de quem trabalha incansavelmente
pelo País, orientado unicamente pelo ânimo de servir, _com
desape-go, honradez e sacrifício, são virtudes reconhecidas
unanimemente e que foram postas, com generosidade, ao
serviço das causas nacionais". E mais adiarite acrescentou
Sua Excelência ainda: "Espero, como brasileiro, que Vossa
Excelência continue a sua bela trajetória de homem público,
cumprindo o seu honros_o mandato de Senador da República".
Não ficou aí a manifestação do Presidente Fernan-do Collor.
Em carta que lhe dirigiu no momento em que V. Ex•, Sr.
Senador Jarbas Passarinho, solicitou exoneração do cargo de
Ministro de Estado, entre outras coisas, disse o Presidente
da República: "Tenha-me como seu admirador e testemunha
de sua honradez e desprendimento". Esses depoimentos do
Presidente Fernando Collor, Sr. Ministro Jarbas Passarinho,
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bem demonStram a colaboração que V. Ex~ prestóu ao Governo e que o trabalho que V. Ex~ realizou produziu efeitos
benéficos e concretos em prol não somente do Governo Per~
nando Collor e de um melhor relacionamento entre os poderes, que devem ser harmónicos embora independentes, mas
também em favor da consolidação da causa democrática do
nosso País. É evidente que, durante o tempo em que V. Ex~
este_ve ausente, a sua cadeira. nãp __esteve vazia. Ocupou-a,
com espírito público e honradez, características da atuação
de V. Exa, o nobre Senador Oziel Canleiro. Dizem que fazer
política é, sobretudo, saber escolher; O!!i_ franceses dizem que
governar é escolher -Gouverner c'est choisir. E V. Ex~ soube
-~$COlher o seu suplente, o nobre ~enad9r Oz\el C~rneiro de ilustre família do Estado do Pará - que durante os 17
meSes que conosco' conViveu se houve como autêntico subStituto de V. Ex• Não lhe faltaram honradez, espírito público,
capacídade de trabalho, discernimento, amor ao País e luta
para que todos os grandes problemas, a partir do Senado
Federal, fossem enfrentados e resolvidos. Por isso V. Ex~
deve se sentir reconfortado, não somente pelo trabalho que
realizou à frente do Ministério da Justiça, mas também por
saber que durante sua temporária ausência do nosso convívio
teve a sua obra de continuidade nesta Casa. Fico satisfeito,
a exemplo dos demais -colegas, em vê-lo de volta, mas não
posso deixar de dizer que Janiento que V. Ex• tenha solicitado
ao PreSidente Collor que o relevasse da função que, com
talento, entusiasmo e espírito público estava exercendo. De
toda maneira, não quero deixar, neste instante, de dar o meu
depoim~_nt(!_~e reconhecimento ao excepcional homem públi~o que é V. Ex\ que faz vida pública; vida, não sei se é,
pública, não tenho dúvida, porque V. Ex~ se dedica total
e integialmente à causa quê abraça. Por issO, au· retornar
ao Senado Federal não quero deixar- faço questão de frisar
-de juntar a minha voz à de todos quantos aqui se manifestaram, saudando V. Ex~ e seu retorno à Casa, inas saudando,
sobretudo, o político que é V. EX\', e, porque não dizer, o
estadista, que tanto enriquece esta Casa e tanto credencia
os homens públicos brasileiros. _
O SR. JÀRBAS PASSARINHO- Meu caro Líder Marco
Maciel, preliminarmente desejo inverter as posições. Sou eu
quem agradece a V._Ex', como Líder do Governo no Senado,
o acolhimento que me deu, a permanente lucidez e a sensatez
para as decisões que depois deviam ser submetidas aO crivo
maior do Presidente da República. Agradeço-lhe também,
COJ!lO já agradeci a outros Srs. Senadores, a referência ao
meu querido amigo Oziel Carneiro. Sinto'_que precisúei 1 nestes anos que me restam de mandato, esforçar-me para igualar
o_ desempenho que ele te_ve aqui e que o faz tão bem lembrado
numa hora como esta.
A carta manUscrita dp Presi!iente _da República, tive a
~portunidade de agradecer;.Ihe quando _conversamos, depois
que ela chegou as minhas mãos. Parte do discurso que V.
Ex~ acaba de ler, devo çonfessar-lhe que, talvez pela emoção
do momento, nele não me detive. Ouvi-o percebendo, mas
não exatamente ouvindo, e isso se justifica pela erpoção do
momento. E V. Exa me fará um grande obséquio. Assim
como o ouvi tantas vezes nas reuniões ministeriais, contrib_uindo para que a decisão fosse a menos conflituosa possível
com o Congresso, e a mais harmónica pos-sível, peço a V.
Exa que, na primeira oportunidade que tiver, agradeça ao
Presidente da República as palavras que, pela voz de V. Ex".
acabo de ouvir agora com a tn<!-ior atenção. Muito obrigado.

Abril de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Ouço o nobre Presidente Mauro Benevídes.
O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador Jarbas Passa~
rinho, para que não houvesse da minha parte uma exagerada
infringência ao texto .do Regimento, deixei a cadeira presidencial, à qual ascendi com o estímUlo irrepreensivelmente ético
de V. Ex•, para que pudesse, com mais desenvoltura, falando
em meu próprio rióme e- no dos ·demais Companheiros que
não intervieram neste debate, também levar a manifestação
da nossa admiração, do nosso respeito, do nosso reconhecimento à sua brilhante atuação na vida pública brasileira
e, nos últimos 16 c 17 meses, à frente da Pasta da Justiça.
Permito-me destacar, neste instante, Senador Jarbas Passarinho, que, em urna sexta-feira, que não era 13, mas 2_7 de
março, e que para nós começava a ter uma conotaç_ão a:z:taga,
o-Senador Oz;iel CarneirO assomava à tribuna do Senadp Federal e aqui proferia um _discurso verdadeiramente lapidar de
enaltecimento ao trabalho, ao desempenho, às atitudes absolutamente corretas daquele a quem ele substituía durante tanto
tempo com exemplar dedicação, com proficiência, com civismo e com a intenção de Qcfender os interesses do Pará, da
região_ Norte do País. Na_quela ocasião, Senador Jarbas Passarinho, todos·os Senadores que se encontravam nas dependências do Senado Federal acorreram press_ur_os_os a_es_te plenário a fim de que pudessem, num aparte, render o_ tributo
da admiração a V. Ex\ que ainda se achava à fren_te_do Ministério da Justiça. Havia um desejo de todos de, pelo modo
retilíneo do seu trabalho, pelo desempenho corretíssimo, evidenciado nos momentos mais difíceis da vida brasileira, no
relacionamento Legislativo-Executivo, exatamente oferecer
uma manifestação de apreço e de referências encomiásticas
ao seu trabalho como titular da Pasta da Justiça._ Há poucos
instantes nóS ouv(amos, do Líder do Gõverno, senador Marco
Maciel, a leitura de um documento firmado pelo Presidente
da República, em que Sua Excelência, que conviVeu de perto
com V. Ex_~ durante esses dezessete meses, testemunhava a
sua honradez no desempenho do cargo de Ministro da Justiça.
E o que diremos nós, Senador Jarbas Passarinho, que convivemos com V. Ex~ nesta Casa_ há 17 anos, aquele homem
que, ocupando essa tribuna, se transformou, apesar das in~er
mitências do desempenho do_ mandato.- porque sucessiVamente buscado, em vários períodos, pelo Poder Executivo,
para servir ainda melhor ao País- num dos melhores quadros
do Parlamento brasileiro, uma figura estelar do Senado Federal, um homem que, ao ocupar a tribuna, o faz com brilho,
com argúcia, com lucidez, com clarividência, com descor.tino,
tranformando-se, portanto, num líder político que merece,
da direita, do centro, da esquerda, de todas as correntes em
que se su~dividc a sociedade brasileira, demonstrações da
maior consideração e do mais jutificado apreço? Em relação
a mim, diria mais. Eu, que Deputado Estadual, na min~a
Assembléia Legislativa vi V. Ex~ receber a cidadania honorána
do Estado, eu, que Presidente da Assembléia, participava
de um evento universitário em que as figuraS maiS preeminentes _da estrutura acadêmica da Universídade federal do
Ceará, todas elas envergando aquelas vestes talares, faziam
cheaar a V. Ex• o título de Doutor Honoris Causa da nossa
Un~ersidadc. O que poderíamos dizer todos nós que aqui,
nesses 17 meses de convivência Executivo-Legislativo, vimos
V. Ex\ emprestado que foi ao Poder Executivo para que
melhor pudesse servir ao País, presença constante. no Sena?o
e no Congresso, articulando, dentro daquela tess1tura muito
bem arquitetada, os fatos políticos _que pudessem garantir
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a governabilidade do País? Não foram poucas as vezes em
que V. Exa demandou o gabinete do Presidente do Congresso
--..que lhe era tão familiar- sobraçando propostas do Governo. Eram projetos perfeitos e acabamos, eram esboços de
''emendão'', consubstanciando aquelas alterações que, a juízo
do Presidente da República, necessitavam ser acolhidas e
aprovadas pelo Congresso Nacional. Ainda diria mais a V.
Ex', Senador Jarbas Passarinho, que nem mesmo aos sábados
tinha lazer, nem aos sábados ... E houve um deles - V. Ex~
tinha estabelecido um cronograma de trabalhos também aos
sábados - , aproximava-se o término do período extraordinário do Legislativo, em que V. Ex" veio a esta Cãsa:· Procurou
aqui estabelecer contatos com as Lideranças partidárias para
que votássemos a reforma tributária, a rolagem das dívidas
dos Estados, para que acolhêssemos a cautelar fiscal, que
promovêssemos alteração no Finsocial. V. Ex~ fícou-aqui guar..:dando aquele comportamento ético que todos somos obrigados a enaltecer, ora nas adjecências do Plenário, ora no café,
tendo em derredor de sua pessoa aqueles Companheiros todos
que queriam receb_er a sua mensagem, que significava o funcíonamento harmónico dos dois Poderes, nunca urna ingerência
descabida, indevida, do Executivo no Poder Legislativo. E
se êxito alcançamos naquela votação, deve ser creditado ao
trabalho de V. Ex1 que procurou exatamente convencer líderes, Senadores que aqui estavam naquele momento, porque
os Deputados já haviam cumprido os seus encargos numa
sessão anterior. Nós aqui ouvíamos V. Ex~ e houve um instante
decisivo em que periclitava até a existência de quorum neste
plenário, Fizemos uma reunião, às pressas,- nO gabinete da
adas preocupados com o término do período extraordinário
de sessões, as festas de fim de ano, Natal e Ano-Novo se
avizinhavam, o Presidente da Casa presente. Ainda lembraria,
já que estamos fazendo_ urna rememoração histórica, que V.
Ex• ,__ ao chegar diante d9s seus colegas,_ aqueles mesmos que_
hoje o saúdam com a maior efusão Pelo seu retorno, ainda
teve aquela célebre declaração: "Agradeço, Sr. Pres~dente,
por me te acolhido aqui, no seio dos Cardeais do Senado
Federal". E foi exatamente nesse momento, Senador Jarbas
Passarinho, que destaquei se éramos Cardeais, V. Ex•, entre
nós, seria sem dúvida, o Carmelengo- e, por isso, teria que
ser ouvido naquela decisão. V. Ex• chegou ao Ministério com
os nossos aplausos e, na semana passada, fiz questão de, como
Presidente do Congresso Nacional, estar ao seu lado na soleni-

dade de transmissão de cargo, cumprimentando-o naquele
instante, com redobrada emoção, porque V. Ex~ safa real~
mente do posto com a maior dignidade, e na sexta-feira, quan·
do se caracterizou a reassunção do seu mandato, tive o privilégio de recebê-lo no meu gabinete. Quãndo a imprensa nos
deixou, finalmente, a sós, não ouvi de V. Ex~ uma palavra
sequer que significasse ressábio, amargura, mágoa, por haver
deixado, daquela forma, o Ministério da Justiça. E d_e que
fonria V. Ex~ o deixou? Engrandecido pelo respeito dos seus
Pares que transformam essa sessão numa festa inesquecível.
Isso não é, simplesmente, Senador Jarbas Passarínbo; Uma
sessão plenária do Senado Federal. Essa é sem dúvida, a
consagração à vida de um homem público, que tem sabido
honrar e dignificar se-u País. É a nossa homenagem. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. "JARBAS PASSARINHO- Muito obrigado, Presidente.
Pode-se imaginar, nobre Senador Mauro Benevides, a
verdadeira como"ção·que as palavras de V. Ex~ me causaram.
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Retorno à Casa e retorno feliz, corno se numa espcde-de sortilégio eu pudesse ficar ouvindo aqui a minha própria
pessoa sendo objeto de uma oração fúnebre. Houve uma épo~
ca em que me sobrava tempo e eu procurava ler Sócrates.
Diz-se que, pertO dos efeitos finais da cicuta, ele dizia: ""Felizes
aqueles que, já na velhice, podem inspirar confiança à juVe-ntude''.
E eu diria, hoje, Srs. Senadores e queridos amigos: "Feliz
aquele que, na senectudc, pode inspirar aOs mais novos, ainda
que não tão jovens, palavras tão bonitas como essas que eu
levo para rním, para meus filhos e para meus 14 netos.
Nada, em minha vida, foi fruto senão de lUta. O meu
querido Líder Espcridião Amin protestou quando eu disse
que estava na hora de recolher a vela, mas me referia à vela
do discurso que estava ouvindo, porque em toda a minha
vida a vigilia foi a véspera de combate.~,Nessa luta_ hei de
continuar, pelos meus ideais, sem nenhuma ilus-ãÕ quanto
ao poder, que_sei incerto, caprichoso e dependente de circunstâncias, não raiO mesquinhas e desprezíveis, como, à glória
literária, se referiu o aluno do Abade Coignard, personagem
de Anatole France.
Voltarei à poltrona que o povo paraense, pela terceira
vez, me concedeu, lembrando-me de _que, antes do nosso
Gonçalves Dias, Séneca já âizia para Lucílio: "QU:em sabe
suportar corajosamente os_ acidentes da vida comum, não
precisa engrandecer-se para ser soldado: Viver é lutar.
Muito obrigado. (Muito bem! Muito bem! Palmas prolongadas. O orador é efusivamente cumprimentado.)
Durante o discurso do Sr. JarbaS Passarinho o Sr. Mauro Benevides, Presidente deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro,
Secretário.

Art. 3" AS sociedades civis ou ·mercantis que tenham
por objeto a administração de consórcio poderão fazer oferta
pública de formação de grupo para os fins previstos no artigo
anterior.
Parágrafo úniCo. A oferta públiCa -deVerá:
a) discriminar o bem a ser adquirido, seu valor atual,
o número inicial de participantes, o prazo de duração do con~
sórdo~ o valói" eStimado da primeira quota e os demais dados
relevantes;
b) mencionar o número dos processos administrativos
que tenham ap_~ovado e_ autorizado o lançamento, bem como
o endereço das repartições públicas onde se encontram disponíveis para consulta de qualquer interessado;
c) transcrever o inteiro teor da minuta de convenção que
regerá os direitos e as obrigações recíprocas, a qual será submetida à deliberação plenária dos participantes no prazo máximo e Improrrogável de dez_ dias após a formação do grupo;
d) conte_r minuciosa descriçã9 dos gastos necessárioS para
lançamento do plano, bem assim o valor da quota parte que
caberá a cada participante, a eSte título;
e) estipular o valor -dós encargos de administração do
consórcio, que em hipótese alguma poderá superar o montante
mensal equivalente a mp. décimo por cento do valor do bem
a ser adquirido, devidos à sociedade lançadora do plano, caso
deliberem os consorciados contratá-la para auxiliar e assessorar o síndico no gerenciamento do consórcio;
fj transcrever o inteiro teor da minuta do contrato a ser
firmado entre o consórcio e a sqciedade lançadora do plano
caso venham os consorciados a adquirir seus serviços para
auxiliar e assessórár 9 sfn=dico na execução do consórcio;
g)mencionar o tipO de garantia, real ou fidejussória, oferecida, não podendo ser esta inferior a cem vezes o valor
o SR. PRESIDENTE (DirceuCameiJ'o)- Asessão-será- do bem·a ser adquirido;
h) declinar o prazo de validade da oferta.
suspensa por 5 mifit.ttOs para: que o S_enador Jarbas Passarinho
-possa receber os cumprimentos.
Ar~. 4" _dõ._alqller- pessoa, fíSica ou jurídica, poderá toEstá sUsp6i:tsa- a s·essãõ-.
mar a iqiciativa de fazer oferta pública de formação de consór(Suspensa às I7h e SOmin a-sesSãoi-ri!O.Gúi"a-tis 17h55 _ cio, desde que observadas as exigências desta Lei.

r·
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Iram Saraiva, nos termos do art.
14, inciso VII, do Regimento Interno.
_
_
O SR. IRAM SARAIVA (PDT - G'O. Para justificar
proposição. Sem revisão do orador.) -:-'Sr. P~esidentc, Srs.
Senadores, há muitO me preocupa a flglafa' do consórcio para
aquisição de bens móveis. E, observand9 a legislação brasileira, pude constatar que muito pouco exiSt~, e~- por esta raião,
apresento hoje um projeto de lei nos seguintes termos:
PROJETO DE LEI DO SENADO N' , DE 1992
Dispõe sobre aquisição de bens móveis por intermédio
de consórcio _ou outra forma associativa e dá outras proviM

dências.
O Congresso Nacional decreta:
..
A.rt. 1" A aquisição de bens móveiS por intermédio de
consórcio ou outra forma assodatlva fir-se-~ã, exduslvamente,
segundo o disposto nesta lei.
'·
Art. -2'.> Consórcio é a forma associ3tiva que tem por
objeto_ formar poupança, 'mediante o concurso financeiro dos
respectivos integrantes e sob o seu controle direto, com a
única firialid3.de àc aquisição de bens móveis por meiO de
autofinanciamento-:

Art. 59 O lançamento de _oferta pública de formação
de consórcio será precedido, em qualquer hipótese de:
I - autorização das autoridades fazendárias e monetádas·
competentes qúe, na forma do disposto em regulamento, farão
as ·exigências cabíveis de sorte a assegurar a segurança e a
estabilidade do plano;
II -aprovação do plano pelo órgão oficial local inte~
grante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
Parágrafo único.
Para os fins p-revistoS no inciso 11 1
o Poder Executivo fixará, erii reguhi.meTito; O~ ciiiérios pe"rti~
nentes tendo em vista o disposto no inciso VIII do art. 106
da Lei n' 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Art. 6" Concluída a formação do grupo, o responsável
pela iniciativa da oferta pública convocará-as-sembléia geral,
no prazo improrrogável de dez dias e com comunicação di reta
aos interessados, para que deliberem sobre:
I - o teor da convenção que disciplinará os direito~ e
as obrigações dos consorciados e só poderá ser aprovada por
maioria absóluüt dos membros do grupo;
II- eleição da comissão de representantes e do síndico;
-III .:._ àntratação de administradora para assessorar e· a:uxiliar o síndico no gerendamento da execução do plano.
IV -o tipo de garantia, real ou fidejussória, a ser prestada pelo consorciado contemplado necessariamente, antes
da entrega do bem.
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P3.rágrafo úriico~ Ressalvado o disposto no inciso I, as
demais deliberações serão adotadas por maioria simples.
Art. 7n Caberá à comissão de representantes, observado o disposto na convenção:
I - examinar os balancetes apresentados pelo síndico,
com o auxílio da administradora, quando houver, contendo
os recebiment_os. e despesas efetuados em nome do grupo,
aprovando-os ou impugnando~os;
II- fiscalizar todas as operações realizadas, consultando
a qualquer tempo a documenta_ção respectiva;
III- velar pela pontual arrecadação das quotas e sua
correta aplicação;
IV- praticar todos os demais a tos de supervisão necessários ao funcionamento regular do conSórcio.
Art. 8'? O síndico representará, ativa e passivamente,
_o consórcio, em juízõ" OliiOfa--aele, praticando todos os atas
necessários à defesa dos interesses comuns, nos limites das
atribuições conferidas por esta Lei e pela convenção, sempre
~m estrita observância das deliberações da assembléia.
_
Parágrafo úníco. __ Caberá ao. síndico~._
I - exercer o gerenciamento do consórcio, sObretudo no
que diz respeito à sua estabilidade e segurança;
II -impor as multas e demais sanções cabíveis aos consorciados;
III -cumprir e fazer cUmprir a convenção, as leis perti-nentes e as deliberações da assembléia;
IV- prestar mensalmente contas à assembléia, ouvida
a comissão de representantes;
V - manter a guarda de toda a escrita e da documentação
pertinente;
VI -convocar extraordina_riamente a asse"inbléia sempre
que julgar necessário, a pedido do conselho de representantes
ou de consorciados que representem, no mínimO~- um terço
do grupo.
Art. 9~ A assembléia dos consorciados é o órgão deliberativo soberano que se reunirá, ordinariamente, pelo menos
uma vez por mês, convocada pelo síndico na forma prevista
na convenção.
§ 19 Além das matérias inscritas na Ordem do Dia, a
assembléia decidirá, por maioria dos presentes. quanto aos
seguintes assuntos:
I - frxação da quota de cada consorciado;
II- alteração da convenção, que só poderá ocorrer por
maioria absoluta dos integrantes;
III- extinção do consórcio;
IV - ontratação da empresa administradora para auxiliar
e assessorar o síndico, inclusive nos aspeCtos econ6mícos, fiscais e contábeis;
V -aquisição do bem objeto do consórcio;
VI -aplicação -dos recursos disponíveiS;
VII- dilação do prazo de duração do consórcio, quando
necessário;
VIII -ampliação do número de consorciados.
§ 2~ As decisões da assembléia obrigam a todos os consorciados e serão comunicadas aos interessados nos cincos
dias subseqüentes.
Art. 10. A convenção do consórcio, aprovada por
maioria absoluta dos respectivos integrantes, disciplinará os
direitos e as obrigações recíprocas, notadamente quanto aos
seguintes aspectos:
I - ritérios de contemplação;
II- direito de recesso, inclusive no particular das sanções;
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III- rateio das quotas e penalidades por inadimplência
ou atraso;
IV -?odo de escolha do_síndico e_do conselho de repres.entantes, casos Qe QestihJ.ição e atribuições outras, aléll) da~
legais;
V- critérios de remuneração do sindico, quando for o
caso·
-procedimento a ser observado no caso de extinção
do -consórcio, inclusive no particular do ressarcimento devido
aos que não tenham sido contemplados;
VII- tipo de garantia, real ou fidejussória, a Ser preStada
pelo consOrciado conterítplado, a qual será obrigatoriamente
prestada antes da efetiva entrega do bem.
Art. 11. O consórcio só poderá começar a operar após
a cntratação de seguro que cubra os riscos decorrentes da
inadimplência de qualquer dos integrantes_ do grupo.
Parágrafo único. O Poder Executivo fixará, em regulamento, as ·condições ·do seguro a que se refere este artigo.
Art. 12. Quando_ q consórcio contratar os se~viços de
administradora para auxiliar e assessorar o síndico na execução
do plano, do respectivo instrumento- constará cláusula_ que
faculte àquele, a qualquer momento e sem ônus, denunciar,
o vínculo obrígacional.
Art. 13. As disposições da presente lei não se aplicam
aos consórcios já constituídos e em curso de execução, que
continuarão regidos pelas normas vigentes.
Parágrafo único. Os consórcios a que se refere ·o caput
passam. de imediato, à fiscalização do órgão que se refere
o ínciso II, do art. 59, desta lei, cabendo a este, mediante
denúncia de qualquer interessado, ou de ofício, realizar as
inspeções e as avaliações necessárias, comunicanQo_ÇI.O Ministério Público as conclusões para os fins previstos na Lei n9
1.347, de 24 de julho de 1985.
_Art. _J4. O_P,oder Executivo regularil"entarâ estã lei no
prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.
Art. 15. Es.ta lei entra_ em vigor na d~ta da su;,t publicação, reSsalvadas as normas que dependam de regulamentação,
as quais vigorarão a partir do ato respectivo.
Art. 16. São revogadas as disposições em contrário~

VI

Justificação

São notórios- os abusos que vêm ocorrendo no setor de
consórcios para ai:juisição de bens móveis duráveis. A atividade tem singelo trato normativo em nível de lei ordinária.
Com efeito, a Lei n' 5. 768, de 20 de dezembro de 1971, específica para tutelar "a distribuição gratriitã de prêmios mediante
sorteio, vale-brinde ou concurso, a Jftulo de propaganda",
apenas prevê, em seu art. 7~ e inciso I:
''Art. 79 Dependerão, igualmente, de prévia auto~
rização do Ministério da Fazenda, na forma desta lei,
e nos termos e condições gerais que forem fixados em
regulamento, quando não sujeitos à de outra autoridade
ou de órgãos públicos federais:
I - as operações conhecidas como consórcio, Jundo
mútuo e outras formas associatiVas- as-seirielhadas. que
objetivam a aquisição de bens de qualquer natureza."
Portanto, a única exigência legal, é a da obtenção de
prévia autorização ·das autoridades _fazendárías. cabendo ao
regulamento fixar as condições próprias- necessárias à operação.
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A toda evidência, a sistemática vigente eStá a carecer Irapuan Costa Júnior- Jarbas Passarinho- Josaphat Maride_pronta reformulação. Não obst_ante os amplos poderes con- nho - José Eduardo - José Paulo Bisol - José Sarney
feridos ao Executivo, perpetuam-se, diuturnamente, atas lesi- - Júnia Marise ....:.._ Jutahy __ Mag_aJhães - Ne!son Carneiro
vos à economia popular, tudo gerando descoiitentamento, - Onofre Quinan.
insegurança e graves prejuízos ao património privã.do.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se à
Urge a introdução de radical mudança no quadro normativo. Atualmente, delega-se vasta gama de competências à
entidade organizadora do consórcio, que gere haveres de terORDEM DO DIA
ceiros ao seu inteiro arbítrio. Qu-ando muito, a inte-rvenção
do Estado se dá com o propósito de estimular ou reprimir
Sendo evidente a falta de número em plenário para o
o consumo, carrear enr-tal ou qual direção a poupança arreca·dada, evitar, talvez, casos de gritante -loCupletamento inde~ prosseguimento da sessão, as matérias_ constanú:s da Ordem
do Dia ficam com a apreCiação adiada.
- vido. Os interesses diretos e iniediatos dos Consorciados, entretanto; ·são relegados a um segundo plano, se não ao ocaso
São Os segUfnfeS os-itens cuja ·apreciaçãO ·é ádi3.d-a:
completo.
As normas em-vigor, é bom que se lembre, datam de
-luma outra época. Nos tempos em que foram editadas, estava
PROJETO DE LEI DA
o País submetido ao jugo autoritário. Parecia ló__gico, em tal
CÂMARA N• 73. DE 1991
contexto, atribuir-se ao Executivo irrestritos poderes para tu(Em regime de urgêncía, nos termos do :irl. 336, c, do
telar, a seu talante, as atividades econômicas, bem assim as
garantias devidas aos súditos. Hoje, não mais se jUStifica a Regimento Interno).
Votação, em turno único, do Projeto de_ Lei da Câmara
perpetuação de tal estado de coisas.
O ProjetO parte do princípio de que os haveres apartados n9 73, de 1991 (n<~ 4.064/89, na Casa de origem), de iniciativa
pelos consorciados para aquisição-de bem imóvel durável efeti- do Tribunal de Contas da União que dispõe sobre a Lei Orgâvamente lhes pertencem, devendo pois fiCar sob sua gestão niCa do Tribunal de Contas da União, e dá outras providências,
e controle.
tendo
PARECER, sob n• 62, de 1992. da Comissão
As empresas que intervêm no processo, Séja para lançar
- de Constituição, Justiça e Cidadania: 1? pronunciameno plano no mercado, seja para prestar auxílio na adnlinistração
dos recursos, devem ter tratamentnnorm~tivo compatível com to: favorável ao Projeto com 35 emendas que oferece; 2?_proa sua efetiva função. É profundamente iníquo atribuir-lhes, nunciamento (sobre as Emençlas de Plenário): favorável às
de direito, poderes que ultrapassam, de muito, a mera prática Emendas de n9-~ 44, 45, 56 e 65; fãVOrável noS- te!mos de
de ato-s-·cte gestão. De resto, a experiênCia está a_dem.onstrar subemendas, às de n'' 36 a 38, 40, 42, 54. 55, 57, 59, 62
que o sistema é rigorOSainente irhpre-stáV"ei ciUâridO ·a-n·aíiSado e 66; pela rejeição das de n~ 43, 46, 47 a 53, 58. 60, 61,
sob a perspectiva dos consumidores. EnContram-se estes, na 63 e _64; pela prejudicialidade das de n\'~ 39 e 41; e apresentando
maioria das vezes, entregues à própria sort~, _serido obrigados ·a de n' 67. do Relator.
a sujeitar-se aos uesmaõ.dos e abusos de q_ue são benefíciári_os
=-2poderosos grupos empresa:riãis.
PROJETO DE LEI DA
Se o patrimóniO-e-aos consorciados, a eles deve ser reserCÂMARA N' 125, DE 1991
vado o direitO- exclusivo dC diSpor sobre _o seu destin().
COMPLEMENTAR.
Com a Proposição- que ora submeteffios à consideração
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
dos ilustres Pares. procura-se dar eficãCía àS garantiã.s éõiíStlhícionais dos consumidores na m~dida e_~_ que se transfere para Regimento Interno).
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
os interessados ã faculdã.de de decidir,- controlar e gerir o
n• 125, de 1991-Complementar (n' 60/89. na Casa de origem),
que efetivamente lhes pertence.
Em atenção ao_ princípio constitucio_nàl que resgua~da que disciplina o~ limites das despesas com o funcionalismo
o ato jurídico perfeito, determinaRse a incidência das novas público, na forma do art. 169 da Constituição Federal, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. (Renormas apenas aos futuros grupos·, permãheCerido os atUais
regidos pela legislação sob a qual foram iri.stituídos. Não_ obs- lator: Senador Meira Filho.)
-1"' pronunciamento: favorável ao projeto;
tante, tendo em vista a necessidade de resguardar os legftimos
-29 pronunci~mento: favOrável à emenda de plenário.
interesses da econo-mia popular, protegendo-a dos efeitos dele(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas
térios de práticas Condenáveis, tão comuns nos dias correntes,
prevê-se que os consórdos em curso de_ execução passem- gt _ perante a Co~i~são de Assuntos Econômicos.)_.
sujeitar-se à fiscalii:ãÇão do órgão competente integrante do
-3Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Finalmente, cumpre aduzir que a iniciativa tem o mérito
N• 13, DE 1992
de introduzir normas moralizadoras da atividade económica,
coibindo condutas que vêm se revelando altamente nefastas
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,-c, -do
para o equilíbrio da economia como um todo."
RegimeritO Interno.)
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
V0tilç3o, em turno único, do Projeto de Resolução_ n9
13, de 1992 (apresentado pelo Relator: Senador Élcio Álvares
COMPARECEM MAIS OS SRS.-SENAI50RES:
como conclusão de seu parecer de plenário), que altera a
Almir Gabriel - Coutinho Jorge -Dirceu C3rn_eiro alínea d dos itens I e II do art. 2"' da Resolução n"' 83, de
Divaldo Suruagy - Flaviano Melo - Iram Saraiva 17 de dezembro de 1991, do Senado Federal.
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-4PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 126, DE 199D
(Em regime de urgência, nos termos do art, 336, c, do
Regirnehto Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de_ Lei da Câmara

n' 126, de 1990 (n' 1.854/89, na Casa de origem), de iniciativa
do Ministério Público da União, que cria a Carreíra_de Apoio
Técnico~ Administrativo-do

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Ministério Público da União e seus

cargos, fixa os valores de vencimentos, e dá outras providências; tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n'485, del991, da Comissão
--de Constituição, Justiça e Cidadania, com voto-venci-

do, em separado, da Senadora Júnia Marise.
- (Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas
perante a Mesa.)

-5PROJETQ DE LEI DA CÂMARA
N'42, DE 1991
Votação, em turno i.ínico, do_ Projeto de Lei da Câmara

n' 42, de 1991 (n' 1.371/88, na Casa de origem), que proíbe
a comercialização de medicamentos cuja fabricação ou venda
foi interditada no país de origem, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n'' 28, de 1992, da Comissão
- de Assuntos Económicos.

-6PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 8; DE 1984
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legisw
lativo no 8, de 1984 (no 44/84, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo_ de Cooperação fio Cámpo
dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Espanha,
celebrado em Brasília, a 12 de maio de 1983, tendo
PARECERES, sob n''35, 36e37 de 1992, das Comissões
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional: 1~pronuncia
mento: favorável, com a Emenda n9 lwCRE, que apresenta;
29 pronunciamento: ratificando seu parecer antetiõr; e
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao prow
jeto e à Emenda no 1-CRE.

-7PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 134, DE 1991
Votação, em turno único-, -do ProjetO de Decreto Legis~
lativo no 134, de 1991 (no 69/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo de Cooperação para a Redução
da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produ~
ção e ao Tráfico Tiícitos de Entorpecentes e Substâncias Psico~
trópicas, celebrado entre o Gove:rno da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Equador, em Brasília,
em 7 de novembro de 1990, tendo
-PARECER FAVORÁVEL, sob n' 31, de 1992, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
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-8PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 141, DE 1991
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 141, de 1991 (no 46/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo de Cooperação para a Redução
de Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias Psico~
trópicas, celebrado entre o Governo .ela _Repúhlica Federativa
do Brasil e o Governo da República do Chile, tendo
... PARECER FAVORÁVEL, sob n'' 32, de 1992, da Coe
missão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-9PROJETO-DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 22, DE 1992
Votação, em turno único, do ~r_ojeto de Decreto Legislativo n'22, de 1992 (n' 99/91, na Câmara dos Deputados),
apresentado pela éoritissão MiStã de Planos, Orçanú:;ntos Públicos e Fiscalização, como conclusão de seu Parecer !19 30,
de 1991-CN, que aprova as Contas do Governo da República
relativas ao exercício financeiro âe 1989.
-lO-

PROJETO DE RESOLUÇÂO
N' 22, DE 1991
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9
22;de 1991, de autoria do Senador M~rcio Lacerda,_que a.crescenta parágrafo ao ~art. 62 do Regimento __Interno do Senado
Federal, tendo
__
.
PARECERES~ sob n°' 222, 331 e 432, de 1991, das Comissões
....... de Constituição, Justiça e Cidadania - 1'-' pronunciamento: favorável; 2'' pronunciamento: concluindo pelo não
acolhimento do pedido de reexame. por não encontrar embasamento regimental_ riem argumentação convincente para deferimento da pretensão.
- Diretora --·favorável.

--nREQUERIMENTO N' 17, DE 1992
Votação, em \urno único, do Requerimento n" 17, de
1992, de autoria da. Senadora MarcuJc :(>into, solicitando, nos
termos-do art. 172, inciso I, do Regim~nto lriterno, a iilclusão,
em Ordem do_ Dia_,__ do Projeto de Lei do Senado no 24~,
de 1991~ de sua_ autoria, que altera dispositivos da Lei n~
5,682, .de 21 de junho de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos
Políticos.
-12PROJETO DE RESOLUÇÃO
. N" 5, DE 1992
Discussão, erii. turno único, do Projeto de RCSolução n"
5,-de 1992, de iniciativa da Comissão de AsSti.IlfOs Econôrnicos,
que estabelece alíquota máxima para o Imposto Sobre TransmiSsão Causa Mortis e Doação, de que trata a alínea a, Inciso
I, e§ lo:>, Inciso IV do art. 155 da Constituição Federal.
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ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Senhor FELIX BAPTISTA
DE FARIA, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para, cumulatiVamente com o cargo de Embaixador do
____ Brasil junto à República do Senegal, exercer o cargo de Embaixador junto à República de Câmbia.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência- coilvoca sessão--extraordinária a: realizar-se às 18h de
hoje, com a seguinte
-

ORDEMDODlA
-l-

MENSAGEM N' 147, DE 1992
Discussão, em tUrno únkO, do Parecer da COmissão de
Relações Exteriores c Defesa Nacional, sobre a Mensagem n9
147, de 1992 (ri9 -27/92, nti. origem), de- f5 de janeiro-do corrente
ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Senhor MARCOS HENRI-QUE CAMILLO CÓRTES, Ministro de 'Primeíra Ciasse, da
Carreira de Diplomata, para, cumulativamente como cargo de
Embaix.ador do Brasil, junto à comunidade de Austrália, exercer

--3-

o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Estado__Independente
de Papua e Nova Guiné.
~- ·---

MENSAGEM N' 155, DE 1992
Discussão, 6m turno único, do Pare_cer da Comissão, e
Relações Exteriores e Defesa Nacional,-sobre a Mensagem n\>
155, (n\> 66/92, na origem), de 28 de fevereiro do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor MARCOS CASTRIOTO
DE AZAMBUJA, Ministro de Primeira Classe, da Carreira
de Diplomata, para exercer cargo de Embaixador do Brasil
junto à República Argentina

-2MENSAGEM N' 149, DE 1992
DfScussãci, em turno úriico, do Parecer da Comissão cte
Relações Exteriores_ e Defesa_ Nacional, ~~_bre a M~nsager:t:I ~\>
149, de 1992 (n' 50/92, na origem), de 18 de fevereiro do eórrente

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 56 minutos.)

Ata da 47a Sessão, em 7 de abril de 1992
2" Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura

- EXTRAORDINÁRIAPresidéncia do Sr. Mauro Benevides
-

-

--

-

'

.

.

--

-

ÀS 18 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
.

dro Simon - Raimundo Lira - Ronaldo Aragao - Ronan TIto - Ruy Bacelar - Teoronio Vilela Filho - Valmir Campolo - Wilson Martins.

Affonso Camargo - Albano Francó - Alexandre Costa - Almir Gabriel - AI uizio Bezerra - Âmazonino Mendes
- Amir Lando- Aureo Mello - Bcni Veras- Carlos De'Carli - César Dias - Chagas Rodrigues - Ciu Sabóia de Carvalho --Coutinho Jorge - Dario Pereira -·Dirceu Carneiro Divaldo Suruagy- Eduardo Suplicy- Elcio Álvares- Esperidiao Amin - Epitácio Cafeteira - Flaviano. Melo - Francisco Rollembcrg - Garibaldi Alves Filho c. Gerson Camata Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napolello
-Humberto Lucena- Hydek.el Freitas- Iram Saraiva- Jarbas Passarinho - Irapuan Costa Júnior --' J oao França - J oao
Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Eduardo -José Fogaça- José Paulo Biso!- José Richa- José Sarney - Júlio Campos - Júnia Marise - Jutahy Magalhaes Lavoisier Maia- Louremberg Nunes Rocha- Lucfdio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda- Marco Maeiel -Mário Covas- Maurfcio C.orrêa -Mauro Bencvides- Meira Filho- Moisés Abrao- Nabor Júnior
-Nelson Carneiro- Nelson Wcdekin - Onofre Quinan - Pe-

o Slf. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa- o comp·arecimento de 69 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
-Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Antes de proceder à leitura do Expediente, a Presidência
apela aos Srs. Senadores, que se encontram nos seus gabinetes
homeriageando o Senador Jarbas Passarinho, para que venham todos, imediatamente, ao plenário, porque nesta sessão
serão votadas três indicações de autoridade para missão diplomática.
Pela informação da Assessoria da Mesa, estão no plenário, neste momento, apenas 32 Srs. Senadores~ com um pouco
mais de colaboração, alcançaremos o quorum mínimo para
a apreciação da matéria, pois faltam ainda 9 Srs. Senadoi-es.
O Sr. !'?Secretário, Senador Dirceu Carneiro, procederá
à leitura de requerimento.
É lido o seguiitte
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EXPEDIENTE
REQUERIMENTO N• 143, DE1992 _

Requeiro, nos termos do art 40, § l ", a, 4o ~egimento
Interno desta Casa, autorização para me ausentar do _País
no perlodo compreendido entre os dias 11 & 20 de abril do
corrente ano, ocasião em que estarei participando do Seminário: "Brasil Hoje, Problemas e Alternativas", que ocorrerá
em São Francisco, Estados Unidos da América, atendendo
convite formulado _conjuntamente pelo Senhor Terry Karl,
Director Ceiltc.{r' for Latin American Studies, pela Universidade de Stanford, pelo professor Albert Fishlow, Dean de
Estudos Internacionais da Universidade da Califórnia, Berkeley, e pelo Consulado Brasileiro em São Francisca·, cujas despesas serão patrocinadas por aquela Universidade.
Sala das.Sesséies, 7 de abril de 1992. ~senador Eduardo
Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -De açordo
com o ar_t. 40, § 4", do Regimeilto Interno, este requerimento
será remetido à Coin"iSSão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, devendo ser submetido à deliberação do Plenário
·
após a Ordem do Dia.
Sobre a_ mesa, ofício que será liao pelo Sr. 1" Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetas· de lei que serão lidos pelo Sr.
19 Secretário.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 34, DE 1992

Dispõe sobre a proteção ao trabalhador para evitar
a silicose e- dá-oUtras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~' Quaisquer empresas que extraiam, industriali~
zem, comercializem ou utilizem quartzo, assim .entendid..a a
sílica livre crista1izada (óxido de silício), cada~trarão seus estabelecimentos junto ao Ministério do Trabalho e Previdência
Social, para fins de controle e fiscalização, observadas a:;; nor_mas expedidas pelo órgão competente em matéria de segu.
rança e saúde do traba_lhador.
- Art. 2" As empresas a que se_ refere o art. 1~" fi~am
obrigadas a realizar, nos locais de trabalho, em intervalos
não superiores a seis meses, avãliação ambiental de poeira
de qUartZo, observados o método e os limites de tolerância
definídos_pelo órgão competente em matéria de. segurança
e saúde do trabalhador.
.
É lido o seguinte
Pã.rágrafo úriiCc). Cumpre às etnpreSãS de que trata este
artigo:
OFÍCIO
·I- afixar o resultado das avaliações ambientais em quadro próprio de avisos, para conhecimento dos trabalhadores;
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA:ECJDADANlA
_U- manter os registras das avaliações por período não
Brasflia, 6 de abril de 1992 inferior a trinta anos;
III- credenciar representações dos trabalhadores, por
OF. N' 006/92-CCJ
eles eleit_os, para acompanhar o procedimento de avaliação
· ambiental previstO no caput, os quais poderão:
Excelentíssimo Senhor Presidente,
a) solicitar avaliação complementar nos locais de trabaEm reunião realizada no Qia 1.~-4-~~. :apOS -deCidir sobre
Questão de Ordem levant~da p~~o Sr __ Se~~do~- Jçs~ P~Qlo _ lho;
~ b) ·impugnar os resultados da avaliação perante a autoriBisol, o PlenáriO desta Comissão deliberou ainda, pela criação
de uma subcomissão destina_Q.a a estudar o Regime_nto Interno dade competente;
IV- fornecer, gratuitamente, além dos equipamentos
desta Casa e' propor as modificaçõeS que s_e- nrerem neces:_ ._
_
.
_ de proteção iildividual requeridos pela atividade ou operação
sárias,_ ..
Na mesma data_ designei os Srs. Senadores Antônio Ma- insalubre, toda vestimenta de trabalho em ambiente sob condiriz, Jutahy Magalhã~s, José Paulo BiSei, Élcio ÁlvareS e Mau- ções de poeira d_e quartzo, a qual não poderá ser_ u.tilizada
fora dos locais de trabalho;
rício Corrêa, para compor a referida Subcomissão_,
V--providenciar a limpeza, manutenção, guarda e subsNa oportunidade, renovo a V. Ex' meus. protestos de
estima e ·consideração. --Senador Nelson Carneiro, Presi- tituição, quando necessário, dos equipamentos de proteção
indjvidual do trabalhador, bem assim da vestimenta de trabadente.
lho, cuja troca será feita com fréqüência mínima de duas
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A matéria vezes por semana;
_ .
vai à publicação.
.
.
.
VIcolocar
..
à
disposição
dos
trãbalhadõres vestiário du9
Sobre a mesa, comuni~aç_ão que_ será liÇa pelo Sr. 1 S~~re
plo, assim ente_nclida a instalação que ofereça área para guarda
tário.
de roupa pessoal_e outra, isolada, para guarda da vestimenta
É lida a seguinte
de trabalho, amb~$ em comunicação direta com.Qateria de
chuveiros, observadas as especificiições constantes das normas
regulamentadoras _d_o órgão competente;
COMUNICAÇÃO
_VII --criar condições para troca de roupa e banho do
Brasilia, 7 de abril de 1992 trabalhador, ao final de cada jornada de trabalho;
Senhor Presidente,
VIII- assegurar informações é_ treinamento aos_ trabaTenho a honra de comunicar a V. Ex•, de acordo com lhadores, com freqüência mínima anual, enfatizando os riscos
o .disposto na alínea a e n.o parágrafo único do art. 39 do e as medidas de proteção e controle,_relacionados co,m a expoRegimento Interno, que me ausentarei do_ País entr~ os_clias sição à poeira de. quartzo.
12 e 20.deste mês, com dês tino aos Estados Unido~ dii América
Art .. 39•. --r.oçtps os trab!flhadort;:.s em atj~ida.de;:; ou operado Norte, onde participarei como palestrante nos_serninários ções insalUbreS, eln decorrêtlcia de exposição ocupã:cional â
promovidos pelas Universidades de Berkeley_~ Stanff{)rd.
poeira de quartzo, serão submetidos. por conta da empresa
Atenciosas Saudações. - Senador José Fogaça.
empregadora, aos seguintes exames médicos:
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I -de investigação clínica, a cada seis meses, e por ocasião da admissão ou demissão;
II- de investigação iadiológica, mediante telerradiografia de tórax, e prova de função pulmonar ( espirornetria),
anualmente, e por ocasião da admissão ou demissão.
Parágrafo único. A empresa, mediante forlnulário próprio, informará aos trabalhadores examinados os resultados
dos exames realizados.
Art. 49 Cabe- á empresa ·empiegadOi:-ã~após o término
do contrato de trabalho envolvendo exposição à poeira de
quartzo:
I - manter disponfvel a realização pe-riódica de exames
médicos de controle dos trabalhadores, durante trinta anos;
II - fornecer ao trabalhador, por ocasião da demissão
e dos retornos para exames médicos posteriores, Comunicação
da data e local da próxima avaliação médica.
Parágrafo único. Os exames médicos serão realizados
com a seguinte periodicidade:
1- a cada três anos, para trabalhadores com período
de exposição --de até doze anos;
II- a cada dois anos, para trabalhadores com perfodo
de exposição de doze a vinte anos;
III- anualmente, para trabalhadores com período de
exposição superior a vinte anos.
Art. 5'' O Ministério do Trabalhá e Previdência SOcial,
ouvidos a Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT
e o Instituto Nacional de Metrologia- INMETRO, expedirá
as instruções e normas regulamentadoras necessárias à aplicação desta lei, inclusive quanto à padronização de filtros para
proteção respiratória e a-e equipamentos para jateamento de
areia, podendo dispensar de seu cumprimento, a título precário e por prazo determinado, empresas individuais e outras
de pequeno porte, que corram risco iminente--de sobrevivência, dada a observância -imediata das disposições desta lei.
Art. 6-:> Esta lei entra em vigor no prazo- de ceritO e
oitenla dias a contar da data de sua publicação.
Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Dentre as pneumoconioses, ou doenças pulmonares produzidas pela inalação de poeiras, a silicose é a mais importante,
no Brasil, dado o elevado número de trabalhadores vitimados,
em atividades de minas ou pedreiras graníticas, marmoraria,
cerâmica, fabricação de vidro e de s.cpólio, limpeza de fachadas de edifícios e de cascos de navios por jatoS de areia,
etc.
As lesões daí decorrentes são irreversíveis, exigindo- controle severo dos trabalhadores expostos, pois, cessada a exposição,_ a doença torna-se estacionária. Entretanto, a possibilidade do aparecimento da doença p-ode ser afastada com
medidas profiláticas de higiene industrial q_~m conduzidas.
A Consolidação das Leis do Trabalho, no Título II Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho, Capítulo V Da Segurança e da Medicina do Trabalho, contempla çlispo~
sições gerais e específicas, atribuindo competência normativa
e fiscalizadora ao Ministério do Trabalho e Previdência Social
(arts. 155 e.156), prevendo obrigações ~~~ ·_eqtpresas dos
empregados (art. 157), exigindo inspeção prévia dos estabelecimentos (art. 160), facultando embargo de obra ou interdição
de estabelecimento c maquinário (art. 161), obrigando as empresas a fornecer equipamento de proteção individ_~al aos
empregados (art. 166), impondo medidas preventivas de medicina do trabalho (art. 168), regulando as atividades ou opera-

e
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ções insalubres e assegurando a percepção do respectivo adicional (arts. 189 ;:t.l9_7), atribuindo ao citado Ministério competência para expedir normas complementares de proteção ao
trabalhador em face das peculiaridades da atividade (art. 200)
e Corilinando penalidades às infrações a tais dispositivos. (art.
201).
Minuciosa regulamentação sobre segurança e medicina
do trabalho foi expedida pelo referido Ministério, com a Portaria n9 3.214, de 8 de junho de 1978, que aprovou as Normas
Regulamentadoras- NR do já aludido Capítulo V do Título
Ilda CLT, normas essas que vêm sendo atualizadas amiúde.
São de mencionar., a propósito, a N~-3- Embargo ou Interdição, a NR-15 - Atividades e Operações Insalubres, e seu
Anexo n<1 12-:- Limites de Tol~rà.n,cia para Poeiras Minerais,
a NR-28- Fiscalização e'l'enalídades, e ainda a Portaria
SSMT n' 19, de 26 de julho de 1983, que disciplina a reincidência e estabelece conceitos para aplicação de multas.
Paralelamente, a Legislação da Previdência Social assegura auxilio-doença, aposentadoria por invalidez ou mesmo
aposentadoria especial (mais que proporcional) pelo exercício
de atividades profissionais consideradas insalubres (cf. Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n' 83.08_0, de 24 de janeiro de 1979, arts. 25, 42
a 45, 60 a 64, 73 a 79, 221, 229a 235, e seus Anexos I,
1.2.12-:- Sílica, silicatos_ etc., e V, 17- Sílica; Lei n!' 8.213·,
de 24 de julho de 1991, arts. 21\, II, 42 e 57).
O Brasil é signatário de diversas Convenções da Organização Internacional do Trabalho - OIT, inclusive a de n<1
148, de 1977 (aprovada pelo Decreto Legislativo lÍ' 56, de
9-10-81, e promulgada pelo Decreto n' 93.413, de 15-10-86),
que trata da proteção dos trabalhadores contra riscos profissionais devidos ã contaminação do ar, ao ruído e às vibrações
no local de trabalho.
Mais recentemente, foi ratificada pelo Brasil a Convenção
da OIT n' 162, de 1986, que trata da utilização do asbesto
em condições de segurança (cf. Decreto n' 126, de 22-5-91).
Daí, a Portaria n9 l, de 28 de maio d~ 1991, do Departamento
de Segurança e Saúde do Trabalhador, do Ministério do Trabalho e Previdência Social, que acrescentou ao Anexe,- 12
da dtadã Norma Regulaínentadora NR-15 disposfções sobrê ·
.. limites de tolerância p~ra. poeiras minerais -asbesto". : ' ·
.

- -

-

Ora, vez. por outra, vêm a baila, na imprensa, notícias
chocantes sobre o descumprimento, por empresas e trabalhadores que lidam com sílica, das normas de segurança e medicina _do_ trabalho vigentes no País.
Fói o caso, rêce"iti:emente, do diário paulista Hora do
Povo, de 2-8-91 ("Indústria de cerâmica contamina funciOná~
rios", caderno Política/Economia, p: 2), e do carioca Jornal
do Brasil, de 16-8-91 ("Silicose condena à morte operários·
do setor naval", caderno Cidade, p. 5).
·
Sabemos das defi~iências 9a, administração pública_
geral e, particularmente, da penúria de recursos humanos
nà âtea de fiscalização afeta ao Ministério do Trabalho e
Previdência Social quanto à segurança e saúde do trabalhador.
- - Entretanto, o legislador féderal não pode ficar indiferente
à sorte de milhares de trabalha~ores _ameaçados de silicose,
ou já por ela vitimados, quando se aperfeiçoa a legislação
regulamentar para proteger melhor os trabalhadores expostos
ao asbesto, cuja doença profissional, a asbestose, não chega
a superar, entre nós, a gravidade _da situação decorre-nte da
silicose, no âmbito das pneumoconioses.

e;n
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Por tais motivos, é que propomos o irtcluso- projeto de
lei, na.expectativa de que venha a ser acolhido e, se possível,
aperfeiço-ado pelos ilustres Parlamentares.
_
Sala das Sessões, 7 de abril de 1992. - Senador Márcio
Lacerda.

LEGISLAÇÁO ClTADA
..
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
DECRETO-LEI N' 5.452
DE 1• DE MAIO 1943 ( 1)
Aprova a Coilsolidação das Leis do Trabalho

CAPÍTULO V
Da Segurança e da Medicina do Trabalho
SEÇÃOI
Disposições Gerais
Art. 154.

A observância, em todos os locais de traba-

lho, do disposto neste Capítulo, não desobriga as empresas
do cumprimento de outras disposições que. com relação à
matéria, sejam incluídas em Cõdígos de obras ou regulamentos

sanitários dos ESf3.âos ou Municípios em que Se situem os
respectivos estabelecimentos, bem como daquelas oriundas
de convenções coletivas de trabalho (1).
Art. 155. Incumbe ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho:
I -estabelecer, nos limites de sua competência, normas
sobre a aplicação dos preceitos deste Capítulo, especialmente
os referidos no art. -200; - - ·
-V. Portaria n•3.214, de 8 de junho de 1978, que aprova
Normas Regulamentadoras deste capítulo (DO 6-7-1978).
II -coordenar, orientar, controlar e superviSii:inar a fiscalização e as derilais atividades relacionadas com a__segurança
e a medicina do trabalho em todo o território nãcional, inclusive a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentef. do
Trabalho;
III- conhecer, em última instância, dos recursos, voluntáriOs Ou de ofício, das decisões proferidas pelos Delegados
Regióriais do Trabalho, em matéria de segurança e medicina
do trabalho.
' ·
-V. Art. 19 do Decreto n' 81.663, de 16 de maio de
1978, que dispõe sobre a estrutura básica do Ministério do
Trabalho e dá outras providências (DO 17-5-1978).
Art. 156. Compete especialmente às Delegacias Regionais do Trabalho, nos limites de sua jurisdição: I - promover a fiscalização do cumprimento das normas
de segurança e medicina do trabalho;
II- adotar as medidas que se tornarem exigíveis, em
virtUde das disposições deste CapítUlo, determinando as obras
e reparos que, em qualquer local de trabalho, se façam necessárias-;
III--impor as penalidades cabíveis por descumprimento
das normas constantes deste Capítulo. nos termos do art.
201Art. 157. Cabe às empresas:
I - cumprir e fazer cumprir as normaS- de segurança e
medicina- do trabalho;
II- instruir os erripregados, através de ordens de serviço,
quanto_ às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes
do trabalho ou doenças ocupacionais;
Il:í- adotar as medidas que lhes sejam determinadas
pelo órgão regional competente;
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IV- facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade
competente.
. -V. Portaria_ n 9 3.214, Norma Regularnentadora n~ 1.
Art. 158. Cabe aos empregados:
I - observar as normas de segurança e medicina d_o_traba·
lho, inclusive as instruções de que trata o item II do artigo
anterior;
I I - colaborar com a empresa na aplicaÇão dos- dispositivos deste Capítulo.
Parágrafo único. Constitui ato faltoso do empregado a
recusa injustificada:
a) à observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item II do artigo anterior;
b) ao uso dos equipamentos de proteção indívídual fornecidos pela empresa.
-V. Portaria n? 3.214, Norma Regulamentadora n"' 1.
Art. 159. Mediante convênio autorizadO pelo Ministro
do Trabalho, poderão ser delegadas a outros órgãos federais,
estaduais ou municipais, atribuições de fiscalização ou orien·
tação às empresas quanto ao cumprimento das disposições
constantes deste Capítulo.
. -V. Portada n• 5Ü, de 12 de maio de 1967, que regula
a fiscalização do Capítulo V no EStado de São Paulo.

SEÇÁO ll
Da Inspeção Prévia e do Embargo ou Interdição
Art. 160. Nenhum estabelecimento poderá iniciar suas
atividades sem prévia inspeção e aprovação das respectivas
instalações pelã. ilúOridade regional competente em matéria
de segurança e medicina do trabalho.
§ 19 Nova inspeção deverá ser feita quando ocorrer modificação substancial nas instalações, inclusive equipamentos,
que a empresa fiór obrigada a comunicar, prontamente, à
Delegacia Regional do Trabalho.
_
§ 2"' É facultado às empresas solicitar prévia apiciVaÇão,
peta Delegacia Regiqnal do Trabalho, dos projetes de constru·
ção e respectivas i:O.stalações.
__ . -.
_ _ __
_
Art. 161. O Di:Iegado Regional do Trabalho, à vista
do laudo técnico do serviço competente que demonstre grave
e iminente risco pata o trabalhador, pOderá interditar estabeleM
cimento, setor de serviço, máqUina ou equipamento-, ou ·embargar obra, indicando na decisão, tomada com a brevidade
que a ocorrência exigir, as pfóVídendasque-deverão ser adota·
das para prevenção de infortúnios de trabalho.
-- ---§ 1"' As autoiídades federais, estaduais e municipais darão imediato apoio às medidaS determinadas pelo Delegado
Regional do Trabalho.
§ 2~ A interdição ou embargo poderão ser requeridos
pelos serviço competente da Delegacia Regional do Trabalho
e, ainda, por agente da inspeção do trabalho ou por entidade
·
sindical.
§ 3? Da decisão do Delegado Regional do Trabã.lfi.o poderão os interessados re::orrerL no prazo de 10 (dez) dias,
para o órgão de âmbito nacion-al competente em matéria de
segurança e medicina do trabalho, ao qual será facultado dar
efeito SI,ISpensivo ao recurso.
-- § 4~ Responderá por desobediência, além_das medidas.
penais cabfveis, quem, após determinada a interdição ou embargo. ordenar ou permitir o funcionamento do estabeleciM
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menta ou de um dos seus setores, a utilizaÇão da máquina
ou equipamento, ou o prosseguimento -de obra, se, em conseqüência resultarem danos a terceiros.
_
_
§ 5• O Delegado Regional do Trabalho, independente
de recurso, e após laudo técnico ~o serviço competente, poderá levantar a interdição.
§ 6-:> Durante a paralisação dos serviços, em decorrência
da interdição ou embargo, os ~rnpregados receberão os salários como se esfivcssem em efetivo exercício. -

SEÇÃO III
.
Dos Órgãos de Segurança e de Medicina
do Trabalho nas Empresas
Art. 162. As empresas, de acordo com normas a serem
expedidas pelo Ministério do Trabalho, estarão obrigadas a
manter serviços especializados em seguranç~ e em medicina
do trabalho.
.
Parágrafo único. As no ririas a que se refere eSte 'artigo
estabelecerão:
-- - a) classificação das empresas segundo o número de empregados e a natureza do risco de suas atividades;
b) o número núnimo de profissionais especializados exigido de cada empresa, segundo o grupo em que se clas~que,
na forma da alínea anterior;
c) a qualificação exigida para os prOfissiOnais em questão
e o seu regime de trabalho;
d) as demais características e atribuições dos serviços especializados em segurança e etn medicina do trabalho, nas
empresas.
- V. Portaria nn- 3-.214, Norma Regulamentadora n<?
4.
Art. 163. Será obrigada a constituição de C9missão Interna de Prevenção de Acidentes_ (CIPA), de conformidade
com instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos
estabelecimentos ou locais de obra nelas especificadas.
Parágrafo úilico. O MiriiStérió do' TfiibaJhO- fegUii1_11_êri:tará as atribuições, a composição e o funcíõliariúmto da CIPA
(s).
Art. 164. Cada CIPA Será composta de representantes
da empresa e dos empregados, de acordo c_om os critérios
que vierem a ser adotados na regulamentação de que trata
o parágrafo único do artigo anterior.
_
_
§ 1'! Os representantes dos _empregadores, titulares e
suplentes, serão por eles designados.
§ 2~ Os representantes dos empregados, titulares_ e suplentes, serão eleitos cm escrutínio secreto, do qual particípem, independentemente de filíação sindical, exclusivamente
os empregados interessados~
_
§ 3' O mandato dos membros eleitos da CIP A terá a
duração de 1 (um) ano, permitida uma reeleição.
§ 4~ O disposto no parágrafo anterior não se aplicará_
ao membro suplente que, durante o s_eu mandato, tenha parti·
cipado de menos da metade do número de reuniões da_ C~PA.
§ 5o O em pregadOr designará, anualmente, dentre os
seus representantes, o Presidente da CIPA e os empregados
elegerão, _dentre eles, o Vice-Presidente. ______ , ___
_ _
Art. 165. Os _tffulares âa representação dos empregados nas CIPA (s) não poderão sofier despedida arbitrária,
entendendo-se como tal a que não se_ fundar cm motivo disciplinar, técnico, económico ou financeiro.
· · ·-· ·· ·- -_
o
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Parágrafo único. Ocorrendo a despedida, caberá ao empregador em caso de reclamação à Justiça do Trabalho, comprovar a existêi:tcia- de quãlquer dos ni.otivos mencionados
neste artigo, sob pena de ser condenado a reintegrar o empregado.
SEÇÃO IV
Do Equipamento de Proteção Individual
Art. 166. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamento de protcção individual
adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e
funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não
ofereçam-completa proteção contra os riscos de acidentes e
danos à saúde_ dos empregados.
Art. 167. O equipamento de proteção só poderá ser
posto à venda ou utilizado ç_o!TI a indicação do Certificado
de Aprovação do Ministério do Trabalho.
.
-V. Portaria n" 3.214. Norma Regulamentadora no 6.
SEÇÃO V
Das Medidas Preventivas de Medicina do Trabalho

Art. 163. Será obrigatório o exame médico do empregado, por conta do empregador.
§ 1? Por ocasião da admissão, o exame médico obrígatório compreenderá investigação clínica c, nas localidades em
que houver, abreugrafia.
_ _
§ 2? Em de_corrência da investigação clínica ou da
abreugrafia, outros exames complementares poderão ser exigidos, a critério médico. para apuração da capacidade ou aptidão física e mental do empregado para a função que deva
exerc_e_r.
__
__ __
_
§ 3<? -0 exame médico s_erá renovado de seis em seis
meses, nas atividades e operações insalubres c, anualmente,
nOS. demais casos. A abreugrafia será repetida a cada dois
anos.
§ 4~> O mesmo exame -médico de que trata o § 1~> será
obrigatório por ocasião da cessação do contrato de trabalho,
nas atividades a serem discriminadas pelo Ministério do Trabalho, desde que o último exame tenha sido realizado há mais
de 90 (noventa) dias ..
§ s~ Todo estabeledmento deve estar equipado com
material necessário à prestação de primeiros socorros médicos.
Art. 169. Será obrigatória a notificaçâó -âas dó6nçaS
profissionais e das produzidas em virtude d_e condições especiais de trabalho, comprovadas ou objcto de suspeita, de conformidade com as instruções expedidas pelo Minístério do
Trabalho.
SEÇÁO XIII
Das Atividades Insalubres ou Perigosas
Art. 189. Serão consideradas atividades ou operações
insalubres aquelas _que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos
à saúde, acima dos limites _de tolerância fixados em razão
da natureza e da intensidade do agente c o te"mpo de exposição
aos seus efeitos.
-oArt_. 1~0. o_ Ministério do Trabalho aprovará o quadro
das atividades e_ operações insalubres e adotará normas sobre
os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de
tolerância_aos ag_entcs agressivqs, me~o_s. Ge proteção e o tempo
ffiã:XiiDO cfé exposição do empregado a esSes agentes.
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Parágrafo umco. As normas referidas neste artigo incluirão medidas de protcção do organismo dO _:trabalhador
nas operações que produzem aerodispcrsóides tóxicos, Irritari~
tes, alergênicos ou incómodos.
Art. 191. A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá:
I - com a adoção de medidas que cons_e_rvem o ambiente
de trabalho dentro dos limites_ de tolerância;
II- com a utilização de equipamentos de protcção individual ao trabalhador, que diminuam a intensidade do agente
·_~-~
.
agressivo a limites de tolerância.
Parágrafo único. Caberá às Delegacias Regionais do
Trabalho, comprovada a insalubridade, nõtificar_as empresaS,
estipulando prazos para sua eliminação ou neutralização, ria
forma deste artigo.
Art. 192. O exercfcio -de trabalho cm condições insalu~
bres, acima dos limites de tolerância estabdecidos_ pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respecti~
vamente de 40% (quarenta por centO), 20%-1vintc porcento)
e 10% (dez por cento) do salário míníino da região, segundo
se classifiquem- iios graus máximo, m"édío e-·mlnimo.
Art. 193. São consideradas ativ"idades au operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Mi~j~tério
do Trabalho, aquelas que, por sua natureza ou metodos de
trabalho, impliquem o contato_permanente com inflamáveis
ou explosivos em condições de ri_s_co_ae;cntuaçlo.
§ l\' O trabalho cm condições de_periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento)
sobre o salário sem os acréscimos resultantes de_ gratificações,
prêmios ou participações nos lucros da empresa.
§ 2• O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido.
-V. Súmula TST n' 70.
Art. 194. O direito do empregado ao adicional dç insalubridade ou de periculosidade cessará c;om a eliminaÇão do
risco ã sua saúde ou integridade física, nos termos desta Seção
e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho.
Art. 195. A caracterização e a_clasSificação da insalubridade e da pcriculosidadc, segundo as normas do Ministério
do Trabalho, far-se~ão através de perícia a cargo de Médico
do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho.
_
§ 1~ É facultado às empresas e aos sindicatos das categorias profissionaiif1iJ.te_r_es_sadas requererem ao Ministério do
Trabalho a real_iz_a_ç_ão de perícia em estabelecimento ou setor
deste, com o objetivo de caracterizar e classificar ou delimitar
as atividades insalubres ou perigosas.
§ 2~ Argüida em juízo insalubridade ou periculosidade,
seja por empregado, seja por Sindicato em f<wor-- de grupo
de associado, o juiz designará_ perito habilitado na forma deste
artigo, e onde não houver-. feqúisitará perfcía ao_6rgáo competente do Ministério do Trabalho.
§ 39 O disposto nos parágrafos anteriores--não prejudica
a ação fiScalizadora do Ministério do Trabalho, nem a re-alização ex~officio da perícia.
Art. 196. Os efeitOs pecuniários decorrentes do trabalho em condições de insalubridade ou periculosidade serão
devidos a contar da data da inclusão da respectiva atividade
nos quadros aprovados pelo Ministério do Trabalho, respeitadas as normas do art. 11.
Art. 197. Os_materiais e substâncias empregados, manipulados ou transportados nos locais de trabalho, quando
perigosos ou nocivos à saúde, devem conter, no rótulo, sua
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composição, recomendações de socorro imediato e o símbolo
de perigo correspondente, segundo a padronização interna~
cíonal.
Parágrafo único. Os estabelecime_ntos que manwnham
as atividades previstas neste artigo afixarão, nos setores de
trabalho atingidos, avisos ou cartazes, com advertência quanto
aos materiais e substâncias perigosos ou nocivos -à saúde.
-V. Portaria n" 3.214, Normas Regulamentadoras n@
15 e 16.
SEÇÁOXIV
Da Prevenção da Fadiga
Art. 198. É de 60kg (sessenta quilogramas) o peso máximo que um empregado pode remover individualmente, ressalVadas -as· disp.ósíções especiais relativas ao trabalho do menor e da mulher.
-V. Convençãon? 127, da OIT, relativa ao peso máximo
-das cargas que podem ser transportadas por um só trabalhador
(promulgada pelo Decreto n' 67.339, de 5 de outubro de 1970
-DO 6-10-1970).
Parágrafo único. Não está compreendida na proibição
deste artigo a remoção de material feita por impulsão ou
tração de vagonetes sobre trilhos, carros de mão ou quaisquer
outros aparelhos riiecâniCóS~ pOdendo o Ministério do Trabalho, em tais casos, fixar limites diversos, que evitem sejam
exigido~ do empregado serviços superiores às suas forças.
Art. 199. Será obrigatória a colocação de assentos que
assegurem postura correta ao trabalhador, capazes _de evitar
posições incômodas ou forçadas, sempre que a execução da
tarefa exija Gue trabalhe sentado.
Parágrafo único. Quando o trabalho deva ser executado
de pé, os empregados terão ã sua disposição assentoS para
serem utilizados nas pausas que o serviço permitir.
-V. Portaria n" 3.214, Normas Regulamentadoras n~
19, item 12.4 e 17.
- SEÇÁO XV
Das_ Outras Medidas Especiais de Pl-oteÇãO
Art. 200. Cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer
d_isposições complementares às normas de que trata este Capítulo, tendo em Vista as peculiaridades de cada atividade ou
setor de trabalho, especialmente sobre:
I - medidas de preve_nção de acidentes c os equipamentos de proteção individual em obras de construção, demolição
ou reparos;
-V. Portaria n'~ 3.214, Normas Regulamentadoras n··~
18 e 22.
II - depósítos. armazenagem e manuseio de combu~tívcl
inflamáveis e explosivos, bem como trânsito e permanência
nas áreas respectivas;
-V. Portaria n~ 3.214, Normas Rcgulamentadoras n"""
19 e 20.
·
III- trabalho em escavações, túneis. galerias, minas e
pedreiras, sobretudo quanto à prevenção de explosões, incêndios. desmoronamentos e soterramentos, eliminação_ de poei~
ras, gases etc. e facilidades de rápida saída dos empregados;
IV- proteção contra incêndio ,_em geral e as medidas
preventivas adequadas, com exigências ao especial revestimento de portas e paredes, construção de paredes contra-fogo,
diques e outros anteparos, assim como garantia geral de fácil
circulação, corredores de acesso c saídas amplas e protegidas,
com suficiente sinalização:
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-V. Portaria n" 3.214, Norma Regulamentadora n~-:2.3.
V -proteção contra insolação, calor, frio, umidade e
ventos, sobretudo no trabalho a céu aberto, com provisão,
quanto a, este, de água potável, alojamento c profilaxia de
endemias;
- V. Portaria n" 3.214, Normas Regulamentadoras____n.;:&
15 e 21.
VI- proteção do trabalhador exposto a substâncias químicas nocivas, radiações ionizantes e não -ionizantes, rUídOs,
vibrações e trepidações ou pressões anormais ao ambiente
de trabalho, com especifiCação das medí_das cabíveis para eli·
mirração ou atenuação desses efeitos, limites máximos _quanto
ao tempo de exposição, à intensidade da,ação ou-- çiC Seús
efeitos sobre o organismo do trabalhador; exames médicos
obrigatôrios, limites de idade, controle permanente dos locais
de trabalho e das demais exigênciaS "que se_-fàçam necessária~-i
-V. Portaria n"' 3.214, Norma Regulamentadofa n~ 15,
anexo 6 e NR no 26.
VII- higiene nos locais de trabalho, com discriminação
das exigências, instalações sanítáriãs, com separação de sexos,
chuveiros, lavatórios, vestiários e armárioslrtdividuaÍ_§:l ref~i~
tórios ou condições de conforto por <?_é-~#~o dãs fefeições,
fornecimento de água potável, condiÇões de limpeza dos locais
de trabalho e modo de sua execução, tratamento de resíduos
industriaís;
- ---------V. Portaria n"' 3.214, Normas Rcgulainentadoras n~s
24 e 25.
.
VIII- emprego das cores nos locais de trabalho, inclu~
sive nas sinalizações de. pe'rigo.
- V. Portaria no 3.214, Norma Regulamentadora n\' 28.
Parágrafo único. Tratando~sc- de radiações ioqizintes
e explosivos, as normas a que se referem este artigo serão
expedidas de acordo com as resoluções a respeito adotadas
pelo órgão técnico._
·
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o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Saciai SINPAS, decreta:
Art. 1o Fica aprovado o Regulamento dos Benefícios
da Previdência Social, que acompanha este decreto, com seus
9 (nove) anexos.
Art 29 A matéria referente a assistência médica, assistência social, custeio, administração e gestão ecorlómico~fi~
nanceira e patrimonial das entidades integrantes do SINPAS
será objeto de regulamentação específica, aplicável, no que
couber, aos benefícios da previdência_social.
Art. 3-:> Ficam revogadas as disposições em contrário,
~specialmente os dispositivos regulãmentares referentes a benefícios.
Art, 4"' Este Decreto entrará em vigor em P de março
de 1979.
··'································-········:····~·········~·-···········~········

Art. 25. Os.. benefícios da previdênda social urbana
compreendem:
I - quanto ao segurado:
a)
b)
c)
d)

auXI1io~doença;

aposentadoria por invalidez;
aposentadoria por velhice;
aposentadoria especial;
e) aposentadoria por tempo de serviço~
p abono de permanência cm serviço;
g) auxilio-natalidade;
h) salário~família;
i) s_alário~maternidade;
j) pecúlio;

l i - quanto ao dependente:
a) pensão;
b) auxílio-reclusão;
c) auxl1io-funeral;

d) pecúlio.
O bendiciário em geral faz jus taml;J~m à assjstên~
cia complementar e à reabilitação profissiOnal, nesta compreendidas a readaptação e a reeducação profissional,_ bem
como à assistência médica, farmacêutica -c odontológica, a
cargo do Instituto Nacional de Assist~ncia Médica da Previ~
dência Social (INAMPS).
. -c···_
_
_
§ 2" O riiaior de 70 _(setenta) anos ou inválido faz jus
à renda mensal vitalícia de que trata a Seção X do ~apítulo
ill, bem como à assistência médica, a cargo do INAMPS.
§ 3~ Os benefícios e a reabilitação profissional por aci·
dente do trabalho são regulados no Título III.
§ 1\'

SEÇÃOXVI
Das Penalidades
Art. 201. As infrações ao dispo-stQ riCSte CapítulO te lati~
vas à medicína do trab,alho serão puni4o~ ~-o~_ multa. de 30
(trinta) a 300 (trezentas) vezes o valor derçferência previsto
no art. 2°, parágrafo único~ da Lei n~ 6.205, de 29 de abril
de 1975 e as concernentes à segurança do trã.balho com multa
de 5 (cinco) a 50 (cinqüenta) vezes o -mesmO-Vâlor. ·
- Texto cori:igido nos termos da L,et n~ 6.986 1 de 13
de abril de 1982 (D.O. 14-4-1982).
. ,,
. . ....
Parágrafo único. _Em caso de reii'I:Çi~~nc_ia,. ewb~,açq
ou resistência à fiscalização, emprego e artifício ou simulação
com o objetivo de fraudar a lei, a multa será aplicada em
seu valor máximo.
Arts. 202 a 223 ...:... Revogados pelá. Lei n' 6.514. de 22
de dezembro de 1977 (D.O. 23-12-1977). ··
..... ~- . ~· .-.•••••..•••• ·-·~ --~· .............-••••.• ----~· ~~.;.;.:.,;.,c~-<'à"---·--·-;...~

DECRETO N' 83.080::.:;.. DE 24 DE JANEIRO DE 1979(')
Aprova o
dência Social.

~egulamento

dos Benefícios da

Previ~

O Presidente da República, no uso_ das atribuições que
lhe confere o item III do art. 81 da Constituição, e tendo
em vista a Lei n" 6.439, de 1-:>de setembro de.1977, que instituiu

•' •••...... •. •......... •.-.......... •. •• •..·... ••.... •........ ·.·. ..-.• -. ··•··-·r ...-.•
-~

SEÇÁO III
Aposentadorias
SUBSEÇÃO.l
Aposentadoria por Invalidez
Art. 42. A aposentadoria por invalidez é devida ao s.e~
!iurado .que, após 12 (doze) contribuições mensais, estando
ou não em gozo de auxílio~doença, é considerado incapaz
para qualquer trabalho e insuscetível de reabilitação para o
.exercício de _atividade que lhe garanta a subsistCncia._______ _
§ 1~ Quando verificada incapacidade total e definitiva,
a aposentadoria por invalidez independe de prévia concessão
de auxüio~doença.
§ 2~ A aposentadoria por invalidez decorrente de um~
das causas enumeradas no item_ II de art. 33 indepcnte _de
período de carência.
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Art. 43. A aposentadoria por invalidez está condicionada à verificação da invalidez, mediante exame médico-pe-

ricial a cargo da previdência social, salvo no caso -de_ segregação

compulsória.
Art. 44.

·· ·
--A aposentadoria por invalidez consiste. ni.unã
renda mensal calculada na forma da Seção II e é devida a
contar:
I - do dia imedíato ao da cessaçao do 3.-llx.mo-dOença;
I I - do 16' (décimo sexto) dia do afªstam_entQ da ªtividade, no caso de empregado ou de segurado compreendido no
item III do art. 3<:>;
III- da data da entrada do_ requerimento, quando o intervalo entre ela e a do afastamento da atividade é superior
a 30 (trinta) dias ou quando se trata de trabalhador autónomo,
trabalhador avulso, empregado doméstico, contribuinte em
dobro na forma do art. 89 ou segurado facultativo;
IV -em caso de doença de segragação compulsório, da
data da segregação, quando o segurado está segregado, ou,
quando não está, da data da verificação da doença pela autori~
dade sanitária competente, ou, ainda, da data do afastamento
da atividade, se posterior a esta última.
§ 19 Na transformação em aposentadoria por invalidez
de auxílio-doença concedido na forma do art. 75, a concessão
do benefício está condicionada ao afastamento de todas_ as
atividades, observado o disposto no§ 59 do art. 39.
§ 29 A data do início da aposentadoria por invalidez,
no caso do § 1'?, deve ser fixada no 16~ (décimo sexto)__dia
do último afastamento da atividade.
Art. 45. A doença ou lesão de que o seguro já era
portador ao filiar~se à Previdência Social urbana não dá direito
à aposentadoria por invalidez.
Parágrafo único. O diSposto neste artigo não se aplica
ao caso em que, após o cumprimento do período de carência,
a invalidez sobrevém por motivo de progressão ou agrava~
mento da doença ou lesão.

SUBSEÇÃQJY
Aposentadoria Especial - Atividades. Perigosas,
Insalubres ou Penosas

Art. 60. A apoSeilta:doria especial é devida ao s_egurado
que, contando.no m.ínimQ 60 (sessenta) confribuições. mensais,
tenha trabalhado em atividades profissionais perigosas, insalu~
bres ou penosas, desde que:
I - a atividade conste dos quadros que acompanham este
Regulamento, como anexos I e II;
II- o tempo de trabalho, conforme osroen_cionado~_qua~
dros, seja no mínimo de 15, (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte
e cinco) anos.
_
§ 19 Considera~se tempo de trabalho, para os· efeitos
deste artigo, o período ou períodos correspondentes a trabalho
permanente e habitualmente prestado em atividades constan~
tes dos quadros a ·que se refere este artigo, contadoS também
os períodos em que o segurado tenha estado em gozo de
benefício por incapacidade decorrente do exercício dessas atividades.
§ 29 Quando o segurado trabalhou sucessivamente em
duas o_u mais ativiclades perigosas, insalubres ou_ penosas, sem
completar em qualquer delas o prazo mínimó- respectivo, os
períodos de trabalho são somados, feitas conversão, quando
for o caso, segundo critérios estabelecidos pelo MPAS.
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__ c_- Ari. 6i.
Ô requerente de aposentadoria especial que
exerce mais de uma atividade abrangida pela previdência so~
cial urbana deve desligar~se concomitantemente de _todas elas
para fazer jus ao benefício.
Art. 62. A inclusão de atividades profissionais nós Ane~
xos I e II deste Regulamento é feita por decreto do Poder
Executivo.
Parágrafo único. As dúvidas no enquadramento das ati~
vidades, para efeito-do disposto nesta subseção. são resolvidas
pelo Ministério do Trabalho.
Art. 63. A aposentadoria especial consiste numa r~nda
mensal calculada na fonna dá SeçãO II e o seu início é fixa_do
nos termos do art. 53.
_ _
Art. 64. Na forma do disposto no art. I' da Lei n' 5.527,
de 8 d.e novembro de 1968, as categorias profissionais que
até 22- de maio de 1968 faziam jus à aposentadoria de que
trata o art. 31 da Lei p.~ 3.807, de
_ _=- =- ,_ ._
.
26_de agosto de 1960, na sua redação primitiva e -ria forma
do Decreto n9 53.831, de 25 de :tnaiÇo de)964, mas que foram
eXclUídas do benefícios por força da nova regulamentação
aprovada pelo Decreto n' 63.230; de 10 de setembro de 1968,
conservam o direito a esse benefício nas cond_ições de tempo
de serviço e idade vigentes em 22 de maio de 1968.
•A• o

'o •

•-• O • • o • • o o . o o o • • o o . •

o o •

o o o O • • o • • . o . o o o o O~-~-~- o O o o o O o o o o •_• O O o o o o o o - ·

•>

o o o

SEÇÃOVI
Auxllios
SUBSEÇÁO I
Auxílio-Doença

Art. 73. 0- aux.I1io~doe'O.ça é devido ao segurado que,
após 12 (doze) contribuições mensais, fica incapacitado para
o seu trabalho por prazo superiora 15 (quinze) dias.
Parágrafo único. Independe dO -período de carência o
auxílio-:doença decorrente de uma das causas enumeradas no
iteÍn Ii do art. 3-3.
Art. 74.. Q __a:uxílio~doença depende da veri_ficação da
incapacidade, mediante exame médico~ pericial a cargo da Pre~
vidência Social, salvo em caso de segregação compulsória.
Art. 75~ O_auxílio~doença do segurado que exerce mais
de uma atividade abrangida pela Previdência Social urbana
é devido mesmo no caso de incapacidade apenas para o exer~
cicio de uma delas.
§ 19 Na hipótese deste artigo o auxílio-doença é coÕ.ce~
dido em relação à atividade para a qual o segurado está incapacitado, considerando~se para efeito de carência somente as
contribuições relativas a essa atividade.
_§ 29 Constatada, durante o recebimento do auxíliodoença concedido na forma deste _artigo_, a incapacidade do
seguradO para as demais atívidades, o valor do benefício deve
ser revisto, a contar do 169 (décimo sexto) dia do último afasta~
mente do trabalho, com base nos demais saláríos de contri~
buição, observado o disposto no art. 39 e no § 1~ do art.

44.
Art. 76. O auxílio~doença consiste numa renda mensal
_
calculada na forma da Seção II e é devido a contar:
I_:_ do 16i (décimo sexto) dià ·do afastamento da atividade,. quando se tr3:~a de empregado ou de empregador;
II- da datàda entrada do requerirÍI.ento, quando o inter~
vitlo entre ela e a do afaStamento- da atividade é superior
a 30 (trihta) dias, ou quando se trata de trabalhador autónomo,
trabalhador avulso, empregado doméstico, contribuinte em
dobro na forma do art. 89 ou segurado facultatívo.
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Art. 77. O INPS deve processar de ofício o benefício
quando tem ciência da incapacidade do segurado sem que
este haja requerido auxílio-doença.
- Art. 78. A doença ou lesão de que- o segurado_já seja
portador ao filiar-se à Previdência Social urbana não dá direito
ao auxilio-doença.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica
ao caso em que, após o cumprimento do período de carência,
a incapacidade sobrevém por motiVo de progressão ou agravamento da doença ou lesão.
Art. 79. Durante os primeiros 15 (quinze) dias do afastamento do trabalho por motivo de doença, incumbe à empresa pagar ao segurado o respectivo salário.
§ 1" A empresa que dispõe de serviço médico prõprio
ou em convênio tem a seu cargo o exame médico para abon9
das faltas correspondentes a esse periódo, somente devendo
encaminhar o segurado à Previdência Social quando a duração
da incapacidade ultrapassa 15 (quinze) dias.
§ 29 No caso de novo benefício decorrente da mesma
doença dentro de 60 (sessenta) dias contaç]os na cessação
do benefício anterior, a empresa fica desobrigada do pagamento dos 15 (quinze) priniéiros di<is de afastamento, que
são cobertos pelo novo beneficio.
§ 3• O segurado que está recebendo ·auxilio-doença é
considerado licenciado pela empresa.
§ 49 A empresa que ·garante ao segurado licença remunerada fica obrigada a pagar-lhe durante o período do auxíliodoença a difere"iiÇa ·entre a renda mensal desde e o v3lor
da licença garantida.

CAPÍTULO I!
Acidente do Trabalho e Doença ProfiSsional
Art. 221. Acidente do trabalho é aquele que ocorre
pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provoc_ando
lesão corporal ou perturbaçao funcionar Que cause a morte,
ou a perda ou redução, permanente ou -tempõfária-, da Capãcidade para o trabalho.
Parágrafo único.' ··E"qliipúám-se ao"-ilcidente-do" tiabalho, para os efeítos deste título:
I - a doença profissiotlal ou do trabalh9_,_ assim entendida
a inerente ou peculiar a determinado ramo_ ·de atividade e
constante do Anexo V;
II -o acidente que, ligado ao trabalho,. ~mbora não seja
a causa única, tenha contribuído diretamehte para a morte,
ou a perda ou redução da capacidade para o trabalho;
II - a doença proveniente de contamii13._ção acidental de
pessoal de área médica, nO e-xercício âa sua -atividade.
•••••••••••••••••• ' ••••••• ~. ~ · - · -···~ ••••• ~.~••••.••••• : ~. <~Q:;..,-'"~-": ~:.::;... -•••• ~

SUBSEÇÃOI
Auxilio-Doença
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Art. 231. O auxílio-doençã _é_ devido a contar do 169
(décimo sexto) dias seguirite 3o do afaStãiniOto do trabalho
e:m conseqüência do acidente.
§ 1<? Cabe à empresa pagar a remuneração integral do
dia do acidente e dos 15 (quinze) dias seguintes.
§ 29 Quando _o acJdentado não se afasta do trabalho
no dia do acidente, os 15 (qui~ze) dias de responsabilidade
da empresa pela sua remuneração integral são contados da
data do afastamento.
§ 39 Quando se trata do trabalhador avulso referido
no item III do § 19 do art. 220, o auxí1io-doença fica a cargo~
do INPS a contar do dia seguinte ao do acidente.
§ _49 O auxílio-doença é m~ntido enquanto o acidentado
cOntínua incapaz -para o seu trabalho, cessando, porém, se
ele obtém auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez.

SUBSEÇÃO!l
Aposentadoria por Invalidez
Art. 232. A aposentãdoria por invalidez é devida ao
acidentado que, estando ou não em gozo de auXI1io-doença,
é considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercíciO de atividade que lhe garanta a subsistência.
Parágrafo único. Quando a aposentidOria podlivalidez
é precedida de auxílio-doença, este cessa no dia do início
daquela.
__
·Art. 233. Quando a perfcia médica ínicial Concfui pela
_C-4is~ência de incapacidade total e definitiva para- O trabalhO,
a aposentadoria pot invalidez é concedida a contar da data
em__que devesse_ter início o auxílio-doe:Õça, sem prejuízo da
assistência médica devida ao acidentado, a cargo do Inamps.
Art. 234. O valor mensal da aposentadoria por invalidez é igual ao do salário de contribuição do segurado_ vigente
no dia do acidente, observado o disposto nos arts. 256 e 257,
não podendo ser inferior ao seu salário de benefício.
Parágrafo único. Quaódo o ãcidentado está em gozo
de auxilio-doença, o valor d_a aposentadoria por invalidez é
igual ao do auxílio-doença se este, por força de reajustamento,
é superior ao previsto fl.este_artigo.
- -Art. 235. O valor da: aposentadoria _por invalidez é majorado de 25% (vinte e cinco porcênto) quando o aposentado,
em conseqüência do acidente, necessita de assistência permanente de outra pessoa. por se encontrar numa das situações
constantes do Anexo VI.
Parágrafo único. O acréscimo de que trata este artigo:
a) é devido ainda que o valor_ da aposentadoria atinja
o limite máximo legal;
b) é recalculado quando o benefício que lhe deu origem
é reajustado;
c) ç_essa com a tnorte do aposentado e não é incorporado
ao valor da pensão.

Art. 229. O__auxílio-doensa é devido ao acidentado_que
fica incapacitado para o seu trabalho por mais de 15 (quinze)
dias, r;""ss.alvado o_ disposto no § 39 do art. 231.
Art. _230. O Vãlor mensal do auxilio-doença é de 92%

(noventa e dois por cento) do salário de contribuição do segurado vigente no dia do acidente. observa(l_o o disposto nos
arts. 256 e 257, não podendo ser inferior a esse pe"rcentual
o seu salário de benellcio.

LEI N' 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre os Planos (Je _Benefícios da Previdência
Social, e dá outras providências.
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SEÇÃO II
Dos Períodos de

Carênci~

Art. 24. Período -cte carência é o número mínimo âe
contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário
faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do
primeiro dia dos meses de suas competências.
Parágrafo único. Havendo perda da qualidade de segu~
rado, as contribuições anteriores a essa data só Serão Computadas para efeito de carência depois que o segurado contar,
a partir da nova filiação à Previdêpcia Social, com, no mínimo,
1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o
cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido.
SEÇÃOV
Dos Benefícios
SUBSEÇÃO I
Da Aposentadoria por Invalidez
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao
segurado que, estando ou não em gozo de auxilio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabílitação para·
o exercício de atividade que lhe garanta a subsis_tê~ncia, e s,erlhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
§ 1~ A concessão de aposentadoria por invalidei: dependerá da verificação d~ condiçã_o de .iitcapacidade mediante
exame médico-pericial a cargo da Previdênçia Social, podendo
o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico
de sua confiança.
_
_
§ 2" A doença ou lesão de que o segurado já efa portador ao filiar-se ao Regime Geral de Prcviâêncüi Social não
lhe conferirá direito à aposentadoria por InValidez; salVo quando a incapacidade sobrevier por motivo dê progreSsãO oU
agravamento dessa doença ou lesão ..
···<O·~·····················

sü"Bs"EÇ.l.o ·iV· ······ ····

~ ·~·~···-·

··

Da Aposentadoria Especial
Art. 57, A aposentadoria especíal será devida, uma vez
cumprida a carência exigida nesta_Lei, ao·segurado_que tiver
trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco)
anos, conforme a atividade profissional, sujeito a condiç6es
especiais que ptejudiquem a saúde ou a integridade física.
§ 1" A aposentadoria espe.cial, observado o disposto na
Seção III deste Capítulo, especialmente no artigo 33, consistirá
numa renda mensal de 85% (oitenta e crnç~:f por "Cento) do
saláro de benefício, mais 1% (um por cento) deste, por grupo
de 12 (doze) contribuições, não podendo ultrapassar 100%
(cem por cento) do salário de benefício: .
.
§ 2" A data de início_do benéfício Será fixada da mesma
fo"rma que a da aposentadoria por idade, coriforine o disposto
no artigo 49.
§ 3" O tempo de serviço exercido alternadamente em
atividade comum e em atividade profissional sõb condições
especiais que sejam ou Venham a ser consideradas prejudiciais
à saúde _ou à integridade física será somado, após a respectiva
conversão, segundo critérios de _eqUivalência eStabelecidos pelo Ministério do Trabalho e da Previdênda Social, para efeito
de qualquer benefício.
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§ 49 O período em que o trabalhador_integrante de categoria profissional enquadrada neste artigo permanecer licenciado do emprego, para exercer cargo de administração ou
de representação sindical, será contado para aposentadoria
especial.
Art. 58. A relação de atividades profissionais- prejudiciais à saúde ou à-integridade física será objeto de lei espe.
cífiól.
-

···············(A'· c;;~t;~d~-a~- A;;~-:z;;;;-· s;~;~;;.~a~~;~;;; ·t~;;t~~iva.)
P~QJETO

DE LEI DO SENADO N• 35, DE 1992
Altera o art. 51 da Lei it~ -6.015, de 31 de dezembro
·de 1973, que dispõe sobre os Registros Públicos.
O Congresso NaCional decreta:
Art. I' O artigo 51 da Lei n' 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, passa a t~r a seguinte redação:
"Art. Sl._,,_To_do nasçime.n.to.que ocorrer no território
nacional deverá ser dado a registro no lugar em que tiver
ocorrido o parto ou no local do domicilio da mãe, dentro
do prazo de 15 (quinze) dias, ampliando-se até 3 (três)
meses para os lugares dist8:ntes mai~ de 3.0 (trin~a) quilômetros da _s~ge c:Jq cartóri~." ,

Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
ConsOante .õs termos do artigo 51 da Lei n9 6.015, o
registro de nascimento deverá ser realizâ.do no local onde
ocprre~ O. parto. ·Veda, portanto: fefefido diploma a possibilidade de que o iegiStro seja efetuado, ainda que no prazo
legc;tl? fora _do lu~~r, ond~ se ve~~íco~- o. nasciin:t;ttó-, o :que
propiCia, nao raro, 'êmpectlhos para os pa1s do recem-nasc1do.
.- ~ Coin efeito, aqueles que têm domicílio em área rural
sã':o, inüitas veze~; Õbrigados a se desl.oq~.r para centros urbanos
onde exista recurso médico para pronto atendimento. Tal fato
determina que sigh'ificatiVo núrriê'ró 'de naScitn:ehtós oçorram .
nas cidades mais bé:ffi servidas de assistência hospitalar. Diante
de t<J,l circunstã,n,ci~~ ,ficam os pilís_ cO:~rlpelidos, por força de
lei, a fazerem o rr_gístr? da cr~an9~.n?Iocal do parto, Tmperativo que: onera ~esnecessariamente O$ responsáveis pela prática de tão impohf!hte ato da vida civil.
-- -O qtie se bUsC3. com essa_iriii::ii;ttiVâ, porta rito, é 'facilitar
a realização do rê-giStro de nascinleritO, mediante a eliminação
de entraves legais à possibilidade de os interessados efetivarem-no em cartório próximo ao local onde residem.
A rigor. o registro dever:á ser efetuado no prazo de 15
(quinze) dias ou de_3 (três_)_ro.ese&·, cçmforme a distância entre
o local do parto e o do cárt6rio, exigência legal que, aliás,
foi mantida pela' presente proposição. Além disso, não se
está alterando a multa prevista para aqueles que não observarem o prazo dtálelecido para que o registro seja efetuado.
Permanece estinlulad.a, assim, a oDrigatoriedade para que o
refei'idO ato seja' praticado de forma célere.
De outra patie, a hipótese de se facultar o registro apenas
no local do domicílio da mãe v_isa a evitar prejuízos de ordem
administrativa, que certamente ?Corte riam caso ·a lei facultasse
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que o registro fosse cfctuado em qualquer lugar do Pa(s. De
fato, s_e tal prática fosse permitida, poder-se-ia ter dificuldade
para, com o passar dos anos, localizar o cartório responsável
pelo registro. Cite~se, a·propósito, que nãO são raros os casos
em que há perda total de documentos pessoais, em virtude
da ocorrência de sinistros_ como os inCêndios, por exemplo.
Ê de se ressaltar, mais uma vez, o benefício que a alteração ora proposta encerra para as pessoas que moram na zona
rural, haja vista que o nascimento ocorrido cm oUtridocalidade, por razões estritamente _médicas, poderá ser registrado
depois que o casal retornar ao seu domicílio. Realmente, essa
possibilidade permite adiar o desembolso de numerário para
o pagamento das custas administrativas referentes ao registro
e~ ainda~ que ele seja posteriormente reafizado em localidade
próxima ao domicílio do casal.
Finalmente, registre~se_que essa iniciativa merece total
apoio dos senhores parlamentares, em virtude do simples fato
de que ajusta uma norma legal à realidade das populações
que vivem no campo.
Sala das Sessões, 7 de abril de 1992. --Senador Wilson
Martins.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 6.015, DE 21
DE DEZEMBRO DE 1973
Dispõe sobre os registros públicos e dá outras provi~
dências.

CAPÍTULO IV
Do Nascimento
Art. 51. Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado __ a registro no cartór~o dg I~gar em
que tiver ocorrido o parto, dentro de quinze (15) dias, amplian~
do~se até- três (3) meses paia os lugares, distantes mais de
trinta (30) quilômctros da sede do cartório. ·
§ 1" Os índios, enquanto não integrados, não estão obrigadosa inscrição do nascimento._ Estre poderá ser feito em
liVro próprio do órgão federal de -~ssistênciã abs índios.
§ 29 ·os menores de vinte e um (21r anos e -maiores
de dezoito (18) anos poderão, pessoalmente _e isentos de multa, requere:s o registro de seu nascimento.
§ 3" E facultado aos nascidos anteriormente é obrigatoriedade do registro civil requerer~ isentos de multa, a inscrição
de seu nascimento.
§ 4'-' Aos brasileiros nascidos no estran_geiro se aplicará
o disposto neste artigo, ressalvadas, as prescrições legais relativas aos consultados_.
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o . _ •-• o o o o o o o o O o o o o o o o • • o o o o;•o·•o O O o
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(A Comissão de ConstitúíÇãb, Justiça e Cidadania
-

decisão terminativa.)

·

PROJETO DE LEI DO SENADO~N"-j6,"DE 1992
Dispõe sobre a aquisição de bens móveis por intermédio
de Consórcio ou outra forma associativa e dá outras providências-.
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Art. 29 Consórcio é a forma associatiVa que tem por
objeto formar poupança, mediante o concurso financeiro dos
respectivos integrantes e sob o seu controle direto, com a
única finalidade_ de aquisição de bens móveis por meio de
auto-financiamento.
Art. 3" As- sociedades civis ou mercantis que tenham
por objeto a administração de consórcio poderão fazer oferta
p~blica de formação de grupo para os fins previstos no artigo
anterior.
Parágrafo único. A oferta pública deverá:
a) discriminar o bem a ser adquirido, seu valor atual,
o número inicial de participantes, o prazo de duração_ do consórcio, o valor estimado da primeira quota e os demais dados
relevantes;
b) mencionar o número dos processos administrativos
que tenham aprovado e autorizado o_ lançamento bem como
o endereço das repartições públicas onde se encontram disponíveis para consulta de qualquer interessado;
c) transcrever o inteiro tear da minuta de convenção que
regerá os direitos e as obrigações recíprocas, a qual será submetida à deliberação plenária dos participantes no prazo máximo e improrrogável de dez dias após a formação do grupo;
d) conter minuciosa descrição-dos gastos necessários para
lançamento do plano, bem assim o valor da quota parte que
caberá a cada participante, a este título;
e) estipular o valor dos encargos de administração do
consórcio, que em hipótese alguma poderão superar o montante mensal equivalente a um décimo por cento do valor
do bem a ser adquirido, devidos à sociedade lançadora do
plano, caso deliberem os consorciados contratá-la para auxiliar
e assessorar o síndico no gerencli:lmerito--do consórcio;
O transcrever o inteiro teor da ·minuta do contrato a ser
firmado entre o consórcio e a sociedade lançadora do plano
caso venham os consorciados a adquirir seus serviços para
auxiliar e assessorar o síndico na execução do consórcio;
g) mencionar o tipo de garantia, reâl ou fidejussória,
não podendo ser esta inferior a cem vezes o valor
do bem a ser adquirido;
h) declinar o prazo de validade da oferta.
Art. 49 Quoalq_~er pessoa, física ou jurídica, poderá tomar a iniciativa de fazer oferta pública de-formação de consórcio, desde que observadas as exigéncias desta Lei.
Art. 5~ O l8.riçamei:tto de oferta pública de formação
de consórcio ·será precedido, em qualquer hipótese, de:
I - autorização das autoridades fazendárias e monetárias
competentes qtié;na forma do disposto em regul~mento, farão
as ~~gências cabíveis de sorte a assegurar a segurança e a
eStabilidade do plano;
II - aprovação do plano pelo órgão oficial local integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Parágrafo único. Para os fins previstos' no _inciso II, o
Poder Executivo fixafá, em regulamento, os critérios p~!ti
nentes tendo em vista o disposto no inciso VIII do art. 106
da Lei n' 8.078 de 11 de setembro de 1990.
Art. 6'-' Concluída a formação do grupo~ o·responsável
pela iniciativa da ofúta pública convocará assembléia geral,
no prazo improrrogável de dez dias e com comunicação direta
aos interessados, para que deliberem sobre:
I - o teor da convenção que disciplinará os direitos e
as obrigações dos consorciados e só poderá ser aprovada por
maioria absoluta dos membros do grupo;
oferecida~
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II- eleição da comissão de representantes e do síndico;
Art. 10 A convenção do consórcio, aprovada por maioIII - contratação de administradora para assessorar e --ria abSoluta dos respectivos intf:grantes, disciplinará os direitos
auxiliar o síndico· no gerenciamento da execução do plano.
e as obrigações recíprocas, notadamente quanto aos seguintes
IV- o tipo de garantia, real ou fidejussória, a ser pres- aspectos:
tada pelo consorciado contemplado, necessariamente, antes
I - critérios de contemplação;
II- direito de recess9, jndusive no partícular das sanda entrega do bem.
Parágrafo único. Ressalvado o disposto no inCiso I, as ções;
_
_
m- rateio das quotas e penalidades por inadimplência
demais deliberações serão adotadas por maioria simples.
Art. 79 Caberá à comissão de representantes, obser- ou atraso;
IV- modo de escolha do síndico e do conselho de reprevado o-disposto na convenção:
I - examinar os balancetes apresentados pelo síndico, sentantes, casos de destituição e atribuições outras, além das
com o auxilio da administradora, quando houver, contendo legais;
os recebimentos e despesas efetuados em nome do grupo,
V- critérios de remuneração do síndico, quando for o
caso;
aprovando-os ou impugnando-os;
II- fiscalizar todas as operações realizadas, consultando
VI- procedimento a ser observado no caso de extinção
a qualquer tempo a documentação respectiva;
dó COnsórcio, incluSive no particUlar do ressarcimento devido
III- velar pela pontual arrecadação das quotas e sua aos que não tenham sido contemplados;
correta aplicação; · VII -tipo de garantia, real ou fidejussOria, a· sei" prestada
IV -praticar todos os demais atos.de supervisão necespelo ~nsorciaq.ocontemplado, a qual será obrigatoriamente
sários ao funcionamento regular do consórcio.
prestada antes da efetiva entrega do bem.
Art. .89 O _síndico representará, ativa e passivamente,
Art. 11. O consórcio só poderá começar a operafápós
o consórcio, em juízo ou fOra dele, praticando todos os atos a contrataçàó- ae seguro que cubra os riscos decorrentes da
necessários à defesa d0s interesses comuns, nos limites das inadimplência de qualquer dos integrantes do grupo.
atribuições conferidas por esta Lei e pela convenção, sempre
Parágrafo_únic9. __ 9-~9der Execuií_vo fixará, em_ regulacom estrita observância das deliberações da assembléia.
menta, as condições do seguro a que se refere este artigo.
Art. 12. Quando o consórcio contratar os serviços de
Parágrafo únic_o. Caberá ao síndico:
I - exercer o gercnciamento do consórcio, sobretudo no administradora para auxiliar e assessorar o síndico na execução
que diz respeito à sua estabilidade e segurança;
do plano, do respectivo instrumento constará cláusula que
II -impor as multas e demais sanções cabíveis aos con- faculte àquele, a qualquer momento e _sem_ônus, denunciar
sorciados;
o vínculo obrigacional.
III- cumprir e fazer cumprir a convenção, as leis pertiArt. 13. As disposiçõe~ da presente Lei não se aplicam
nentes e as deliberações da assembléia;
aos consórcios j~f constituídOs e em curso de execução, que
IV- prestar mensalmente contas à assembléia, õuVida continuarão regidos pelas normas vigentes.
a comissão- de representantes;
Parágrafo único. Os consórcios a que se refere o cilput
V - manter a guarda de toda a escrita e da documentação
passam, de imediato, à fiscalização do órgão que se refere
pertinente;
o inciso II, do artigo 59 , desta Lei, cabendo a este,_ mediante
VI- convocar extraordinariamente a assembléia sempre
denúncia de qualquer interessado, ou de ofício, realizar as
que julgar necessário, a pedido do conselho de representantes inspeçõe~ e as avaliações ~ecessárias, comunicando ao Minisou de consorciados que representem, no mínimo, um terço---- tério Público as-conclusões para os fins previstos na Lei n~
do grupo.
7.347. de 24 de julho de 1985. . .
. .
Art. 9~ A assembléia dos-consorciados é o 6rgão delibeArt. 14. O Poder Executivo _regulamentará esta Lei no
rativo soberano que se reunirá, ordinatiãmeiíte, pelo menos prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.
uma vez por mês, convocada pelo síndico na forma prevista
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data da sua puhlicana convenção.
.
ção, ressalvadas as normas que dependam de regulamentação,
§ 1<:> Além das matárias-hisCritas na Ordem do dia, a
as quais vigorarãO a partir do ato respectivo.
assembléia decidirá, por maioria dos presentes, quanto aos
- Art. 16. São revogadas as disposições em êOritrário.
segu-intes ã.Ssurttos:I - fixação da quota de cada consorciado;
Justificação
II- alteração da convenção, que só poderá ocorrer por
São notórios os abusos que vêm ocorrendo no setor de
maioria absoluta dos integrantes;
consórcios para aquisição de bens móveis duráveis. A ativiIII - extinção do consórcio;
dade tem singelo trato normativo em níyel d:e lei ordinária.
IV- contratação da empresa admiriistf"ãdora para auxi- Com efeito, a Lei n9 5.768, de 20 de dezembro de 1971, cspccí·
liar e assessorar o sindico, iilclusive nos aspectos económicos, fica para tutelar "a distribuição gratuita de prêmios mediante
fiscais e cori.tãbeis;
sorteio, vale-brinde ou concurso, a título de propaganda".
apenas prevê, em seu artigo 7~ e incisb 1:
V- aquisiçâo do bem objeto do consórcio;
VI -aplicação dos recursos disponíveis;
"Art. 79 Dependerão, igualmente, de prévia auVII- dilação do prazo de duração do consórcio, quando
torização do _Ministério da Fa_zenda, na forma desta
necessário;
.-Lei, e noS-termos e condições gerãis qi.i6-fõfem- fixados
em regulani.ento, quando não sujeitos à de outra autoriVIII_:_ ampliação do número de cons_orciados.
dade ou de órgãos públicos federais:
§ 2~' ·As decisões da assembléia obrigam a todos os conI - as operações conhecidas como consórcio, funsorciados e serão comunicadas aos interessados nos cinco dias
do mútuo e outras formas associativas ã-sse-melhadas,
subseqüentes.
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qué objetivam a aquisição de bens de" qualquer natu-

reza."
Portanto, a úriicii"eXlgência legal é a da obtenção dC! préVfa
autorização das autoridades fazendárias. cabendo ao regula-

mento fixar as condições próprias necessárias à OPeraÇão.
A toda evidência, a sistemática vige-nte-está-a cã.recer
de pronta reformulação. Não obstante os amplos poderes conferidos ao Executivo, perpetuarem-se, d1uturitamente, atos
lesivos à economia popular, tudo gerando descontentamento,
insegurança e graves prejuízos ao p3trimônioo PriVado. ·
Urge a introdução de radical mudança Tio quadro normativo. Atualmente, delega-se vasta gama de- competêiicíaS -à
entidade organizadora do consórcio, que gere haver~s.de terceiros ao seu iriteiro arbítriO. Quando muito_, a intervenção
do_ Estado se dá com o Pi"õpósito de eStimular ou reprimir
o consumo, carrear em tal ou qual direção a: poupanÇa arrecadada, evitar, talvez, casos de gritante IÇ~cupletamento -iridevido. Os interesses diretos e- imediatos dos CQnsorci~dos, entretanto, são relegados a um segundo plano, ~e não ao ocaso
__ _
completo.
As normas ettr vigor, ~ bom que sê" 1E:mbre, diüun de
uma outra_época. Nos t~mpos ~I? 'l.ue_ f'oé~ edita?~~. e~~aV~
o País suómetidQao jugo autontáno. Parecia lógiCO, em tal
contexto, atribuir-se ao Executivo irrestrhó"s poderes para· tutelar, a seu talento, as atividades econõmidis, bem assim as
garantias devidas aos súditos. Hoje, nã6 ·mais se jUstifica a
perpetuação de tal estado de coisas.

O Projeto parte do princípío de que 'oS;haveres a:pôitados
pelos consorciados para aquisição de bem móvel durável efetivamente lhes pertencem, devendo pois fiCár sob sua gestão
··
'
e controle.
As empresas que intúvêm no processO, seja pã.i"a lançar'
o plano no mercado, seja para-prestar auxíHO na admiilíStr3Çáo·
dos recursos, devem ter tratamento normatiVo compatível coin
a sua efetiva função. É profundamente irt(quo atribuir-lhes,
de direitO", poderes que ultfápassam, de múito, a merá prática
de atas de gestão. De reStO~ a experiênêili. ·está a demonstrar
que o ·sistema é rigorOsâirieiite- impreStávêfCfuando ·analisado
sob a perspectiva dos consumidores. EncOD.tram-se ê~tes, n-a:
maioria das vezes, entregues à própria sorte, sendo obrigados
a sujeitar-se aos desman-dos e abusos de qUe são beneficiários
poderosos grupos empreSariais.
- ~ -.-- ~
·'
Se o património é -do(consorciados. ~·ele deve ser reservado o direito exc::lusívo' de âispor -sobl::e" ~:seu destino •..
Com a Proposição- que ora submetemos à consideração
dos ilustres Pares, procura-se dar eficácia às garantias constitucionais dos c-onsumidores na medida em que_ se transfere para
os interessados a faculdade de decidii, COntrolar e gerir o
- ~-que efetivamett.te lhes pertence.
Em atenção ao princípio constitucional que resguarda
o ato jurídico perfeito, determina-se a· incidência das novas
normas apenas aos futuros grupos, permanecendo os atuais
regidos pela legislação sob a qual foram instituídos. Não_ obstante, tendo em vista a necessidade de resguardar os legítimos
interesses da economia popular, protegendo~a dos efeitos deletérios de práticas condenáYeis. tão- comuns.nos dias correntes,
prevê-se que os consórcios em curso de_ execução passem a
sujeitar-se à fiscalização _do órgão competente integrante do
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
_
Finalmente, cumpre aduzir que a ini'Ciativa ·tem o mérito
de introduzir normas mo-ralizadoras ·de ati\;idade económica,
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coibindo condutas que vêm Se revelando altamente nefastas
para o equilíbrio da economia como um todo.
- Sala das Sessões, 7 ·de abril de 1992. -Iram Saraiva.
(A Comissão d~ ASsu,;tOS-ECçnómicos .--;- ctecisão
t,erminqt!"va-.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 37, DE 1992
Regula o direito da companheira a alimentos e à
sucessão.

O Congresso Nacional decreta:
~
Art. l9 A companheira de homem solteiro. separado
judicialmente, divorciado ou viúvo, que com ele viva há mais
de cinco anos. ou dele tenha prole, poderá valer-se do disposto
da Lei n' 5.478, de 25 de julho de 1968, desde que prove
preliminarmente a dependência económica e enquanto não
-constituir noVa união.
Art. 29 A companheira do homem solteiro, separado
judicíalmente, divorciado Ou viúvo, que em sua companhia
tê:nhà estado nOs cinCo ·anos -precedentes à sua morte, ou
de quem tenha prole, participfá de sua· recessão, nas condições
se-guintes:
I -se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma
cota equivalente à que por lei é atribuída aos filhos;
I I - se concorrer com descendentes do autor de herança,
dos quais não-seja asó::-ndente. tocar-lhe-á soillente a metade
do que couber a cada um daqueles;
III - se concorrer com outros parentes sucessíVeis, terá
direito à metade de herança;
__ _ _ .
IV - não havendo parentes sucessíveis, terá direito a
dois terç0s da herança.
Art. 39 Quando os bens deixados pelo autor de herança
resultarem de atividade em que haja colaboração da companheira, terá esta direito à metade dos aludidos bens.
Art. 4t> A presente lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
JustificaçãO
~ i) Em 20 de abril de 1947, subníetiààpreciação da Câmara dos Deputados o Projeto n9 122, que assegurava à companheira do homem solteiro, desquitado ou viúvo, direito a
alimentos, -pensão, montepio e meio soldo. Na justificação,
deixei expresso que a companheira não era_ "a amante das
aventuras fugazes, mas a mulher livre que se dedica inteiramente a um homem livre, como se fora Sua- esposa, e vive
sob sua_d.ependência económica".
2) Passaram-se 45 anos. A legislação foi sendo alterada,
mercê de disposiÇões espãrSas" (Lei ·n9 3.912, de 3-7-61, art.
10; Lei n' 4.069, de 11-6-62, arts. 5•, VIII, §§ 3• e 4•, e 21
Lei n' 6.216, de 30-6-75, art. 57 Decreto-Lei 1493, de 7-12-76,
art. 2•; 6515, de 27-12-77, art. 45; Lei n' 6.880, de 9-6-80,
art. 50, VIII, i; Lei n' 7.010, de 1•-7-82, entre outras) e de
lenta e constante evolução jurisprudencial, até que a Constituição colocou sob a proteção do Estado a união estável de
homem e mulher (art. 226, § 39). Continua, porém, controvertida, a concessão de alimentos à companheira. O texto
do art. l9 é o da Emenda n9 _27, que ofereci ao pi-Ofeto do
Poder Executivo, e que se converteu nc. Lei n9 5.478, de 25
de julho de 1968. Largo e rumoroso foi o debate então travado
na Câmara dos Deputados, suscitado pe~a vigilância de Monse-
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nhor Arruda Câmara. A- emenda foi rejeitada por 131 votos
contra 122 favoráveis. Houve 3 abstenções.
O tempo venCéu injUstificáveis resistências. Mas as disposições legais não mudaram. Ainda_ uma vez é o juiz que se
antecipa ao legislador.
Recentemente, o juiz Wellington Jorres Paiva; da 1~ Vara
de Família do Rio de Janeiro, concedeu pensão a uma companheira que, depois de 22 anos, teve ence-rrada a vida em
comum.
3) Vários prOjetOs, nO curso desses descênios, venho submetendo ao exame do Congresso Nacional. Antes, aprovados
na Cãrn:ara--dos Deputados, não chegavam a ser votados no
Senado Federal. A partir de 1971, acolhidos ·por esta Casa,
não tiveram solução na outra Casa do Parlam_ento._Que melhor
sorte aguarde a proposição-ura_apresentada.
O art. 2" do Projeto reproduz, inteiramente, o ·art. 784
do Anteprojeto de Código Civil, da lavra Uo saudoso Professor
Orlando Gomes, abrindo clareiras no distarlte ano de 1963,
nessa palpitante questão.
Reproduz o art. 3~ tão-somente o que já se vai Cimentando
na decisão dos_ tribunais. Se_ o bem adquirido resultou da
colaboração dos conviventes, justo é que, desfeíto ás laços
que os uniam, seja o ·mesmo pártilhado igualmé:nte entre eles.
4) As controvérsias jã esmaeceram. É hora de atualizar
a legislação civil._ E rc~l:;lrir o dePate interrO_mpido.
Sala das Sessões, 7 de abril de 1992. - :..._ Nelson Carneiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 5.478 -"DE 25 DE JULHO.DE 1268
Dispõe sobre ação de aUmentos e dá outras providências·

······-··············--···············-································
(À Comissão de Constitz,dção, Justiça ·e Cidadúnia.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os projetes
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
(Pausa.)
A Presidência comunie& ao Plenário qut., úma vez findo
o prazo_ fixado no parágrafo únic;o do art. 254 combinado
com o art. 101, § 1~. do RegimentO Interno, sem ·inferposição
do recursos ali preViStO, detcrmiriou o arquiva:rrierúo 'definitivo
do Projeto de Lei do Senado n• 55, de 1991-Complementar,
de autoria do Senador Alfredo Campos, que· dispõe sobre
a criação de estado e territóxio_.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência volta a apelar para que os Srs. Senadores que estão
em seus gabinetes venham,_ imediatamente, ao pleilário, pois
vai-se processar, logo mais, a votação. Há apenas 36 Srs.
Senadores em plenário.
O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. Exa
O SR. MARCO-MACIEL (PFL- PE. Pela ordem, sem
revisão do orador)- Sr. Presidente, eu gostaria que V. Ex~
que já fez acionar as campainhas, fizesse um apelo, através
da Sel.retaria da Mesa, aos Srs. Senadores que devem encontrar-se em seus gabinetes, visto que a sessão ordinária foi
encerrada há poucos minutos.
-
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Faço, mais uma vez, um apelo a V. Ex~ para que reitere
as proVidências ne·sse· sentido, posto que, corno se sabe, há
um núm.ero -~xcepcionalmente alto de Senadores presentes
na Casa.
·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência acolhe a sugestão do Senador Marco Maciel e, em
vez de mandar a Assessoria da Mesa diligenciar a- Corriunicação, utiliza este microfone para dirigir Uma solicitaÇão empenhada a todos os Srs. Senadores que se encontram nos seus
gabinetes ou em quaisquer oUtras dependênciaS do Senado
Federal, para que venham imediatamente ao plenário, porque
serão apreciadas as indicações de três embaixadores para exercerem missão diplomática, representando o nosso País. Portanto, há necessidade de quorum qualificado. É um apelo
da Pres_idência a_ todos os Srs. ~.enadores. No plenário há
apenas 36 Srs. Senadores, não havendo ainda número para
se processar a votação.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, peço a
palavra como Líder, para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - AnJes de
conceder a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, a Presidência registra a i.Ilformação da secretaria da Mesa_ de que
no plenário estão presentes apenas 38 Srs. Senadores. Ainda
faltam três Senadpres para garantir o_ quorum destinado à
apreciação das mitérias.
Concedo_a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para uma breve
comunicação. Sem reviSão do orador;)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, em primeiro lugar, mcini~e-sto a preocupação que
sei ser comum a todo Congresso Nacional, relativamente ao
golpe militar no Peru. Externamos nossa solidariedade ·ao
povo- peruano e fazemos aqui um apelo no sentido de que
possam ser restabelecidas as garantias e liberdades democráticas e, assim, termine a censura à iii)prensa instituída naquele
país há dois dias; externamos tap:ÍQé.m o nosso repúdio pela
atitude do Presidente Alberto Fujimori, que, embo_ra .eleito
pelo povo peruano,. acabou se isolando de maneira a não
mais conseguir cOD.Viv-er com oS ·organismos da Justiça e do
Legislativo.
---_
---Tal fato constituiu-se, para o Pfésidente Fujimori, Uma
tragédia, e S. Ex~ entendeu por beri:t cOD.vocar as Forças Armadas para apoiá-lo nesses ates que correspondem a um verdadeiro golpe contra as instituições democráticas em tóda a América Latina. N ess~ ·sentido, fechou o Cori.g_resso peruano, instituiu a censura e prendeu inúmeros líderes de todas as forças
políticas daquele país.
O Sr. HumbertO Lucena- V. Ex•_me permite Um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY ~ Concedo o aparte ao
nobre Senador.
O Sr. Humberto Luceoa- Ao tempo em que .me solidarizo com V. EX" pelo seu pronunciamento de repúdio ao golpe
militar, que lamentavelmente ocorreu no Peru e acrescenta
mais um retrocesso· político-institucional na história da América Latina, desejo· dizer-lhe que amanhã deverei ler, como
Líder, neste plenário, uma nota qUe solicitei fosse émitida
hoje pela Comissão Executiva Nacional do PMDB, justamente manifestando a posição do nosso partido de total revolta
em face desse lam·entável acontecimento que entristece, a
todos nós, e, maisoclo que isso, nos leva à indignação, sermos
--d_emocratas convic,tm=1.
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O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço ao Senador
Humberto Lucena, as palavras. E ressalto os acontecimentos
da Venezuela, há pouco mais de um mês, quando houve a
tentativa de golpe militar contra o Presidente Carlos Andrés
Pér_cs, bem como anteriormente o golpe no Haiti, que derrubou o governo constitucional do Padr~ Aristides. E mais esse
golpe militar pro-movido pel() próprio Presidente Fujimori.
Tudo ísso são atas que preOc-uPam a- cOnsCiência- démocráticã.
de todo o povo brasileiro e de todos os povos das Américas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, passo a ler a nota Oficial
que o Presidente Nacional do Partido dos Trabalhadores, Luís
Inácio Lula da Silva, divulgou ontem, cm nome da Comissão
Executiva Nacional do PT sobre a questão· do PSDB e da
política de alianças.
A COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PT
O PSDB E A POLÍTICA DE ALIANÇAS
NOTA OFICIAL .
Diante da perspectiva de o J?SDB vir a integrar o Governo
Collor, a Comissão ExecUtiva NaciOnal do PT fiXi:m· à' segUinte

posição:

-

--------------

--

1. O PT reafirma a política de alianças definida derilocraticamente em seu 1o Congresso Nacioriaf- e reiterada pelo
Diretório Nacional - de constituir um campo democráticopopular de partidos para disputar as eleições muniCipais de
1992. São tópicos essenciais desta política: a) a oposição ao
Governo Collor; b) a luta coritia a- corruPção que continua
infestando o Executivo;-c) a luta contra a recessão, que impõe
enormes sacrifícios ao país, especialmente aos trabalhadores;
d) a elaboração d<' _um programa comum para· disp\.!.tar as
eleições municipais c administrar cidades em todo país.
2. A Comissão Executiva Nacional espera que a direção
do PSDB recuse o convite para que _venh~_ ~ ~poiar e integrãr
o Governo Collor e opte por permanecer no campo das forças
de oposição.
3. Em caso de consumar-se a aproximação PSDB-Go-.
vcrno, a cons_eqüênda seria a retirada deste partido do esquema de alianças que o PT aprovou para as eleições municipais
de 92. A base deste. esquema, inSiStirrios, é a oposiÇão aO
Governo Collor.
4. O diretório do PT avaliará a evolução da conjuntura
nacional para compor alianças com aqueles partidos, ou setorcs de partidos, que optem claramente por permanecer no
campo democrático popular.
São Paulo, 6 de abril de 1992. - Luiz Inácio Lula da
Silva, P/Comissão Executiva Nacional do PT.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneviiles) a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

Concedo

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronucia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~~ e Sr·s. Senadôres,
a questão do menor do Brasil é de tal gravidade, e chegou
a níveis tão críticos nos-últimos am_:>s, que-ultrapassou nossas
fronteiras, a ponto dc__sermos ameaçãdos com a possibilidade
de retaliações comerciais por parte da Comunidade Européia,
caso não detenhamos o sistemático infanticídio que ocorre
em nossas metrópoles. A advertência foi feita pelo órgão representativo daquela entidade, o Parlamento Europeu, e endossa os protestos de outras instituições~ governamentais ou
não, como a Câmara dos Comüns - 6tgão eqUivalente à
nossa Câmara dos Deputados-, na Ingl~terra, e organizações
como a "Jubilee Campaign" e o HGroup for Stred Children".
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Contrários a qualquer ingerência alienígena em nossos
assuntos internos, temos que reconhecer, no entanto, que
a matança de menores, a violência generalizada que se pratica
contra eles, e a facilidade com que agem os grupos organizados
de extermínio - não bastasse a sua simples existência _são ind~cativos de uma situação de barbárie,__que não permite
omissão ou anuência de quem quer que seja no mundo civilizado. Nessas -condições, portanto, não pode o Brasil, que
sempre condenou o apartheid na África do Sul, queixar-se
da intromissão estrangeira. É preciso, antes, agir com determinação, e até com vigor, para coibir essa carnificina, não apenas
para dar satisf~ção aos demais países, I_TIOStrando estarmos
iiltegradõs naquela que se chama "civilização moderna~', mas
- e principalmerite-...:.... pãra dar satisfação a nós mesmos,
se _é que ainda nos restam resquícioS de dignidade, senso de
coletividade _e_ bons sentimentos.
A sociedade brasileira, felizmente, vem-se conscienti.Zando dessa grave situação e começa a reagir, como o demonstra,m
os movimentos pastorais, ou a CPI do Menor, do Congresso
Nacional, que realiza um excelente trabalho. Dada, porém,
a sua complexidade, em face do aterrador__ grau de viglência
_que a vem caracterizando, a questão exige uma mobilização
geral da sociedade e uma ação mais enérgica do Poder Execu_tivo, em todos os seus níveis.
Deve-se observar, inicialmente, que o problema do menor carente, abandonado ou infrator, não comporta soluções
simplificados. Basta dizer que algumas das condições eventualmente determinantes dessa situação antecedem a própria existência do menor, alojando-se na ausência de estrutura militar
adequada, na crise económica, no desajustamento social. Continuam com a desnutrição, que prejudica___gesiantes, fetos e
crianças, com a falta _de e_~colas, com o desemprego dos pais,
que leva as crianças e procurarem nas ruas o complemento
para a renda familiar. Não estão aí, evidentemente, todos
os componentes que conduzem à marginal~zação; da mesma
forma, não se pode dizer que essas condições, isoladamente 1
~xplicam a existência dos meninos de rua, dos menores- abandonados. É fácil imaginar, no entanlõ, cdmo interferem essas
circunstâncias na estrutura psíquica de uma pessoa ainda em
fase de formação.
-- - -Falar em questão do menor, por conseguinte, implica
falar, antes de mais nada, da desnutrição, a maior responsável
pelos _elevadjssimos índices de mortalidade infantil em nosso
País. _Estatísticas da Secretaria Municipal de Saúde do Rio
de Janeiro revelam que 20% das gestantes são adolescentes,
freqüentemente desnutridas, desamparadas e sem condições
de fazer o acompanhamento pré-natal. O resultado disso são
criaitças que nascem com insuficiência de peso e com compli~
cações diversas, às vezes até com risco de vida. É lícito con-~cluir, daí, que os maus tratos são infligidos às crianças muitas
vezes ·antes do próprio nascimentO. M~is da nietade das mortes
de recém-nascidos é conseqüência direta da desnutrição.
Esse não é, naturalmente, um problema exclusivo do
Brasil, mas comum aos pafses subdesenvolvidos. A Organização Mundial de Saúde, órgão da ONU, apresentou, no
ano -passado, relatório que prevê a mórte de 30 milhões de
crianças do Terceiro Mundo, nos próximos dez anos, somente
em conseqüência de diarréia e pneumonia. Vejam, Senhores
Senadores, que essa verdadeira catástrofe, decorrente de cau-sas tão prosaicas, é uma afronta à inteligência e à capacidãde
do ser humano. A pneumonia é hoje uma doenÇa- facilmente
debelada c_om o uso regular de antibióticos, e a simples reidratação oral, de acordo com a OMS, faria caírem peta ·metade
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as mortes provocadas por diarréia. Escucam-se-, por evidentes,
quaiSquer esclarecimentos sobre a importância de cuidados
simples, como-a boa nutrição e medidas sanitáriaS-profiláticas.
O jornal Folha de S. Paulo, em sua edição de 26 _de

junho do ,ano passado, que noticiou o relatório da OMS,
trouxe também informações sobre os índices de baixo cresci-

mento das crianças brasileiras, provocado pela desnutrição.
Enquanto o índice de nanicos, entre as crianças de até 5 anos,
é de no máximo 2,3% nos países desenvolvídos, no Brasil
atinge a rné_dia de 15%,_ chegando a 33,8% nos-Estados do
Maranhão.e do Piauí. Pesquisa realizada em 1989 pelo Instituto Nacional de Alim_entação e Nutrição~ INAN~ dO Minis~
tério da Saúde, reveloU que_ 31 o/o d3s crianças_ brasileiràs de
até 5 anOS de idade são mal nutridas, e que 5% sofrem de
desnutrição grave. No Nordeste já se tornou dolorosa reali~
dade a chamada hgeração gabiru", sendo este nome ·prove~
niente de um tipo de rato. c0mum na regi-ão~ -cOiri o- qual
têm-se alimentado as famílias mais carentes.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A marginaliza·ção d.o menor,- iniçiada_com a desnutrição
no ventre materno, encontra fértil terreno na desagregaç~o
familiar e no desajustamento social, para o qual contribuem
o baiXo poder aquisitivo, a má distribuição--de renda, o desemprego e a recessão, e os baixos índices de educação, comuns
a milhões de lares brasileiros. Cárente de educação no lar,
a criança tornar-se carente também de; educação nas escolas,
frequentemente porque não consegue vaga ou porque precisa
ir -para as ruas, na tentatiVa de contribuir para o orçamento
doméstico. Comportando muitas variáVeis, está aí um modelo
de 'gênese desse fen_ôme·no sociológico: o menino de rua.
Na questão soda! do menor há,um compOiieilte·que· merece atenção especial. Trata-se da violência de que sempre foram
vítimas, mas que se exacerbou nos últimos ·anos; .e agora,
mais recentemente, da violência que eles próprios desencadeiam. Esse é um aspecto complexo e delicado da.questão,
que requer-providências urgentfssiina5, pari p3SSil"Com meâidas de profundidade, de longo ak:ance~ que possam cfetivamente alterar de forma duradoura essa realiclade.
' Assassinados em larga escalas nas grandes metrópoles,
esses a·dolescentcs, com·rrse·cstivessem dª-n_c;lo o tro.co à sociedade, mostram o reverso da medalha. abandonam a postura
·de vítirila e mOstram ·suã Tace·- de algoz.- Recentemente, em
São Paulo, menores infratores mataram sete pessoas em apenas quatro dias. EmbQiaprotegidos por uma legislação especial, demonstram que, permanecendo as atuais condições, podem ser tão perigosos quanto os. piores _facínoras.
A ninguém, entretanto, ihtefessa ·o ·confronto. Além do
mais:~ sabe-se que .os chamados grupos de extermínio fazem
suas :vítimas de forma generalizada, matando,_juntamentecorn
os menores infratores- o que já merece total_e.incon~stáyel
·repúdio - inocentes crianças desamparadas. De acordo com
o lnstitutO Brasileiro de Análises Sociais e Económicas IBASE, pelo menos uma criança é assassirtãda diariamente
nas capitais de São Paulo, Rio e Pernambuco. Em 1990, somente no Rio de Janeiro, forãm mortas484crianças, de ac;ordo
com o Movim_ento Nacional de Meninos e Meninas de Rua.
Em- 1989, pelas estatísticas oficiais, houve lO assassinatos de
crian-ç·as com até uma ano de idade; 32 de crianças entre
'1 e 10 anos; 86 de crianças entre 11 e 14 anos; e 356 assassinatos
de menores com 15 a 17 anos de idade. A ineficiência policial
e o desinteresse das autoridades são patentes: na maioria dos
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casos os corpos são deixados no local, e o assassinato ocorre
à luz do dia, mas ainda assim somente 74 homicfdios foram

elUCidados. Entre os acusados preponderam os membros de
grupos de extermínio, membros de quadrilhas de tráfico de
entorpecentes, e membros das próprias "gangs" de menores,
registrando-se também um expressivo número de policiais truculentos e corruptos. Infelizmente os maus tratos as crianças
muitas vezes começam em casa, sendo comuns os casos de
espancamento, de cárcere privado e de violência sexual contra
filhos e filhas.
Os assassinatos são a expressão máxima dessa brutaLidade. mas não resumem toda a selvageria a que estão sujeitos
os menores. Por ignorância, miséria, ou mesmo falta de escrúpulos, os adultos permitem que crianças e adolescentes se
prostituem, se viciem e se entreguem ao tráfico - e em alguns
casos. até _induzem a isso. Após viver algum tempo nessas
condições, a criariça-perde os valores de referência. e. então,
sua recuperação tornar-se dificílima, pois até_ mesmo as instituições de triagem e de reintegração, não raro, são mal aparelhadas, dirigidas com inépcia e desprezo pela atividade. O
Jornal do Brasil mostrou, recentemente, o abandono nas entidades cariocas êle atendimento ao menor. A Fundação Ce11tro
BraSileiro _para a Infância e Adolescência, no subúrbio de
Quintino, passa por quase total esvaziamento. Ali, os funcio~
nários permanecem ociosos, e as poucas crianças que restam,
desassistidas; o Centro de Recepção Integrado à Criança c
ao Adolescente, inaugurado há mais de dois anos, "nunca
furicionou". ''Quatro prédios do Instituto Quinze de Novembro, onde os men_ore_s viviam_em __regimc de internato". segundo informa o periódico, "estão vazios".
- -Citó aqui exémplos do Estado do Rio, como poderia
c_itar de outras unidades da Federação. No nosso E;stado da
·Bahia, a Secretaria da Educação aplica efctivamente em suas
finalidades apenas 1% da verba que lhe é atribuída. Nessas
-condições, converlhamos, é impossível acabar com a pohrcza,
a ignorância. a meii.dicáncia. a marginalização, o uso de drogas
c a deliriqüência-dos menores.
'No entanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para o nosso
p!óprio, estão aLos povos estrangeiros a nos exigir ·soluções
·e a_té a nos oferecer ajuda. A primeira-ministra da-Nóruega,
Gros Harlem Brutland, propôs ao Presidente Fcni.ando Collor
ajuda financeira pata programas de assistência à criança brasileira. Em Turim, na Itália, o Serviço Missionário Juvenil desenvolve ações de.solidariedade em ben_fício de várias Nações
do Terceiro Mundo. Essa iniciativa resultou em ajuda ao Brasil, no interior da Bahia, Sergipe e Minas Gerais, C na pcriferiade São Paulo- e Rio de Janeiro. Um dos programas mais
recentes do Serviço Missionário Juvenil dcstina~se à educação
profissionalizante, e formação moral dos meninos e meninas
de rua.
O que vemo_s então, Senhor Presidente e Senhores Senadores, é que outros povos parecem preocupar~se mais com
os nossos meninqs de rua Po que nós_ mesmos. Esta situação
deve ser revertidi.l, !-;1-r_gentemenfe, r.ão porque a Comunidade
Européia póde adotar alguma represália, ou porque a Anistia
Internacional den)..lpciou o extermínio de crianças à ONU,
mas porque, se nã.o_ o fizermos. estaremos vilipendiando nos~
sos conceitos de çidadania e de Pátria, estaremos marchando
inexoravelmente para o caos.
-Urge, portat:~to, que cumpramos com a máxima urgência,
embora dentro d~s limitações que as circunstâncias nos impõem, o Estatuto da Criança e do adolescente, que foi promul~
gado já há quase dois anos. Para i~so. devemos cobrar uma
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atitude mais positiva dos GovernoS Federal, Estaduais e Muni~
cipais, objcüvando a criação imediata dos Conselhos dos Di·
rei tos da Criança e do Adolescente, nas três esferas. Devemos
cobrar também, dos municípios. a instalação do ·cOnselho
Tutelar, e, das secretarias estaduais, a capacitação dos profissionais encarregados de assistir oS menores. Urge, igualmente,
que votemos- e vamos fazê-lo em breve, porque os trabalhos
já se aproximam da fase de conclusão - o relitório da CPI
do Menor, cujos resultados deverão ser epviados ao Ministério
Público, Finalmente, urge que unamos nossas forçãs, e conclamemos toda a sociedade brasileira a pór um fim nessa situação"
vexatória, punindo rigorosamente os culpados, e reintegrando
os menores a urna sociedade produtiva e fraterna.
Muito obrigadol
O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneyidcs) - · Ç 0 nce:do
a palavra aO nobre Senador Amir Lando.

O SR. AMIR LANDO (PMDB -~RO. Pronuncia o seguinte discurso~)- Sr. Presidente, sr-s e-Srs. Senadores, os
jornais· noticiaram, no último dia 23, o falecimento de FrieM
drich August Von Hayek, prêmio Nobel de Economia em
1974. Para nós mortais, a notícia pode constituirMse em apenas
mais uma notícia. OS êco"nolnistás, éfitrétaiitó, tém nas idéias
de Hayek um referenci?-1- na discussão do papel do Estado
na economia.
Hayek era considerado um ultraMliberal. Junto com Milton Friedman, da Universidade de Chicago, foi o maior defensor da economia de mercado deste século. Para ele, a intervenM
ção do Estado é a priilCipal responsável pela inflação e pelo
descontrole da economia.
Hayek foi uin dos principais guiãS intelectuais da exMprimeira ministra britânica Margareth Thatcher. Milton FriedM
man foi o mentor da política económica implementada no
Chile, na era Pinochet.
·
As lembranças de Hayek de Milton Friedman, da OráBretanha e do Chile reforçam a discussão que esse Congresso
e Oo próprio País vem desenvolvendo a ~espeito do Estado.
Parece-me, inclusive, que_ as idéias de Hayek tem ·inspirado
os gestores da coisa pública no Brasil de nossos dias, na pregação desestatizante. O Estado, em um piscar de olhos, passa
a ser responsabilizado pelos grandes males do nosso atraso
tecnológico, pela deterioração de nosso capital social básico,
entre outras. mazelas. E, como referendais, Sãó citados, exatamente, os casos da Grã-Bretanha e do_Chile.
Parece-me que o Brasil não é o melhor exemplo para
se analisar a questão geral do papel do Estado no desenvolvimento, pelo menos em tempos recentes. Imagina-se. por
outro lado, em que estágio de desenvolvimento estadamos
não fossem os pesados investimentos públicos adotados no
início do nosso processo de industrializaç.ão.
Gastos públicos destinados ao pronto-socorro de.empresas ineficientes e familiares, s_ubsídios ao latifúndio improdutivo, principalmente ria órbita da Sudam e da Sudene, distribuição deliberada de recursos enquanto sustentáculos de palanqUes e outros desperdícios têm sido,cqntabilizados numa
rubrica genérica de papel do Estado e desvirtuado uma discusM
são muito mais séria que poderia, ao inyés do deboche dos
"elefant_es" e dos "micos," transformar-se no verdadeiro fio
condutor da retomada do nosso desenvolvimento. É necesM
sário que os gastos do governo sejam variáveis dependentes.
Não deveríamos, a priori, lançar à opiníão ·púhlica a idéia
de que o Estado deve se conter em prol exclusivamente do
mercado. Deveríamos, sim, -discutir" com a sociedade onde
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o Estado dev_eria permanecer. A variável independente e balizadora seria_um plano de governo onde transparecesse nossos
objetivos e metas de curto, médio e longo prazos, nossa capaciM
dade de pagamento, entre outros aspectos.
Rondônia oferece à Nação um importante exemplo de
presença e de ausência do poder público. Ali, a saga dos
pioneiros teve no EStadO-o sUstentáculo para rasgar fronteiras
e ocupar o até então vazio económico e -demográfico, em
áreas que eram Brasil somente porque pisadas pelos demarcadores de nosso mapa geográfico. - - O Estado era o Incra com seu trabalho de discriminação
de terras e com se_us projetas de colonização.
O. Estado era o 5. BEC, que rasgou estradas, construiu
pontes e tornou mais próximo o que antes era inaces_síve\.
. q Estado era os postos avançados de crédito rural a assegurar o apoio financeiro a quein-, muitas vezes, possuia, ape-nas, a, força humana e a vontade quase sobre-humana.
O Estado. os pioneiros e a população local formaram,
ali, a corporificação da Nação brasileira.
Teriam todos esses brasileiros, no_ início da década de
70, se deslocado para Rondônia não fosse pelas mãos do EstaM
do? Se, mesmo sem o poder público, tivessem sido compelidos
a tal aventura_, como.viveriam hoje?
Se tantos nordestinos, mineiros, paulistas. paranaenses
e gaúchos. permanecessem em suas origens, sem teira~ sem
trabalho e sem rinda, como seria , hoje, o País?
_ ~m Rondônia, hoje, permanecem os pioneiros. os locais
e o Estado. Com o Incra com o 5o BEC, com alguns agentes
financeiros e órgãos oficiais. O Governo não. Suas instituições,
esvaziadas. tornaram-se inoperantes.
A população permanece com sua _força_ human& e su_a
vontade, agora muito mais sobre-humana.
Rondônia mostra, hoje, o viés da discussão do papel
do Estado. Ainda não. vislumbrei elementos suficientes para
menospreZar a importância do Estado nõ nOsSo desenvolvimento. Mas, não se pode confundir Estado com Governo.
Quem está ausente em Rondônia é o -Governo. O Go"verlió
Federal não governa em Rondônia. Portanto, Rondônia mosM
tra ao País que não se pode confUndir, também, desestatização
com desgoverno.
É pouco provável que o Est;tdo abra mão de uma política
de estoques regUladOres c .estratégicos de alimentos. Se ~on
dônia permanece se'm armazéns; Sem agentes financeiros ofiM
ciais ll:tuantes, sem infra-estrutura de comercialização _de seus
produtos, trat?-Se de desgoverno.O Es.tado deverá manter uma política de promoção de
segmentos económicos de ponta. Se continuam as barreiras
para que Rondônia agilize seus potenciais de desenvolvimenM
__ to, corifigura~se- uril-deSgove_i"no.
A palavra oficial é a de que deve caber ao Estado os
segmentos sociais como saúde e_educação. Na prática, a iniciativa prlvada deverá abocanhar os espaços relativos _à saúde
e à eduçação que propiciam lucro. Enfim, o Estado se concenM
trará em segmentos e regiões mais carentes. Se permanecerem
os índices_ de analfabetismos e de doenças em Rondônia, aí
permanecerá o desgoverno.
Mas, como o País prima pela dualidade, temo que estados
como Rondônia continuem vítimas desse desgoverno. PareM
ce-me transparente que as carências das regiões consideradas
mais desenvolvidas terão, sempre, tratamento prioritário. Por·
que são mais sensíveis, em termos políticos. Porque dão sus·
tentação ao poder constituído. Temo. portanto, que se confi·
gure no País um verdadeiro apartheid social e político.
0
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Vejo no Governo atual sinais de inapetênCia. E, essa país amigo já chegava a estabelecer uma estirpe de gover~
pode ser a causa primeira do desgoverno. Não há projeto nantes eleitos peló voto popular. A segunda é que essa posse
global de desenvolvimento económico e social. Não há dire- aconteceu em pleno florescimen-to dos regimes de plena libertrizes de desenvolvimento regional. O leme direcionador de dade nesta parte do mundo, com a ascensão ao poder de
políticã.S-públicas é movimentado exclusivamente pelos ventos governantes eleitos pelo povo no Brasil. Nicarágua, Bolívia,
da iniciativa- priVãda. Com seus interesses, seus grupos de Argentina;Paraguai e em quase todos os outros países, indu~
pressão organizados e suas competições. E o País navegava sive o Haiti, e com a únlcá extCÇão de Cuba. Por isso, o
aos solavancos, vítima de tentativas e erros.
·golpe dado por Fujimori é duplamente doloroso: Por interNão se _discute_com a sociedade um rumo orientador. romper a caminhada democrática do Peru e, também, por
Não há plano global de desenvolvimento. Parece ser mais fazê-lo num momento em que temos motivos para nutrir renoimportante a troca de timoneiros c, quem sabe, o abandono vadas as esperanças de que, afinal, o aventureirismO- autorido barco do que a -_definição da rota a seguir.
·
tário, seja militar, seja-civil, aristocráti"cO ou popUlista, venha
Inapeténcüi. e -desgoverno poderão levar o País à deriva. a ser afastado, definitivamente, de nossos pagos.
Neste caso, como mostra a história, os passageiros de primeira
Não é surpresa para brasileiro algum nenhuma das dlficul~
classe têin, sempre, prioridade na distribuição dos escassos dades, que vêm sendo enfrentadas, nos últimos anos. pelos
salvawvidas.
democratas peruanos para manter um regime dem9crático
Não devemos· nos inspirar em Hayek porque não somos no m-eiO do fogo cerrado disparado de dois lados .. De um,
a Grã-Bretanha de Margareth Thacher. Nem em Milton Fried- a guerrilha irracional do grupo esquerdista Sendero Luminoso
man, porque não queremos ser o Chile de Pino_chet. Além perturba a convivência pacífica da sociedade peruana e inter~
disso, os últimos_ acontecimentos na Venezuela soaram como fere, de modo muito ne_gatiVo, no -eSfófço produtívo daquele
um alarme para países que, como o Brasil, adotaram políticas povo laborioso. De outro, o tráfico de __entorpecente·s, que,
desenhadas com contornos recessivos, onde campeiam a misé- mercê da miséria e da ignorância, tem sido uma praga em
ria e a fome, em nome de uma propalada estabilização da nossos países, principalmente a Colômbia, o Peru e o Brasil.
economia: O r_uf_Q dos tambores na Venezuela foram ecos
. Mas, se serve para enaltecer o esforço dos democratas
ampliàdos dOs roncos dos estómagos de uma população vitima- peruanos na manutenção do regime político de liberdades.
da pela recessão. O Brasil carece de uma ampla discuss-ão eSsa conjuntura adversa -Senhor Presidente, Senhores Sena~
sobre sua distribuição pessoal e regional de renda. Uma ampla dores - não pode jamais ser utilizada como pretexto para
discussão_sobre os rumos de seu densenvolvimento,_Ede como interromper o hiato democrático na tradição autoritária e pofinanciá-lo._
- pulista da verdadeira demolição do sonho libertário boliviano,
É improvável c}uc o merc3.do. nos mOldes brasileiros, que tem sido a história da América Latina. O pretexto da
propici3fá éóndi_çóes naturais para a distribuição de renda "segurança nacional" não poderia ser mais velho nem enxova~
que desejan:IOS. A inapetência do Govérno poderá, sim, refor- lhado. Da mesma forma, os costumeiros argumentos, de_ acorçar a má distribuição de renda que temos. Aí se Concentra do com os yuais o Congresso é inOperante e manipulado por
a contradição do discurso oficial. Se ao Estado cabe apenas elites que lucram com o imobilismo e O a-parelho judicial é
prove'r melhores condições sociais báSiCas pãra- populações corrupto, não sãO .CãpazeS de convence-r-o ~ais ingênilo dos
e regiões ritã.is carentes, não seria necessárío o nossO grito latino-americanos. .
- -diário por recursos--que quase nunca se viabilizam. Bastaria,
- N3o há- desculpas nem justifiCativas para a atitUde traiapenas, uma política coerente de governo. çoeira do chefe de Estado peruano.- A ditadura, por ele im·Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
plantada, jamais resolverá os obstáculos denunciados nem
cumprir os objetivos anunciados, como sói acontecer em movi,SR. l;'RJi:S!ÓJi:NTE (Mauro Benevídes) - Concedo mentos do gênero. Verdadeira 4 a sentença, segundo a qual
fácil é entrar numa ditadura, difícil é sair dela.
a pa~avra ao npbre Senador José Eduardo.
A resposta às dificuldades de uma democracia, como a
OSR. JOSÉ EDUARDO (PTB-'- PR. Pronuncia o seguin- peruana, bem como a_brasileira, não pode ser encontrada
te discurso.)- Sr. Presidente, Sr"~ e Srs. Senadores, no come- no fechamento do Poder LegislativO nem na paralisação do
ço desta semana, o Brasil c o mundo foram abalados por Judiciário. As lições da História são abundantes no sentido
u:ma notícia trágica vinda de Lima, no Peru: o _!'residente de demonstrar não ser possível encontrar ordem nem paz
Alberto Fujimori, Com-o ápoio dos militares dissolveu o Con- duradoura em nenhum tipo de ditadura. Ditaduras não fazem
gresso e o Judiciário, suspendeu garantias constitucionais e milagres e nós, brasileiros, temos experiência suficiente para
imp6s medidas de emergência.
Saber que o fechamento do Congresso do Peru não vaí contriDepois do afastamento do padre Jean~Bertraild Aristide buir para "elevar o padrão médio de vida a médio prazo"
da presidência do Haiti e da tentativa de derrubada do Presi- nem para criar uma "consciência patriótica" no povo peruano.
dente da Venezuela, Carlos Andrés Péres, a decisão do presi~
Fujim"ori foi eleito presidente da República recorrendo
dente do Peru, legitim-ame-nre eleito, num regime: democrático ao velho expediente do aproveitamento ()portuniSta do dese comprometido com a liberdade e o funcionamento-dOS pode- gaste sofrido na opinião pública pelos políticos profissionais.
res republicanos, vem enlutar a América Latina.
Acima dos partidos políticos e dos compromissos, Fujimori
Como os outros países deste subcontinente, tem o Peru fez uma campanha populista, tocando a música que lhe pareuma história sangrenta, pontilhada por pronunciamentos mili- ceu mais co-nveniente para o-eleitorado de seu país dançar.
tares e golpes de Estado, sendo os períodos de plena liberdade Após a posse, surpreendeu o mundo com um plano de austeri~
dade econômica, que poderia ser assinado por seu adversário,
política exceções a essa regra geral.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a República que elegeu o grande romancista Mário Vargas Llosa, de reconhecida prow
Fujimori representava uma dupla excepcionalidade. A primei~ fissão de fé liberal. Mas, na verdade, ele sempre investiu
ra é que, ao suceder Alan Garcia, o atual Presidente do vizinho na oposição às iilstituições democráticas, urna delas a Justiça,
o

. .cl
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Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos,
designando para a sessão de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-lPROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 73, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336~ c, do
Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n 9 73, de 1991 (n"' 4.064/89, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal de Contas da Unfão, que dispõe sobre a Lei
Orgânica do Tribunal de Contas da União, e dá outras proviR
dências, tendo
PARECER, sob n• 62, de 1992, da Comissão
-de Constituição, Justiça e Cidadania: 1'-' pronunciamento: favorável ao projeto com 35 emendas que oferece;
29 pronunciamento {sobre as emendas de plenário): favorável
as Emendas de n~ 44, 45, 56 e 65; favorável nos termos de
subemendas às de n" 36 a 38, 40, 42, 54, 55, 57, 59, 62 e
66; pela rejeição das de n" 43, 46, 47 a 53, 58, 60, 61, 63
e 64; pela prejudicialidade das de n~~ 39 e 41; e apresentando
a de n" 67, do Relator.

-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 125, DE 1991
(COMPLEMENTAR)
(Em regime de urgência, nos termos do a_rt. _336, c, do
Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 125, de 1991-Complementar (n' 60/89, na Casa de origem),
que disciplina os limites das despesas com o- funcionalismo
público, na forma do art. 169 da Constituição Federal, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. (Relator: Senador Meira Filho.)
· - 1~ pronunciamento: favorável ao projeto;
- -21' pronunciamento: favorável à emenda de plenário.
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas
perante a Comissão de Assuntos Económicos;)
- -

-3PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 13, DE 1992
(Em regime de urgência, no termo do art~ 336, ~-' do
Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução Jl~
13, de 1992 (apresentado pelo Relator: Senador Élcio Álvares
como conclusão de seu parecer de plenário), que altera a
alínea d dos itens I e II do art. 2~' da Resolução ·n" 83, de
17 de dezembro de 1991, do Senado Federal.

-4PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 126, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c~ do
Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 126, de 1990 (n' 1.854/89, na Casa de origem), de iniciativa
do Ministério Público da União, que cria a Carreira_ de Apoio
TécnicoRAdministrativo do Ministério Público da União e seus
cargos, fixa Os valores de vencimentos, e dá outras providênR
cias; tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n•485, de 1991, da Comissão
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-de Constituição, Justiça e Cidadania, com voto venci R
do, em separado, da Senadora Júnia Marise.
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas
perante a Mesa.)

-5PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 42, DE 1991
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 42, de 1991 (n' 1.371188, na Casa de origem), que proíbe
a comercialização de medicamentos cuja fabricação ou venda
foi interditada nõ país de origem, tendo __
_ _
. PARECER FAVORÁVEL, sob n•28, de 1992;da Comissão
- de Assuntos Económicos.

-6PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO_
N9 8, DE 1984
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 8, de 1984 (n• 44/84, na Câmara dos Deputados),
que aproVa O texto do Acordo de Cooperação no Campo
dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Espanha,
celebrado em Brasília, a 12 de maio de 1983, tendo
PARECERES, sob n•' 35, 36 e 37, de 1992, das Comissões:
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional: 1~pronuncia
mento_:_ favorável, com a Emenda o9 1-CRE, que apresenta;
2~ pronunciamento: ratificando seu parecer anterior; e
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao projeto e à Emenda n• 1-CRE.

-7PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 134, DE 1991
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 134, de 1991 (n' 69/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo de Cooperação para a Redução
da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico ilícitos de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da Repúbl~ca do Equador, em Brasüia,
·em 7 de novembro de 1990, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 31, de 1992, da Comissão
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-8PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N9141, DE 1991
Votação, em turno úriiCO, do Projeto de Decreto Legislativo n• 141, de 1991 (n' 46/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo de Cooperação para a Redução
de Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias PsicoR
trópicas, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o GoVúiiá da RepúbliCa dO Chile, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 32, de 1992, da Co-.
missãO
- _:__ de Relações Exteriores e Defesa Nacional. -

·---·-----
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-9PROJETQDE DECRETO LEGISLATIVO
N" 22, DE 1992
Votação, cm turno único, do Projeto de- Decreto Legislativo n" 22, de_ 1992 (n" 99191, na Câmara dos Deputados),
apresentado pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e FisCaliZação, como conclusão de seu Parecer n 9 30,
de 1991-CN, que aprova as Contas do Governo da República
relativas ao exercício financeiro_ de 1989.
-lO-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 22, DE 1991
Votação, em turno único, do Projc'(o <;te Resolução n9
22, de 1991, de autoria do Senador Márcio L.acerda, que acrescenta parágrafo ao art. 62 .:lo Regimento Interno do Senado
·
Federal, tendo
PARECERES, sob n•'222, 331 e432, de 1991,dasComissões:
-de Constituição, Justiça e Cidadania- 1~' pronunciamento: favorável; zo pronunciamento: concluindo pelo não
acolhimento do pedido de reexame, por não encontrar embasarnento regimental nem argumcntaç_ão convincente para deferünci-üo da pretensão.
--- -DIRETORA, favorável.
-liREQUERIMENTO N• 17, DE 1992
Votação, enl tú.i""no ú:ilkCi; do Requerimento n" 17, de
1992, de autoria da Senadora Marluce Pinto, solicitando, nos
termos do art. 172, inCisO I, do Regimento Interno, a inclusão,
em Ordem do Dia, do __ Projeto de Lei do Senado n'·' 243,
de 1991, de sua autoria, que altera dispositivos da Lei n\'
5.682, de 21 de junho de 1971 -Lei Orgânica dos Partidos
Polítil~Os.

-12PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 5, DE 1992
DiscUssãO, cm turno único, do Projeto de Resolução n''
5, de 1992, de iniCía-tiVa da ComísSãO cte-ASSi.iri.t6SECOn-õinicos,
que cstabc:lece alíquota máxíina para o Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis c Doação, de que trata a alínea a, inciso
I, e§ l"\ incisõ IV do ªrt. 155_da Constituição Federal.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encerrada a sessão.
(Ln•anta-se a sessão às !8 horas e 24 minwos.)
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cionaiS ao tempo dC serViÇo, Observado o disposto no art.
37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal. 27 de fevereiro de 1992. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.
(*) Republicado por haver saído com iucorr~ção no DCN (Seção li). d..:
28-2-92.

ATO DO PRESIDENTE N• 68, [)E 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regUlamentar. de conformidade com a
delegação de COinpetê-ncia que lhe foi outorgada p..::lo Ato
da Comissão Diretora_ n') 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n" 019.861/91-5, resolve
aposentar, voluntariamente, ~OAQUIM LOURENÇO FILHO, Analista Legislativo, Arca de Processo Legislativo,
Classe "P" Padrão IV, do Quadro Permanente do Senado_
Federal, nos termos do art. 40, inciso III, alínea a,da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com
os arts. 186, inciso III, alínea a, e 67, da Lei n'' 8.112, de
1990, bem assim com o art. 11 Ja Resolução (SF) n'' 87,
de 1989, com as vantagens da Resolução (SF) n•' 21, de 1990,
com proventos integrais, observado o disposto no art. 37,
inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 6 de março de_1992._ --·Senador Mauro
Benevides, Presidente.
(*)

(*)Republicado por haver saído com incorreç:io no DC!'l (Seç:lo 11), de t0·3·CJ2.

("') ATO DO PRESIDENTE N• 79, DE 1992
O Presidente_do Senado Feder~!. no uso de suas C)tribu_i~ _
ções regimentais e regulamentares, e Jc conformidade com
a delegação de competência qUe lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n'-' 2, de 1973_. -e tendo em vista o _que
consta do Processo no002.858/92-4, resolve design_arTERESO
DE JESUS TORRES, Assessor Parlamentar,.,Código SFAS-3, do Quadro de Pessoal do Senado F~deral, para substituir o Consultor-Geral, no período de 9 a 28 de março de.
1992, durante o afastamento do titular em gozo de férias.
Senado Federal, 16 de março de 1992. -Senador Mauro
Benevides Presidente.
7

(*) Republicado por haver saído com incorrt'~:'io no DCN (St'ção II). de
17-3-92.

ATO DO PRESIDENTE N' 81, [)E 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 Dirctora n9-2, de 1973, e tendo em vista a decisão
da ComissãO Diretora em sua 3~ ReUnião Ordináría; fcalizada
em 2-5 de_ fevereiro de 1992 e o que consta do Processo n~
002.663191-0, resolve demitir o servidor RENATO JANIQUES, do cargo de T~nico Legisl_?_tivo, Área de Segura~ça,
Classe "Especial". Padrão II, do Quadro d~ Pessoal do Senado
FederaL
Senado Federal, 16 de março tk 1992.- Senadm 1\lauro
Benevides, Presidente.
(*)

(*) ATO DO PRESIDENTE N' 61, DE 1992
O Presidente do Senãdo Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, de conforniidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n<1 2, de 4 _de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n9 001.166/92-1, resolve
aposentar, voluntariamente, JOÃO TEI)):EIRA, Analista Legislativo, Área de Processo Legislativo, Classe "la", Padrão
IV, do Quadro P_cnnanente do Senado federal, nos termos
J.o art. 40, inciso III, alínea c, da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinado com os arts. 186, inCiso III,
alinca c, c 67, da Lei o? 8.112, de 1990, bem assim com o
art. 11 da Resolução (SF) n 9 87, de 1989, com as vantagens
da Rc•olução (SF) n' 21, de 1980, com proventos propor-

("')

Republicado por

17-3-92.

hav~r

saído com

in~orrcç~o

no DCN (Seção [I), de
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ATO DO PRESIDENTE N• 85, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe~
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n" 001.697(9-:t-7, resolve
aposentar, voluntariamente, AcYR MAURO PAIVA DA
SILVA, Analista Legislativo, Área de Processo Legislativo,
Classe Hl ~", Padrão IV, do Quadro Permanente do Senado
Federal, nos termos do art. 40, inciso III, alínea c, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com
os arts. 186, inciso III, alínea c, e 67, da Lei n9 8.112, de
1990, bem assim com o art. 11 da Resolução (SF) n' B7,
de 1989, com proventos proporcionais ao tempo de serviçó,
observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição
Federal.
Senado Federal, 17 de março de 1992. -Senador Mauro
Beoevides, Presidente.
(*)

("') Republicado por haver saído com incorreção no DCN (Seçâo II), de
17-3-92.

(*) ATO DO PRESIDENTE N• 88, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso dã. sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que co-nsta do Processo n9 002.107/92-9, resolve
aposentar, voluntariamente, MARITA MENEZES, TécniCo
Legislativo, Área de Processo Legislativo, Classe "Espe-Cial",
Padrão III, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos
termos do art. 40, inciso III, alínea a, da Constituição da
República Federativa do Brasil, combinado com os arts. 250,
186, inciso lll, alínea a, e 67, da Lei n<? 8.112, de 1990, bem
assim com o art. 11 da Resolução (SF) n• 87, de 1989, com
proventos integrais, observado o disposto no art. 37, inciso
XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 19 de março de 1992. -Senador Mauro
Benevdles, Presidente.

(•) Republicado por haver saído com incorreçâo no DCN (Seção II), de
2o-3-92.

(*) ATO DO PRESIDENTE N• 90, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso da_s_ua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n9 002.156/92-0, resolve
aposentar, voluntariamente, ANTONIO DE PÁDUA RANGEL, Analista Legislativo, Área de Processo Legislativo,
aasse "1•", Padrão IV, do Quadro Permanente do Senado
Federal, nos termos do art. 40, inciso III, alínea d, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com
os arts. 186, inciso III, alínea d, e 67, da Lei n' 8.112, de
1990, bem assim com o art. 11 da Resolução (SF) n• 87,
de 1989, com as vantagens da Resolução (SF) n' 21, de 1980,
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com proventos proporcionais ao tempo de serviço, observado
o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 19 de março de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
("')

Republicado por haver safdo com incorreçâo no DCN (Seção_II), de

20·3-92.

· ATO DO PRESIDENTE N• 129/92
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em viSta o que"OODStado Processo n"0322/92-0, resolve aposentar, voluntariamente, com proventos proporCionais ao tempo
de serviço, CELSON CARVALHO DA CUNHA, matricula
1800~ Especialista em Administraç-ão Legislatíva/Análise,
Quarta Classe. PL S17. do Quadro Permanente do Centro
Gráfico do Senado Federal - CEGRAF, nos termos dos
arts. 40, inciso III, alínea c, da Constituição da República
Federativa do Brasil, 186, inciso III, alínea c e 193, § 1<? da
Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Senado Federal, 6 de abril de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 130/92
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o ·que consta dos Processos n,.s 0042/92-6, 0454/91-5
e 1097/91-1, resolve alterar o Ato desta Presidência n<? 522,
de 1991, publicado no DCN, Seção II, de 30-5-91, para consi:
derar o servidor JOSÉ JORGE ABD ELNOUR, matricula
1038, aposentado nos termos dos arts. 40, incisos II e III,
alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil,
186, incisos II e III, alínea a e 192, inciso I, da Lei n9 8.112,
de 11 de dezembro de 1990.
Senado Federal, 6 de abril de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 131, DE 1992
__ O President~ _d9 Se_nado Fe;:deral, no uso da __sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Atá
da Comissão Diretora n 9 2, de-1973, de acordo cOm o disposto
no art. 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990, no Ato da Comissão
Diretora ti9 1, de 1991, e tendo em vista o que consta do
Processo n• 004.038/92-4, resolve exonerar ANTONIO.CARLOS MOROZOWSKI do cã.rgo, em comissão, d_e Secretário
Parlamentar, Código SF-DAS-102.1, do Quadro de Pessoal
do Senado Federal, do Gabinete do Senador Henrique Almeida, a partir de 1' de abril de 1992.
Senado Federal, 6 de abril de 1992. - Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ÀTO DO PRESIDENTE N• 132, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência- regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pel9 Ato .
da Comissão Díretora n 9 2, de 1913. de acordo com o dispostO

1892
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no art. 243, § 2', da Lei n' 8.112, de 1990, no Ato da Comissão
Diretora n~ 1, de 1991, e tendo .em vistã-o__ que consta do
Processo n' 004.095/92-8, resolve exonerar OTÁVIO RAMOS
DA SILVA do cargo, erri coffifssão, de Secretário Parlamen~
tar, Código SF-DAS-102.1, do Quadro de Pessoal do Senado
Federal, do Gabinete do Senador Júlio CamPOs, a partir de
1• de abril de 1992.
Senado Federal, 6 de abril de 1992. -,Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PR"ESIDENTE N• 133, DE i992
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora 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 n9 1, de 1991, e tendo em vista o· que consta do
Processo n' 004.039/92-0, resolve exonerar LUIZ CARLOS
RAMOS do cargo, em ·comissão, de Secretário Parlamentar,
Código SF-DAS-102.1, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, do Gabinete do Senador Henrique Almeida, a partir
de I' de abril de 1992.
Senado Federal, 6 de abril de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N•I34, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui~

ções regimentais e regularrienta!es, de· cOnfÕi-ffiidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, de acordo com o disposto
no art. 243, § 2•, da Lei n' 8.112, de 1990 e no Ato da Comissão
Diretora n"9 1, de 1991, e tendo em vista o que· consta do
Processo n' 004_040/92-9, resolve nomear NEL Y PRADO
MASUKO para exerCer o cargo, em comissão, de Secretário
Parlamentar, Código AS-1, do Quadro de Pessoal do Senado
Federal, com lotação e exercício- no Gabinete do Senador
Henrique Almeida.
_
Senado Federal, 6 de abril de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE Ni !35; DÉ

i992

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas

atribui~

ções regimentais e regulam-entares, de conformidade com a
delegação de_ competência que lhe fof outorgada pelo Ato
da Comissão Dirctora n9 2, de 1973, de acordo CO.pl o disposto
no art. 243, § 2', da Lei n' 8.112, de 1990 e no Ato da Comissão
Diretora n" 1, de 1991, e tendo em vista o que consta do
Processo n' 004.026/92-6, resolve nomear VERONICÁ MARIA DE FREITAS para exercer o cargo, em_cbiiiiSsãCf~ ~4~
Secretário Parlamentar, Código AS-!,do Quadro· de Pessoal
do Senado Federal, com lotação e exercícío- no· Gabinete do
-- Senador Carlos DE'Drli.
Senado Federal, 7 de abril de 1992. ~ Senador Mauro
Benevides, Presidente.
2~ Reunião Extraordinária da Comissão Diretoia,

realizada em 2 de abril de 1992
Às dezenovc horas e vinte minutos do dia dois de abril
de hum mil, novecentos e noventa e dois, reúnewse a Comissão
Diretora do Senado Federal, na Sala de Reuniões da Presi~
dência, com a presença dos Excelentíssimos Senhores Sena~
dores Mauro Benevides, Presidente, Alexandre Costa, J?riM
meiro Vice-Presidente, Carlos D'Carli, Segurido ·Vice_wPresi-
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dente, DirCeu Carneiro, Primeiro Secretário, Iram_Saraiva,
Quarto Secretário e Meira Filho, SUplerite.
Deixam de comparec·er, por-motivos justificados, os Excelentíssimos Senhores Senadores Márcio Lacerda, Segundo
Secretário e Saldanha Derzi, Terceiro Secretário.·
O Senhor Presidente dá início à reunião e comunica aoS
presentes o novo cronograma estabelecido para exame do
anteprojeto que dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servi~
dores do Senado Federal, em virtude da concessão do prazo
de quinze dias ao Sindilegis, que, em ofício, manifestou interesse no debate da matéria.
Em co·ns·e-qüêricia, as emeridas -ao anteprojeio poderão
ser propostas até o dia 14 de abril de 1992, com o encaminhamento, à Comissão Diretora·, do texto consolidado por um
Grupo de Trabalho Especial até o dia 24 de abril de 1992.
O Senhor Presidente coloca, ã seguir, os· seguintes assun~_
tos:
a) ·Projeto de Resolução do CongresSo Nacional, originário da Câmara dos Deputados, que "dispõe sobre a representação do Congresso Nacional na Comissão Parlamentar
Conjunta do Mercosul".
Após debates, os presentes aprovam o projeto de resolu~
ção, que é assinado e encaminhado à Se_cretaria~Geral da
Mesa para as devidas providências.
b) Proposta de Ato da Comissão Dii'etora, formulada
pelo Diretor-Geral, que "dispõe sobre a licitação e contratos
n<?_ Senado ~ederal e dá outras providência_s". _
- É designado o Senhor Priineiro Secretário par<! relatar
a matéria.
_
__
_
_
c) Proposta de Ato da Comissão Diretora que '~dispõe
sobre a jornada de trabalho, estabelece normas para o registro
de freqüência dos servidores çlo Senado Federal, e dá outras
providÇncias". oferecida juntamente com levantamento da
atuallotação nas diferentes áreas da Casa.
É_ designado o Senhor Primeiro Secretário para relatar
a matéria.
d) Proposta de Ato da Comissão Diretora que ~(dispõe
sobre a aplicação do disposto no art. s~, inciso VI e parágrafQs
da Lei n~ 8.112, de 1990", relativo à reserva_de vagas para
deficientes em co~cursos públicos.
- · Após debates, os presentes aprovam a·proposta e assiham
·o. respectivo Ato, que vai à publicação. __ _ _
e) Proposta de Ato da Comissão Diretora alterando o
valor da diária do auXI1io-moradia, prevista no art. 49, § 19 ,
do Ato n• 4, de 199!.
Os presentes, após discussão, aprovam a proposta e assinam o respectivo- AtO, que vai à publicação.
A seguir. o Senhor Presiden-te concede a palavra ao Senhor Segundo Vice-Presidente, que submete os seguintes assuntos:
_
_
a) Parecer sobre a revisão dos valores pagos pelo Senado,
a título de bolsa de estudos, aos estudantes da UnB que curo~
prem programa de treinamento, como estagiários, em·ói-gãOs
da Casa (Processo n• 16.940/91-1).
O parecer é discutido e, antes de ser submetido à votação,
o Senhor Primeiro Secretário solicita, e lhe é concedida, vista
da matéria.
----b) Parecer sobre consulta da Subsecretaria de Administração de Pessoal a respeitO do pagamento de "quintos", após
a edição da Lei n• 8.112, de 1990, no qual conclui "no sentido
de que a Res.olução n~21/80 continua em plena vigência_1 ress~Jw
vadas as partes sobre as quais, legislação posterior, contenha
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norma expressa que regula a matéria de forma diferente, como
é o caso da carência para a 1~ parcela que passa a ser de
1 (um) ano e não de 6 (seis) como estabelecido po art. 29 ,
caput, e§ 1•" (Processo n• 12.404191-8).
Após discussão, o parecer é aprovado.

c) Parecer favorável, nos termos do parecer do Senhor
Primeiro-Secretário, ao requerimento do servidor Everaldo
Macedo de Oliveira e óutros ex-Assessores Técnicos, lotados
na Assessoria, em que solicitam equipãtáção salarial com os
Assessores Legislativos, com base no princípio constitucional
da isonomia (Processo n• 14.543/91-5).
Após discussão, por sugestão do Senhor Primeiro VicePresidente, a Comissão Diretora decide sobrestar o processo
para que seja apensado a Outro com pleito semelhante, e
concede vista de matéria ao Senhor Primeiro Vice-Presidente.
d) Parecer favorável, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Ato n" 30, de 1989, da Comissão Diretora,
ao pedido de ressarcimento de despesas médico-hospitalares
realizadas pelo ex-Senador Abdias Nascimento (Processo n"
2.025/92-2).
Após discussão, o parecer é apto-v ado.
e) Parecer favorável à aprovação da prestação de contas
do Fundo Especial do Senado Federal (FUNSEN), relativa
ao quarto trimestre de 1991 (Processo n• 1.482/92-0).
Após discussão, o parecer é aprovado.
Com a palavra, o-Senhor Primeiro Secretário faz pormenorizada explanação acerca do projeto de resolução que versa
sobre a Reforma Administrativa do Senado Federal, resultante de estudos realizados por iriiciativa da Primeira Secretaria.
-Lembrou que a matéria passou -por demorados estudos
com a participação da área administrativa da Casa _e_ a que
se juntou parecer de técnicos da Fundação Getúlio Vargas,
cuja vinda a Brasília se deveu a uma sugestão do Senhor
Segundo Vice-Presidente, Senador Carlos D'Carli.
Na sua exposição, destacou o Senhor Primefro SeCretário
os principais pOntos do tripé em que se -apoiará a Admin:stração do Senado, conforme propõem os estudos.
Salientou, ainda, como aspecto inovador e de especial
significação, o tratamento conferido à Informação_ - um dos
ramos do tripé - , observando ser esse um dos principais
elementos para a modernização dos trabalhos legislativos.
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O Senhor Segundo Vice-Presidente interveio, com um
aparte ao Relator, para ressaltar a importância do tema e
pedir urgência no exame da proposta em plenário.
Após os debates, o projeto é acolhido pelos presentes,
tendo o Senhor Presidente determinado a convocação dos
líderes partidário"s para uma reunião com a Comissão Diretora, no dia 7 de abril de 1992._ Nessa ocasião. o senbor.
Relator fará uina nova exposição a respeito para, após, ser
o projeto encaminhado à deliberação do plenário.
O Senhor Presidente, então, concede a palavra ao Senhor
Quarto Secretário que apresenta projeto de resolução que
"altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal,
e a Resolução SF n~ 86, de 1991, e dá outras providências".
Os presentes, após discussão, aprovam a matéria e assinam o respectivo projeto, que é éncaminhrido à SecrefariaGeral da Mesa para as devidas providências.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara
encerrada a reunião, às vinte horas e quarenta minutos, pelo
que eu, Manoel Vilela de Magalhães, Diretor-Geral e Secretário da Comissão Diretora, lavrei a presente Ata que, depois
de assinada pelo Senhor Presidente, vai ã publicação.
Sala da Comissão Diretora, 2 de abril de 1992. -Senador
Mauro Benevides, Pres~dente.
.. SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER
LEGISLATIVO FEDERAL E DO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO -SINDILEGIS
Edital
A diretoria do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União - SINDJLEGIS ---:-, de conformidade com o disposto no art. 9~, letra
a, do Estatuto do Sindicato, convoca Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 8 de abril de 1992, às 9h30min,
em primeira convocação, co~ a presença da maioria absoluta
dos associados, e às !Oh, em segunda co-9vocação com qualquer número, no Auditório Petrónio Portella, para discutir
e deliberar sobre:
1) URP (indicativo de paralisação);
2) Campanha salarial/92.
Brasília-DF, 3 de abril de 1992.- Mauro Dantas, Presidente.
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SENADO FEDERAL
'
__sUMARIO
l-ATA DA48'SESSÃO,EM SDEABRILDE 1992
1. I -ABERTURA
1. 2-EXPEDIENTE
I. 2. 1 - Mensagem do Senhor Presidente da
blica

1. 2. 6- Aviso do Ministro da Saúde

- N'! 252/92. comunicando o SeU compareciineilto ao

Plenário do Senado Fedcral 1 no dia 15 do corrente ·mês,
às 14 horas c 30 minutos.
1. 2. 7 - Requerimento
- N• 168. de 1992 (n' 96192, na origem), restituindo
- _N! 144, de 1992, de autoria do Senador Pedro Siautógrafos de projeto de lei sancionado.
mon, solicitando a transcriÇão nos Ariais do Senado Fede1. 2. 2- Ofício do Sr. to Secretário da Câmara dos ral, da entrevista concedida, pelo Presidente do Supremo·
Trihunal Federal. ao Jornal de Brasília, e publicada na
Deputados
Encaminhando à_revisl.io do Senado ~utógrafo do se- edição de? de abril de W92.
_ 1_. 2. 8- __Comunicação da PfCSidência
·
guinte projeto:
~ Re.cehiri.leiüó do Aviso n'! 224, de 7 do corrente
-Projeto de Decreto Legislativo fi" 25~ de 1992, (ri"163/92, na Câmara dos Deputados). qué aprova os instru- mêS~ do President_e do T-ribúnal de Contas da União, encamentos contratuais referentes à doação ao Governo brasi- minhando ao Senado federal cópia da Decisão- daquela
leiro da importância de US$560,000.00 (_quinhentos e séS- COrte_ ao apredar _o prácesso referente à s611citaç:ão de
senta mil dólares a.me_ricanos) ou Y76:ooO.OOO,OO (setenta auditorias nos Minístéri_QS da Ação Social e da Agricultura
e·-Rero·rm:a -Àgiãria, contída nos Reqlleriinen-tos n9 774
e seis milhões de ienes) pelo Governo do Japc1o.
e 803, çle 199L
I. 2. 3- Ofício do Diretor do Departamento do Tesou1. 2. 9 -- Discursos do Expediente
ro Nacional
SENADOR EDUARDO SUPLICY -Assembléia e
- N~ 830/92. encaminhando documentação referente movimento de paralisação dos funcionários do Poder Legisàs despesas de operações exter:nas rclativãs aOs contratOS lativo.
para regularização dos juros devidos em 1989/1990.
.. .SENADOR ALBANO FRANCO- Presença de empresários japoneses - O Kddaren - em Brasfiia, para
1. 2. 4- Leitura de projeto
encontro promovido pela Confede_ração _Nacional das Jn-Projeto de Leido Senado n'' 38, dc1992, de autoria dústri"s .. _~
_
do Senador Nabor Jú~íor, que _fixa limite máximo do valor
...... SENADOR NABO R JÚNIOR- Projeto de Lei do
do ressarcimento do selo C![>_~dal de controle para cigarros S_enadõ--ri~ _3~/92, apresentado hoje, por S. Ex•, fixando
e dá outras providências.
limite para O 'ressarCimento do Selo especial de controle
para cigarros, o chamado "selo fiscal".
1. 2. 5- Comunicações
SENADOR NELSON CARNEIRO- Mudança dos
-Da Líd~~~nça d~ PDS, referente à ind~ç3_c;?o do
Senador Espendmo Amm para exercer a funçãp de Líder critérios de pagamento das estatais eliminando-se as "moe-_
das podres", já preconizada por S. Ex~ desde o início do
·
do Partido no Senado Federal.
-Do Senador Eduardo Suplicy, que se aUsentará dos- proces-so de privatização.
SENADOR HUMBERTO LUCENA- Greve dos,
trabalhos da Casa, no período de 11 a 20 do corrente mês
para desempenhar missão no exterior.
·
·
' servidores do Po_der Legislativo.
ftepú~

$
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EXPEDIENTE
CBNTR0 GRÁFICO DO SENADO FEDERAL

c . -· DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
1m presso sob respontabilidade da Mesa do Senado Feden.l

MANDEI- VILELA DE MAGAlHÃES
Diretor-Oeral do Senado Feder.al
ACiAC!EL DA SILVA MAIA

Diretor Executivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Oiretor Administrativo
LUIZ CARLOS HA!l.TOS

Diretor Industrial
fi.ORJAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

ASSINATURAS
Semestra: ······--···-·---·-·---·--·-·--_.._·"'-·-···--- CJ$ 70.000,00

O SR. PRESIDENTE- Fala.sobre o assunto tratado
pelo Sr. Humberto Lucena.
SENADOR MAURJCIO CORRÊA, como LíderMovimento reivi-ndicatório dos servidores do Legislatiyo
pelo pagamento da URP.
O SR. PRESIDENTE -Entendimentos anteriormente mantidos por S. Ex• com a dircção dos sindicatos
dos servidores grevistas c com o Presidente da Câmara
dos Deputados. visando atender às reivindicações salariais
dos servidores do Poder Legislativo.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES-Revisão
ConstituciOnal. Inimputabilidade assegurada aos men-ores
no Estatuto da Criança e do Adolescente e o aume-nto
da criminalidade.
SENADOR NELSON WEDEKIN- Observações
sobre campanha da TV Globo objetivando a filiação parti~
dária de pretensos candidatos às próximas eleições,.
SENADOR GUILHERME PALMEIRA- Homenagem de pesar pelo falecimento do Dr. Francisco Holanda
Cavalcanti de Mcllo, Vice~GovernadoY de Alagoas.
SENADOR TEOTÓNIO VILELA FILHO- lnconstitucionalidade e autoritarismo ·aõ Decreto n'' 409191.
do Senhor Presidente__da República, que altera a política
tarifáríã âo setor elétrico.
SENADOR EDUARDO SUPLICY -Contratos da
Eletrosul com suas fornecedoras e construtoras de usinas
termoelétricas e com a Elos.
1. 2. 10- Leitura de projetos

- ProjetQ de Lei do Senado n" 39. de 1992, de autoria
do Senador Márcio Lacerda, que introduz alterações no
Código de Processo Penal, e dá outras providências.
.
-Projeto de Lei do Senado n·'40, de 1992,-dc autona
do Senador José Eduardo, que regulamenta dispositivos
constitudónais que Cfiuiiciam normas sobre os pagamentos
pelo Poder Público a seus fornecedores de bens e serviços,
assim como a executores de obras e_dá outras providências.
1. 2. 11 - Requerimentos
- t'l•' 145, de 1992, de autoria do Senador Hydekel

Freitas_,_solicitando licença para ausentar~se do País, no
período de 10 a 26 do corrente.
- N'' 146. de 1992, de autoria do Senador Coutinho
Jorge, solicitando, por intermédio do Ministério da Eco no~

Tiragem 1.200 exemplar~

mia, Fazenda e Planejamento, seja remetido ao Senado
o Processo n'' 10168.000.153Í90-18, que deu origem ao Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia - PLANA~
FLORO.
- N>' 147, de 1992, de autoria do Senador Eduardo
Suplicy. solicitando ao Ministro da Infra-Estrutura, informações que menciona.
-N" 148, de 1992, de autoria do Senador Magno
Bacelar. solicitando, por intermédio do Mi~·üstério da Agri~ultura e Reforma Agrária, sejam remetidos ao Senado,
documentos relativos ao Convênio celebrado entre o Ministério da Agricultura e Reforma Agrária c a Prefeitura Mucicipal de São Raimundo das_Maniãbc-ii-as- MA. publicado no Diário Oficial da União, de 31 de dezembro de
1990.
N\' 149, de 1992. de autoria do Senador Dirceu Carneiro, solicitando ao MinistériO da Infra~Estrutura, informações que menciona.
1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara n? 73, de_1991 (n"
4.064/89, na Casa de-origem), que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, e dá outras providências. Apreciação sobrestada, em virtude do término do
prazo regimental da sessão, tendo usado da palavra os
Srs. Amir Lando e José Paulo Bisol.
-Projeto de Lei da Câmara n" 125, de 1991 -Complementar (n" 60/89, na Casa de orige;m), que disciplina
os limites das despe~as com o funcionalismo público, na
forma do art. 169 da Constituição Federal. Apr_eciação
sobrestada, em virtude do término do prazo regimental
da sessão.
-Projeto de Resolução n\' 13. de 1992, que altera
a .alínea d, dos itens I e II do art. 2·1 da Resolução n"
83, de 17 de dezembro de 1991, do Senado FederaL Apreciação sobrestada, em virtude do término do prazo regimental da sessão.
-Projeto de Lei da Câmara n" 126, de 1990 (n''
1,854/89. na Casa de_ origem)_,_ gue cria a Carreira de Apoio
Técnico-Adrriinistrativo do Ministério Público da União
e seus cargos, fixa os valores de vencimentos, e dá outras
providências. Apreciação sobrestada, em virtude do térmi~
no do prazo regimental da sessão.
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-Projeto de Lei da Cãmara n' 42/91 (n' 1.371/88,
na Casa de origem), que proíbe a comercialização de medicamentos cuja fabricação ou venda foi interditada no país
de origem. Apreciação sobrestada, em virtude do término
do prazo regimental da sessão.
-Projeto de Decreto Legislativo n~ 8, de 1984 (n9
44/84. na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo de Cooperação no Campo dos Usos Pacíficos
da Eriergia Nuclear entre o Governo_ da República Federativa do Brasil e o Governo da Espanha, celebfado em
Brasma, a 12 de _maio de 1983. Apreciação sobrestada,
em virtude do término do prazo regimental da sessão.
-ProjetO de Decreto Legislativo n 9 134, de 1991 (n'-'
69/91, na Câmara dos D_eputados). que aprova o texto
do Acordo _de Cooperação para a Redução da Demanda,
Prevenção do Uso Indevido e Comba_te à ProduÇ.ãO e ao
Tráfico Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Equador, em Brasília, em 7 de novembro de 1990. Apreciação sobrestada,
em virtude do ténnino do prazo regimental da sessão.
-Projeto de Decreto Legislativo n' 141, de 1991 (no
46/91, na Câmara _dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo de Cooperação para a Redução da Demanda,
Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produção e ao
Tráfico Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Chile. Apreciação
sobrestada, em virtude do término do prazo regiinental
da sessão.
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-Projeto de Decreto Legislativo n9 22, de 1992 (n9
99/91, na Câmara dos Deputados), que aprova as Contas
do Governo -da República relativas âo-eXêrcfcio financeiro
de 1989. Apreciação sobrestada, em virtude do _término
do prazo regimental de sessão.
-Projeto de Resolução n922, de 1991, que acres.centa
parágrafo ao art. 62 do Regimento Interno do Senado Federal. Apreciação sobrestada, ~m virtude do término do prazo
regimental da sessão.
_
-Requerimento n~ 17, de 1992, de autoria da Senadora Marluce Pinto, solicitando a inclusão em Ordem do
Dia, do Projeto de Lei do Senado n'-' 243, de 1991, de
sua autoria, que altera disposítivos da Lei n" 5.682, de
21 de junho de 1971- Lei Orgânica dos Partidos Políticos.
Apreciação sobrestada, em virtude do término do prazo
regimental da sessão.
~ -Projeto de Resolução n' 5, de 1992, que eotabelece
alíquota máxima para·o Imposto Sobret Transmissão CausaMortis e Doação, de que trata a alínea _a, inciso I, e §
19, inciso IV, do art. 155 da Constituição Federal. Apreciação sobrestada, em virtude do término do prazo regimental da sessão.
1. 3. 1 - Designação da Ordem do Dia da próxi~a
sessão
1.4- ENCERRAMENTO
2- RETIFICAÇÁO
~
Ata da 25' Sessão, realizada em 19-3-92
3- MESA DIRETORA
4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 48a Sessão, em 8 de abril de 1992
23 Sessão Legislativa Ordinária, da 49 3 Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevídes e Dirceu Carneiro
ÀS 14 HORAS F .10 MTNlTrO.'i, ACTTAM,<;í? PRTi.<;I'N"l"FS OS SR.<;.•'iFNA/JOR/iS:

Affono;o C'.amargo - Alhano Franco - Alexandre C.os-ta- Aluízio Bezerra- Amazonino Mcndc~- C.arlos Dc'Carli - Chagas Rodrigues - Od SaOóia de Carvalho - Coutinho
Jorge- Darcy Kiheiro- Dario Pereira- Dirceu CarneiroHcio Álvares- Esp~ridia.o Amin - Fpitácio C.afctCit-3. - Fernando 1Ienrique Cardoso- Francisco Rollcmherg- Garibaldi Alves FHho - Ciuilhcrmc Palmeira- llcnriquc Almeidallvdokol Freitas- lrapuan Costa Júnior- Jarbas l'a<;.<arinho
-·João França - João Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat
Marinho -José l'.<luardo -José Fogaça - Jos~ Paulo Biso!
-José' l:ticha- Júlio Campos- Júnia Marisc- Julahy Magalhiles - 1-êlvoisier Maia - I .ucfdio Porlclla - Magno Bacelar
- Mansueto de I avor- Mário Cova."- M-arlucc Pinto- Maurfc-io Corrêa - Mauro Bcncvides - Mcira Filho - Moisês
Ahrao - Nahor J lmior - Nelson Carneiro - Odacir Soares Onofre Quinan - Pedro Simon - Raimundo I jra - Ronaldo
Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Valmir C..ampelo

O SR. PRESII)ENTE (Mauro Benevides) - A lista de .
presença acusa o comparecimento de 54 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a seSsão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos riossos trabalhos.
O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
N' 168, de 1992 (n' 96/92, na origem), de 6 do corrente,
restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n9 90/91
(n" 5.642/90, na Casa de origem), que cria a Procuradoria
Regional do Trabalho da 20~ Região-d_a Justiça do Trabalho
e dá outras providências, sancionado e transformado na Lei
n' 8.411, de 6 de abril de 1992.
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DO SR. PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
Encaminhando à revisão do Senad9
autógrafo do seguinte projeto:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 25, DE 1992
(N9 163/92, na Câmara dos Deputados)
Aprova os instrumentos contratuais referentes à
doação ao Governo brasileiro da importância de
US$560,000.00 (quinhentos e sessenta mil dólares americanos) ou Y76.000.000,00 (setenta e seis milhões de ienes) pelo Governo do Japão.

O Congresso_ Nacional decreta:
_
_
Art. 1~ São aprovádos os instrumentos contratuais referentes à doação ao Governo brasileiro da i!~1portância de
US$560,000.00 (quinhentos e sessen~ mildólare~ amer_ic;:anos)
ou Y76.000.000,00 (setenta e séis milhões de ienes) pelo Go·
vemo do Japão.
.
___
_
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso ~acional quaisquer atos que possam re-sultar em revisão
dos referidos instrumentos cont_ratuais, bem como quaisquer
ajustes complementares que, no:rtermos do art. 49, inciso
I, da Constituição Federal, a_carfctem encargos ou cOmpromissos gravosos-aõ pattlmõniO -naciOnaL~
~Art. 29 Este decreto lcgish!tivo eptpLem yigor na data
de sua publicação.
MENSAGEM N• 84, DE 1992
Submete à consideração do Congresso Nacional os
instrumentos contratuais referentes à doação ao Governo brasileiro da importância d.e US$560_mil
(Y76.000.000,00 ...:.. setenfà é SeiS inilhÕes de ienes) pelo
Governo do Japão ("Japanese Grant Agreement").
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição Federal,
tenho a honra de submeter a Vossas Excelências, com vistas
à competente ratificiçâO, os'"-in~trumentos contratuais referentes à doação ao Governo _t?ra-s1le_iro da importância de
US$560 mil (Y76.000.000,00 -setenta c seis milhões de ienes)
pelo Governo do Japão («Japanese Grant Agreement"), de
conformidade com a inclusa Exposição de Motivos do Senhor
Secretário da Ciência e Tecnologia da Presidência da Repú~
blica.
Brasília, 16 de março de l992. - Fernando Collor de
Mello.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS W 6192, DE 27 D,E FEVE·
REIRO DE 1992, DO SENHOR SECRETARIO DA
CI~NCIA E TECNOLOGIA DA PRESID~NCIA
DA REPÚBLicA.
.
.
Excelentíssimo-Senhor Presidente d~ Rep~blica, _
No intuito de participar-do Projeto de P~squisa c Trt!inamento Científicos, cui~ execuçâÕ-ficará a cargo~ desta Secretaria, o Governo do Japão decidiu conceder ao Governo brasileiro a importância de US$560 mil (Y76.000.000,00- setenta
e seis milhões de ienes), a título de doação onerosa para
pagamento de serviços de consulto ria relativos ao mencionado
projeto.
-
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O _assuntO foi examinado na Proc_uradoria-Geral da Fa-zenda Nacional que entendeu que esta doação se enquadra
no conceito de operação externa de natureza financeira, referida no art. 52, V, da ConstituiÇão Federal, impondo-se fosse
a mesma previamente aprovada pelo Congresso Nacional, antes da formalização do instrumento contratual.
A proposta foi encaminhada a Vossa Excelência através
da EM n•• 368, de 20 de setembro de 1990, pelo Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento, tendo Vos~a Excelê_ncia decidido ouvir o Ministério das Relações Exteriores,
dado _tratar-se de assunto igualmente de competência daquela
Secretaria _de Estado.
A Consultaria Jurídica daquele Ministério chegou à cOnclusão que essa contratação importava em alteração de várias
leis, por preverem que o GOverno brasileiro concederá, aos
consultores que v~crem a ser contratados pelo Banco Mundial,
e com os quais não mantém ele qualquer vínculo empregatício
ou fundonrif, os mesmos privilégios_ c imuniJades, inclusive
fiscais, outorgados pelos países-membros aos empregac;Ios daquele banco. por força do seu convênio constitutivo, o chamado "Tratado de Bretton Woods", propondo em conclusão
que uma vez firmados os respectivos irYshumentOs, deverão
ser os mesmos encarriinhados ao Congresso Nacional para
s.erem ali referendados.
Através da Resolução n" 69. de 18·12-90. o Senado Federal autorizou a contratação proposta sendo os instrumentos
contratuais referentes a operação devidamente firmados por
representantes do Governo brasileiro e do Banco Mundial
em 11 de novembro de 1991.
Embora a Scção 5.01 do Contrato de Doação preveja
ser cfetivada até 1'·'~3-92, esta data foi prorrogada para o dia
10-4-92, conforme fax em anexo, do Banco Mundial.
Resta aPenas adotar providências no sentido de encami~
nhar ao Congresso Nacional para seu referendo o incluso
"Japanese Grant Agrcement", motivo pelo qual submeto à
elevada decbão de Vossa Excelência os documentos anexos.
- ~- Eiri faée da premência da data, solicito a Vossa Excelência
que o assunto tenha a tramitação a mais urgente possível.
Renovo a Vossa Excelência meus protestos da mais elevada estima e consideração. -Edson Machado de Sousa, Secretário- da Ciência e Tecnologia da Presidência da República.
THE WORLD BANK
BRAZIL, PERU AND VENEZUELA DEPARTMENT
BRASILIA RESIDENT MISSION 1
FAX: (061) 226·4993; PHONE: (061) 226-4820
Date: Fcbruary 27,1992 No. 01. Pages: I (including this one)
To: Dr. Edson Machado de Souza, Secretário
---secretaria de Ciência e Tecnologia/PR
Fax Number: (061) 225-1141
From: Alcyone Saliba, Task.Managcr
Subject: Brazil: Science Research and Treining Project (3269

- BR) Japanese Grant Agreement. Extension of Effectiveness
Date

Prezado Ed5on,
Tudo certo com a prorrogação da data para a efetividade
da Doação Japonesa. A nova data é 10-4-~7: __ AJ.!lanhã você
receberá o telex oficial. Víajarei hoje" pa-ia os EUA c estarei
no escritório cm DC a partir da próxima sexta-feira: qualquer
problema, ligue lá.
l[fy,lu experience any problem in receiving this transmission, inform the ~enUer
at the tdephone or fax listed above.
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JAPANESE GRANT AGREEMENT
(Science Researeh and Training Project)
between
FEDERA TIVE REPUBLIC OF BRAZIL
and
INTERNACIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT
as Administrato r of Grant Funds
provided by the
GOVERNMENT OF JAPAN
Dated November 11'\ 1991
JAPANESE GRANT AGREEMENT
AGREEMENT, dated November 11'\ 199I, between
FEDERATIVE REPUBLIC OF_BRAZIL Úh.e Recipient)
and INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (the Banck) acting as administrator (the administrator) of grant funds provided by the GOVERNMENT OF JAPAN (Japan).
WHEREAS (A) pursuant to a letter agreement dated
June 3 rd, 1987 between Japan and the Banck, Japan hasd
requested the bank, and the Bank has agrced, to administer
grant funds to be made available by Japan for the finaricing
of certain prograrns and projects supported by the Bank in
accordance with the provis"ions of such k:tter"agreement;
WHEREAS (B) the Recipient has requestcd and Japan
has agreed to make available a grant (the Grant) out of said
grant funds to finance the cost of carrying out the tecbnical
Assistance described__in Schcdule 1 to this Agrecment (the
Technical Assistance; on the terms and conditions hereinafter
set forth;
WHEREAS (C) the Recipient has requested the Bank
to carry out the T echnical Assistance;
WHEREAS (D) the Bank has agreed to carry out the
Technical Assistance on the tcrms and conditions hereinafter
ser forth;
NOW THEREFORE the partics here to hereby agree
as follows:
ARTICLE I
DcfinitiOns; Term of Technical Assistance
Section 1.01. The Technical Assistance shall be undertaken by consultants (the Consultants) who shãll, as far as
practicable, include Consultants with expertise in the follOwing
areas:
(a) chemistry and chemical enginering;
(b) geology;
(c) biotechnology;
(d) metrology;
(e) science education;
(f) science information;
(g) policy analysis;
(h) economics;
(i) public administration;
(j) new matcriã.ls; and
(k) enviromental science.
Section 1.02. As used in this Agrecment, the terms
"yen~"' and "Y'"' mean the currency C)f Japan, and the thewe
"Consultants"" includes individual consultants as well as anf
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consulting firm that provides any of the experts referred to
in Section 1.01.
Section 1.03. The Consultants ar~ expcctcd to commence
their scrvices on May P 1 , 1991 and jo provide a total of 75
man-months of service between that time and Dcc.emher 3ln.
1992.

ARTICLE II
Responsabilities õf the Administrator,
Section 2._01. The Administrator shall rcasonable efforts
to secure tht! services of the Consultants.
Section 2.02. The Administrator shaU utilize the Grant
to finance on a grant basis the following expenditurcs in connection with the services of the Consultants:
(a) remunctatiolY, t>er-diem and other atlowances:
(b) international and local travei expcnses; and
(c) out-of-pocket cxpenses, including communications
and reports, incurred by the Consultants in forcign and local
currency Iii the pcrforrnancc of their serviccs.
Section 2.03. The amount of the Grant to be provided
by Japan for thc Tcchnical Assistance pursuant to Section:
2.02 shatl not excc.cd the equivalent of seventy six million
yen (76,000,000).
-Section 2.04. The recruitment, engagcrnent and supervision· of the Consultants shall be the rcsponsibility solely
of the Adrninistrator and shall be done accoding to the Administrator's applicahlc procedures.
ARTICLE III
Responsabilities of the Recipient

Section 3.01. The Recipient shall cooperate with the Administrator and the Çonsultants to ensure that thc Technical
Assistancc is carried out promptly and effectively and, for
thi~ purpose, shall issue appropriate instructions to its officials,
agents anP- representatives.
Section 3.02. The Recipicnt shafl:
(a) rnake arrangernents for all personnel of the Consultants assigned to the Tcchnical Assistance (other than nationals of the Recipient o r permancnt residents of the Recipient's
territories) and ali dependents of such personnel promptly
to be provided with any necessary entry and exit visas, residence and work permits, exchange docurnents and travei documents required for their stay in the Recipient's territories
during the duration of the Tcchnical Assistance;
(b) facilita te clearance through its customs of any equipmeqt, materiais and supplics required for the Technical Assistance and any personareffects of the personnel of the Consultants assigned-tO ihe Technical Assistance (other than nationals of the Recipient o r perrnanent rcsidents of the Recipient's
territories) and the dependents of such personnel;
(c) penhit the Consultants to bring into, and wit4~raw
Yfó-01~ the Recipient"S tei'ritories fcasonable amounts of oreign
currcncy for purposes related to the Technical Assistance;
(d) permit the personnel of the Consultants assigned ·:o
the Technical Assistance (orher than nationats of the Recipient
or permanent residents of the Recipíent's territories)"and the
depCndcnts of such pcrsonnel to bring into, and withdraw
from, thc Recipicnt's territories rcasonable amounts of foreign
currency for their personal use; and
(e) exempt the Consultants and the personnel of the Consultan.ts assígned to the Tcchriical_A_ssistance from (or the
Recipient shall pay on behalf of the Consultants and such
personnel) anY taxes, duties, fees,levies and other imposítions
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imposed under thc law:.; und regulation::. in cfú.:cl iH thc R~i
pient's tcrritories on th~ Consultants und such per~onneJ'in
respect of:
(i) any payments whatsocver made w the Consultant!:i
and such pcr!:ionnel (otht!r than nationals of tht! Recipient
or pcrmanent -residents of the Rccipicnt's territories) in connection with the carrrying Ol!_t of thc Tt:chnical Assistan_c<:_;_
(ii) any equípmcnt, matcrials aiid ·supplics hrought intu
the Recipierit's tctritorics by the Consult~~nts for thc purpnse
of carrying out thc T!.:!chnical A~:>sistancc and whkh, aft.er having bccn brought into such tcrritorics, will hc subsequcntly
withdrawn therefrom by thcm;
(iii) any equipmeflt: material and sup:r_li_~_:i_b_rought into
the Rccipient•s territuries by thc Cunsultants for thc purpo~e
of carrying out the _Technical Assistancc and which will bc
consumed therein or bccome th(: propcrty of the Rccipi..:ut;
and
(iv) any property brought into thc Rcdpit:nt\; tcrritorks
by the Consultants or such per:-.onncl (other lhan nationab
ofthe Repiciet or permanent re:-,idt:nr~ of the Rcr:ipicnt t<..'rrit«Jries) or the depcndents of such personncl for thór rcr:-;nna!
use and which will be consumcd thcrcin or subsequcntly with~
drawn thercfrom by them upon thcir rcspcctivt:' departure
from the Recipicnt's tt..'rritoril:-s~ providcd that thc Consultant:-,
such personnel and their dcpendcnts sh~ll folluw thc.: usual
customs proe-edures of tht:: Reópient in importir'~-g propcrty
into the Recipient's territories.
Section 3.03.. The Recipient shall ht! responsib!e for Uealing with any claims ai-iSing out of. or rcsulting frvm, the
Technical Assistance that may bc hruught by_ third p<irtics
against thc Administrator. Thc Rt::cipicnt sha11 índemnify the
Administrator agãrnst any co~ts. claims, damagcs or liabilitks
arising out of, or resulting from, any acts or omisslüns in
conncctíon with thc Tcchnical Assistance.
Section 3.04. For purposes of carrying out the Technical
Assistancc, the Recipicnt shaU makc avaliablc to thc Consultants, free of charge, ali data, scrvices, facilitics anJ equipmcnt
required for such purposc~.
SectiOn 3.05 The Recipicnt ~hall makc availahlc to thc
Consultants, frcc of charge, such co_untcrpart pcr:-.onnel r:o
bc selectcd by thc Rccipient, with the advicc of thc Adminis~
trator and the Consultants, as shaH bc required for purpuses
of carrying out the Tcchnical Assistam;e.
ARTICLE IV
Reports and Other Matters
Section_4.0LThc Recipknt and thc Administrator shall.
frorn time to time,. aLthc rc4ue:a of eithcr party, t::xchan~c
vicws on the Technical Assistancc and consult on any rcport's
prepared by the Consultants and the implcmentation of any
recommendations ma de in thosc- rcports.
Section 4.02. Thc Administrator may use any rcpórts
prcpared by the Consultants for any purpose that tht.> Adminis~
tratar may considcr appropriatc but thosc rcport:-. may not
be made public cxcept by agrccment betwecn the Rccipicnt
and tht! Administrator.
ARTICLE V
Effective Date, Suspension and Termination
Sectiori 5.01. ~bisAgfecm~nt ~h ali b~çoJuc cff~ctive upon
its ratificati-On hy the Borrower's Congrcss, prOvidcd, hnwc·
ver, that if thios Agrcem-ent shall nõt have entered into dfcct
by March P 1, 1992, or such !ater date that the AdministrHtor
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may cstahlish, this Agrcemcntand ali obligations ofthc parties
hcreundcr shall ter_minatc.
-setion 5.02. Thc Recipicnt maY at any time requesCtbc
Admini~trator in writing to terminatt: the Technical Assistance. Wht::ther or not the Recipicnt has made such a request,
the Administrator may at any time suspend or, aftcr consultation wilh thc Rccipient, terminate the Technical Assistance
if any circumstanct:::. arise that. in tht:: opinion of thc Adminis~
trator, interfere or threatcn to interfere with thc successfnl
implcrnentaLion of thc Tcchnical Assistance, thc accomp\ishmcnt of its purpn~cs. o r the t!xecution of the Tecbnical Assistancc in accordancc with the terms and conditions of this
Agrecmcnt.
Section 5.03. Jf thc-Technical Assistance is suspended
or terrninated. the Rccipient and rhe Administrator shalll consull with each othcr concerning any further action that may
hc ncçessary or desirahlc.
Sect10n 5.04. Thc Administratnr is not an agent of or
tru.,\lt'~ for the Rccipicnt and shuH not have any fiduciary
relationship with thc. Recipicnt. The Rccipicnt shall have no
right to any portion of thc G rant that is not expended by
the Administrator pursuant to thíS Agrccment.
ARTICLE VI
Representation
Section 6.01. The entities re::.ponsible for the implemcntation of this Agrcement sha"IJ"Oc:
Ft)r thC Re-~.:ipient:
_
_
_
Secretaría de Ciência e Tecnologia da Presidência da Rc·
pública
Edifício Ja Secrcüuia da Ciência e Tecnologia
Esplanada dos Ministbios - Bloco E - 4" aoda_r 70002 Brasília, DF- Brasil
Cable address: SCT/PR
Telex: 612~58 SCTR BR- 613886 SCTR BR
For the Administrator:
Intcrnational Bank for Re-.::onstruction and Development
lKlK H Strcct, N.W.- Washington, D.C. 20433- United
States of Ame rica
Cabl~ addre~s: lmhafrad --Washington, DC._ ___
___ _
Telex: 197688 (TRT)- 248423 (RCA)- 64145 (WUI)
Gr -- 82987 (FTCC)
ln Witness Whercof, tbe parties hen:-to, acting through
their duly authorized rcpre::;cntativcs. have causcd this Agreement to be ~igncd in their rcspective names in the District
c5f Culumhia, Unit('d States of Amcrica, as of the Jay_ 3_1'!4
year first ahove writtcn.
,
Fcucmtiw Repuhlic of Brazil. - By (ILEGJVEL), Authvrizcd Rt.!presentativc.
lnternational Bank for Recom.truction and Development
as Admínistrator of thc Grant. - (ILEGÍVEL), Regional
Vice Prl.:'sidcnt Latin Amcrica and the Caribbean.f

SCHEDULE 1
Desc-ription of Technical Assistance
1.3 dTechnical assistance to support tht! preparation of
thc diffcrent componcntsofthc Science Research and Training
Projcct. Such projcct is assisting is strengthcning Brazil's instirutional framcwork for support of scientific research particularly with repesct to are as of highest priority for ~razil's economic development. Thc technical assistance would consist of:
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a)Execution of studics on the prescnt state óf ~de-Jitific
developmcnt of tht.' suhprograms., including sue h other con:ml~
ta tive serviccs as may y neccssary, in are as sue h as !he importation process, to compk:ment the al:x)vç rc(crenced studies
in making proposals for an adequate and morc_dficient itnplementation of said subprograms: for purposes of this paragraph,
thc term '"subprogram" is usc_d, mutatis mut_andis, with the
sarne_ functíonal meaning stipulated in Section 1.02 (u) of the
Loan Agrccment n'' 3.269 BR (Science Rcscarch and Training
Project).
. _
- - --(b) Exccution of studies in thc are.as of industrial and
sciencc _dcvclopment with thc aim, inter alia, of assisting in
the improvement uf the interchangc betwt!cn the research
and productive sectors. The studies would cover the following
elcments inter alia:
((i) interface bdween scicntific rescarch_ and industrial
innovations, including the establi~hmcnt of university/industry
parks;
(ii) organization and managcment of thc national ~cicnce
research siste-m, induding the inve~tmcnt necds there.for;
(iii) relationship hetween industrial innovation and general policies on intdectual property, fon.:ign invcstment, trãde
and tax matters; e
(i v) rcview _of dsling materiais o_n the abow mt.:ntioned
elements.
2. The _co~ts__to bc financed fro_m tbe Japonese Grant
Funds are estimalt:d as follows:
(a) Subrogram Studies:US$50,000
(b) Industrial Policy studiesUS$510,00
Tota!US$560,000
3. EstimateJ Annual Dishrsements (in US$4 t:ljuivalent)
199!
1992
Total
410,000
150,000
560,000
Ofício PGFNIN' 1.092191Em 1~-12-91
Senhor Secretário.
O Governo do Japão deódiu conceder ao Governo brasi·
leiro a importância de Y 76.000.000,00 (setenta c seis milbõ~s
de ienes), a título de doação onerosa (grant) para o pagamento
de serviços de consultaria relativo!> ao Projeto de Pes4uisa
e Treinamento Científicos, cuja execução está a cargo da Se·
cretaria de Ciência c Tecnologia da Presidência da Repüblica.
2. Esta Procuradoria-Geral, ao examinar a matéria, em
seu parecer de número PGFNICOFE/357, de 6 de junho de
1990, entendeu que ela se en-quadra no conceito de operação
externa de natureza fiiianccira" referida pelo artigo 52, V,
da Constituição Federal. -Em fact! dessa circuni$tância, impunba·se fosse a operação- previãmeiltc apr6Vorda pelo Senado
Federal, antes de que o Governo brasileiro pudesse formalizar
os instrumentos contratuais referentes à mt.!Siiüi, juntó ao Ban.
co Internacional de Rconstruç.lo e Desenvolvimco_to (Banco
Mundial), que foi- designado como agentt: financeiro pelo Go·
vemo japonês. 3. Sucede 4uc, quando do encaminhamento da Exposição
de Motivos n~ 368, de 20 de setembro Ue __19_90, pela qual
o Minist~rio da Ec_ónomia, Fazenda~.: Plailejamentt1 solicitava
ao ExcelentíssimO senhor Prt.:sidente da República que cnvia:sse Mensagem ao Senado Federal, para peüir fosse autorizada
a contratação acima alud-ida, decidiu a Presidência da República ouvir, prCviarite"Tlte;-~fOoutú Cü-tlSitlto"fia Jurídica dt.> Ministério da Relações Exteriores, dado tratar-se de assunto
igualmente de competência dessa Secretaria de Estado.

..t. Examinando a matéria, aquela Consultoria chegou à
conclusão que. além de conterem os instrumentos contratuais,
operação ·externa de natureza financeira, sujeita a prévia autorização setorial, contemplavam, igualmente, tópico:.; que importavam em alteração_ de v.árias leis em vígor-, por preverem
que o G_oycrno brasileiro concederá, aos consult9res que vierem a ser contratados pelo Banco Mundial, e com os quais
não mantém ele qualquer vínculo empregatício Ou funcional,
os mesmos privilégios e imunidades, inclusive fisCãiS, outor~
gados pelos países membros aOs- empregados daquele Banco
por força do seu Convênio Constitutivo, o chamado "Tratado
de Bretton Woods".
5. Em face dessa circunstância, a douta Coosllltoria Jurí~
dica desse Ministério concluiu que, após autorizada a formalização dos contratos pelo Senado Federal, e uma vez firriiados
os respectivos in~trumentos, deverão os mesmos ser encaminhados ao Congresso Nacional, para s~rem por ele referendados, nos termos do artigo 49, I, da Constituição federal,
única forma de derrogar as disposiçõe~ legais conflitanteS Cóm
o texto dos contratos.
6. O Senador Federal, atravt!s da Resolução n~ 69, de
18·12-90, autorizou a contratação sub examine, e os instrurnerltos contratuais que formalizam a operação forani-deVidamcntc firmados por representantes do Governo brasileiro e
do Banco Mundial, cm 11 de novembro próximo passado.
~

.

7. Assim sendo, venho solicitar se digne V. Ex~ de determinar sejam ado ta das as providências necessáriaS ·ao _encilminbamcnto ao Congresso Nacional, para seu referendo, do
incluso "Japanesc Grant AgrecmenJ" (Contrato _d_e__ Doação
Japonc~a), acompanhado de tradução juramentada, nos termos da lei. Para -o--melhor esclarecimento dessa Secr:etariade Estado, estou anexando, igualmente, c9pias do citado Par~
cer PGFNICOFEIN" 357190, bem como da Exposição de Motivos n" 368, de 20-9-90, destt.: Ministério, e do pronunciamento
da douta Co_nsliltora J uridica do Mi_nis_t~rio -das Relações Exteriores, também mencionado anteriormente.
Renovo a V. Ex" meus protestos da mais elevada estima
e consideração. - 'J'erci~ Sampaio Ferraz Junior, Prcicura~
dor~Geral da Fazenda Nacional.
A Sua Excdência o Senhor
_Ministro Fernando Fontoura
MO. Secretário-Geral Executivo Substituto do
Ministério das Relações Exteriores
--Brasília, DF
JAMES ALEXANDER ANDERSON
Tradutor Público Juramentado
Avenida Treze de maio 47, sala 505
Rio de Janeiro. R.J.
Telcfon_es: 252-1405 e 252-2396
Certifico pela presente 4ue me foi apresentado um documento àã.rado na língua inglesa, para ser por mim traduzido
para o vernáculo, o que fiz de acordo com o meu ofício;
confore abaixo:
(Tradução N" 306191)
CONTRATO DE DOAÇÃO JAPONESA
(Projeto de Pesquisa Científica c Treinamento) celebrado
ehtre a República Federativa do Brasil e o Banco Internacional
dç Reconstrução ~ Fomento, na qualidade de Administrador
dos fundos da doação provida pelo Governo do Japão.
Datado de 11de novemmbro de 1991.
-~
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CONTRATO DE DOAÇÃO JAPONESA
COntrato datado de 11 de novembro de 1991 entre
a República Federativa do Brasil (a "Recipiente") e
o Banco Internacional da ReconstruçãO, ~-,Fomento (o
"Banco"), na qualidade de Administrador (o "Admi~
nistrador") do fundos da doação providos pelo Governo
do Japão (o "Japão").

Considerando que (A), o Japão solicitou -ao" Banco, em
conformidade com um acordo epistolar datado de 3 de junho
de 1987 entre o Japão e o Banco, tendo o Bancoconc'Ordado,
.que o referido Banco adminiStrasse fundos de doação a serem
postos à disposição pelo Japão para financiamento de determinados programas e projetas respaldados, _segundo os termos
da aludida carta pelo Banco, consoante as di~posições do refeM
rido acordo epistolar;
·
Considerando que (B), a Recipiente solicitou e 6 Japão
concordou tornar disponível uma doação (a ·"Doação"), proveniente dos referidos_ recursos, _para_ç_l,lsteãr· á téalização da
assistência técnici descrita nO Ãnexo 1 deste Ço.ntr.ato (a "Assistência Técnica"), sob os termos e condições assinalados
doravante;
Considerando que (C), a Recipiente sóiiC/tOU aO.BanC~
que realizasse a referida Assistência Técnicá.;, ..
Considerando que (D), o Banco concordou em realizar
a Assistência TéCnTca de acordo com os termos e condições
assinalados abaixo:
As partes contratantes concordam, portanto, no seguinte:

ARTIGO I
A~istência Técnica
Seção 1.01. A- Assistênéia TécniCa será. Proporcionada
por meio de consultores (os "Consultõies"), devendo, tanto
quanto possível, haver ConSultores com conhecimentos espeM
cializados nos seguintes setores:
a) química e·engenharia química;
b) geologia;
c) biotecnologia;
d) metrologia;
e) educaçãô nãs disciplinas científicas;
t) informações científicas;
g) análise de políticas;
h) economia;
i) administração pública;
j) materiaiS O.Ovos; e
k) ciência ambientaL
Seção 1.02. OS termos "yen" e "Y'', nos sentidos em
que se empregam neste Contrato, significam 3 moeda do JaM
pão, ao passo que· o termo ~·consultores" inclui consultores
individuais assim como qualquer empresa de consultaria que
fornece qualquer dos especialistas citados na Seção 1.01.
Seção 1.03. P.re-vé-se que os Consultores iniciem seus serviços em P de maio de 1991, realizando entre essa data e
31 de dezembro de 1992 um total de 75 homens-mês de serviços.
ARTIGO!!
Responsabilidades do Administrador
Seção 2.0L O Administrador se es"fOrçará de maneira
razoável por obter os serviços dos Q:msultores.
Seção 2.02. O Adrnillistrador devel-á utiliza:~;: a Doação
para financiar em bases de doação as seguintes despesas ligadas com os serviços dos Consultores:

Definições: Prazo da

a) remuneração, viáticos e o~-ó-~as somas assinaladas;
b) despesas de viagem internacionais e domésticas; e
c) despesas incidentais, inclusive de comunicações e de
apresentação de relatórios, incorridas pelos ConsultoreS em
moedas estrangeiras e locais na realização de seus serviços.
Seção 2.03. O montante da boação a ser provida pelo
Japão para a Assistência Técnica~ em conformidade com a
Seção 2.02, não deverá ultrapassar uma soma equivalente
a setenta e seis milhões dl' yens (Y76.000.000).
Seção 2.04. O recrutamento, a contratação e a supervisão
dos Consultores serão responsabilidade única do Administrador, sendo realizados em conformidade com os procedimentos do Administrador aplicáveis ao caso.

ARTIGO III
Responsabilidades da Recipiente

Seção 3.01. A Recipiente deverá cooperar com o Admi~
nistrador e com os Consultores para garantir que a Assistência
Técnica seja efetuada pro11tae_ eficazmente, devendo, para
esse fim, .emitir instruç6es.ap"roprl3.dãs a seus dirigentes, agentes e representantes.
Se_ção 3.02. A Recipiente deverá:
a) tornar medidas para que sejam fornecidos a todo o
pessoal dos Consultores designado à prestação de Assistência
Técnica (outro que não os nacionais da Recipiente ou residentes permanentes dos territórios da Recipiente), bem como
todos os dependentes desse pessoal, de maneira expedita,
quaisquer vistas de entrada e saída, e autorizações de residência e de trabalho que sejam necessários, assitn como os documentos de intercâmbio e de viagem exigidos para a sua est~dia
nos territórios da Recipiente durante o período da Assistência
Técnica;
b) facilitar o despacho pela sua alfândega de quaisquer
equipamentos, in·ateriais ~ fornecimel)tOS exigidos para fins
da Assistência Técnica e quaisquer pertences pessoais do pessoal do_s Consultores designado para Assistência Técnica (outro que não os nacionais da Recipiente ou os residentes permanentes nos territórios da Recipiente), e dos dependentes desse
pessoal;
c) permitir aoS Con-sultores_ trazerem para o território
da Recipiente e dele retirarem quantia~ ~~oáveis de mo~das
estrangeiras para fins relacionados com a Assistência Técrtica;
d) permitir Que o pessOal dos Çonsultores designados
-para a Assistência Técnica (outro que não nacionais da Recipiente ou residentes permanentes nos territórios da Recipiente) e dependentes dos mesmos possam trazer para os territórios da Recipiente·, e possa ·daí retirar, quantias razoáveiS
de moedas estrangeiras para seu uso pessoal; e
e) isentar os Consultores e o pessoal dos Consultores
designado à prestação de. Assistência Técnica de paga·mento
de quaisquer tributos, direitos, emolumentos, honorários, ta-.
xas e outros encargos em vigor nos territóriOs da Recipiente
com respeito aos Consultores _e tal pesso~ (ou fazer com
que a Recipiente pague tais itens em prol dos Consultores
e seu pessoal). no tocante a:
i) quaisquer pagamentos que sejam efetuados aos Çonsultores e ao pesso·al correlato (exceto nacionais da Recipiente
ou residentes permanentes nos territórios da Recipiente). com
respeito à realização da Assistê_~ç~a :récnica;
ü) quaisquer equipamentos, materiais OU fornecimentos
trazidos para o território da Recipiente pelos Consultores para
efeitos de realização da Assistência Técnica e que, depois
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de terem sido trazidos para os referidos territórios, serão retirados posteriormente pelos mesmos;
iii) quaisquer equipamentos, materiais e fornecimentos
trazidos para os territórios da Recipiente pelos Coitsultores
para efeitos de realização da Assistência Técnica e que serãó
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mentO de SUflS .finalidades ou a execução da Assistência Técnica em conformidade com os termos e condições deste Contrato.
Seção 5.'03. Suspendendo-se ou terminando-se a Assistência Téchica~ à Recipiente e o Administrador deverão realizar consultas'-tn'ú.tuas a respeito de quaisquer ações futuras
que sejam riecessárias ou desej~veis.
Seção 5.04. O Administrador não é bem agente nem
entidade fiduciária da Recipiente, nem terá -qualquer relacionamento fiduciár:i9:_ para com a Recipiente. A Recipiente não
terá direito a qualquer parte da Doação que não seja expendida pelo Administrador em conformidade com este Contrato.

consumidos nos mesmos ou--passarão a se tornar propriedade
da Recipiente; e
iv) quaisquer bens trazidos para os territórios da Recipiente pelos Consultores ou por pessoal correlato (outro que
não nacionais da Recipiente ou residentes permanentes dos
territórios da Recipiente) ou por dependentes desse pessoal
para seu uso individual c que serão consumidos nesses territórios ou serão subseqüentemente retirados dos mesmos por
essas pessoas quando de sua partida dos_ território_s_ da_ Reci_piente, contanto que os Consultores, o referido pessoal e seus
dependentes adotem os ptucedimentos alfandegários habituais quando da importação desses bens para os territórios
da Recipiente.
Seção 3.03. A Recipiente deve ser responsável de lidar
com quaisquer reivindicações qtK surjam de ou que resultem
de Assistência Técnica, e que sejam apresentadas por terceiros
contra o Administrador. A Recipiente deverá indenizar o Administrador contra quaisquer custos, reclamações, danos e
perdas ou responsabilidades oriundos de quaisquer atos ou
omissões relacionados com a Assistência Técnica ou que resultarem desta.
Seção 3.04. Para fins de realiz_ação da Assistência Técnica,
a Recipiente deverá colocar à disposição dos Consultores,
gratuitamente, todos os dados, serviços, meios e equipamentos exigidos para os referidos fins.
Seção 3.05. A Recipiente deverá colocar à disposição
dos Consultores, gratuitamente, o pessoal de contrapartida
a ser selecionado pela Recipiente, com assessoramento do
Administrador e dos Consultores, que seja necesSário ·para
efeitos de realização da Assistência Técnica. ,

Telex: 197688 (TRT); 248423 (RCA); 64145 (WUI) ou
- .
..
.. .
82987 (FTCC)
Em testemunho de que as partes signatárias do presente,
agindo através de seus representantes devidamente autorizados, fizeram firmar este Contrato nos respectivos nomesno DiStrito da Columbia, nos Estados Unidos _da América,
no dia e no ano que primeiro aparecem acima:.

ARTIGO IV
Relatórios e Outros Assuntos
Seção 4.01. A Recipierite-ce o AdminiStrador deverão,
de tempos em tempos, pedido de um ou outro elemento
intercambiar idéias sobre a Assistência Técnica e fazer consul~
tas a respeito de quaisquer relatórios preparados pelos Consultores e quanto à implementação de qualquer recomendação
apresentada nos referidos relatórios.
~e.ção 4.02. _O Administrador poderá utilizar quaisquer
relatonos preparados pelos Consultores para quaisquer fins
que o Administrador julgue ser apropriados, não podendo
esses relatórios, contudo, ser divulgados _salvo com prévio
acordo entre a Recipiente e o Administrador.
ARTIGO vData de Efetivação; Suspensão e Terminação
Seção 5.01. Este Contrato deverá entrar em vigor na
data de sua ratificação pelo Congresso da Recipiente, com
a ressalva de que, não tendo sido implementado até 1"' de
março de 1992 ou data posterior a ser estabelecida pelo Administrador. este Contrato assim como as obrigações das partes
sob o mesmo deverão terminar.
Seção 5.02. A Recipiente poderá a qualquer momento
solicitar ao Administrad_or por escrito que termine a AS:Sistêncié]_ Técnica, casb-suíjam quaisqUer cirCunstâncias que, na
opinião do Administrador, obstem ou ameacem obstar a implementação bem-sucedida da Assistência Técnica, o ·cumpri-

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
FIR 92A00246 R007 - Folha 1 por (firma ilegível, Representante Autorizado
Banco Internacional de Reconstrução e Fomento
por (firma ilegível)
Vice Presidente Regional para América
Latina e a Região do Caribe
ANEXO I
Descrição da Assistência Técnica
1.3 Assistência Técnica para respaldar a preparação
dos diversos componentes do Projeto de PesquiSa Científica
e -de Treinamento. Esse projeto visa ajudar a fortalecer a
infra-estrutura institucional do Brasil para apoio das pesquisas
científicas, principalmente com respeito às áreas de mais alta
prioridade para o desenvolvimento económico do Brasil. A
assistência técnica constaria de:
(a) Realização dé estudos sobre o estado atual do desenvolvimento científico dos subprogramas, inclusive demais
serviços de consultaria que sejam necessários em áreas tais
como o processo- de ·importação, para complementação dos
estudos citados acima na compilação de proposta para implementação adequada e mais eficiente dos referidos subprogramas; para os _efeitos deste parágrafo, o termo "subprograma" é utilizado mutatis mutandis com a mesma significação
funcional, assinalada na Seção 1. 02 (u) do Contrato de Empréstimo n~ 3269 BR (Projeto de Pesquisa Científicas e de_
TreiOarilento).

ARTIGO VI.
Representação
Seção 6.01. Serão as seguintes as entidades responsáveis
da implementação deste Contrato:
Pela Recipiente: Secretaria de Ciência e Tecnologia da
Presidência-da República -EdifíCio da Secretaria da Ciência
e Tecnologia - Esplanada dos Ministérios - Bloco P 4' andar 70062, Brasüia, DF., Brasil.
Endereço cabográfico: SCT/PR.
Telex: 612858 SCTR BR; 613886 SCTF BR
Pelo Administrador: Banco Internacional de Reconstrução e Fomentq- 1818 H Street, nw --Washington, D.C.,
20433 ~Estados Unidos da América.
Endereço cabográfico: INTBAFRAD, Washington, O.

c.
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(b) Execução de estudos nas áreas do fomento indus-

trial e científico, com a finalidade, inter alia de ajudar a aprimorar o intercâmbio entre os setorcs de pesquisas e de produção. Os estuDos abrangeriam, inter alia, os seguintes elem_entos:
(i) interface ·entre inovaç~es C-ientíficas, de pesquisas
e industriais, inclusive estabelecimento-de parques univcrsitários/indust riais;
__ (ii) org;ãhi.ZàÇ-ao c gerenciamento do sistema nacional
de pesquisas científicas, inclusive das necessidades de investimentos para o referido fim~
(iii) relacionamento entre inova-ção ífiâustr_ial e políticas gerais referentes à p_roprieda9e intelect~_al, investimentos
estrangeiros. e assuntos comerciais .e tributárias; e __
(iv) um rc:_cxame das referéncias_at_l!ahncnte existentes
a respeito dos elementos citados ~cima.______
__
2.3 dEstimam-se nos montantes seguiiüi!s OS_ c_ustos a
serem financiados com os Fundos da Doação Japonesa;
(a) Estudos de Subprograma
US$560.000
(b) Estudos de Política Industrial!
US$510.000
TOTAL US$560.0003
3.3 Desembolsos Anuais estimados, (US$ equivalentes)
tes)
!991 1992 Total
410.000 150.000 560.000"
Era tudo quanto constava do documento aludido, que
_
traduzi de acordo com o meu ofício. Dou fé.
Rio de Janeiro, 25 de_n-ovcmbio dc--199(- James Alexander Anderson, Tradutor_ Público Jura_mentado. Rua Prcf.
João Felipe 341, Rio de Janeiro ' RJ, Tels. 252-1405 252-2396.
SECRETARIA bA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Memorandum para o Sr. Edson Machado de Souza Secretário da Ciência c Tecnologia.
Memo. COAP --010192
Senhor Secretário,
Como é do_ seu conhecimento, o Governo Japonês, através do Banco Mundial, colocou à disposição da SCT/PR uma
doação equivalente a US$560,000.00, para assistência técnica,
por meio de consultoria especializada, para as áreas consideradas prioritárias cm termos de desenvolvimento científico
e tecnológico_. Após a tramitação normal que o caso requer,
incluindo a autorização scOãtorial, a Consultaria Jurídica do
MRE considerou necessária a ratificação por parte do Congresso Nacional em função de alguns aspectos técnico-jurídicosA_
Minha preocupação prcnde~Se aO fato de perceber que,
segundo o artigo V, scção 5.01, caso o contrato não seja
ratificado pelo Congresso Nacional at~ 1·• de março de 1992
o mesmo perderá a validade o _que, além de representar a
perda de recursos importantes para esta fase dos trabalhos
na SCT, poderia traier conseqüências négafiVàs nas futuras
negociações junto ao Governo Japonês e ao Banco Mundial,
para a captação de recursos para os programas cm curSO nesta
Secretaria.
Desta forma, solicito a cspeciãl atenção de V. Exa. no
sentido de determinar as urgentes medidas para a tramitação
e ratificaçãO do mendonado acordo no Congresso Nacional.

A_brjlde 1992

Atenciosamente, Lélio Fellows Filho, Coordenador de
Ações em Áreas Prioritárias.
THE WORLD BANKIIFC/M.I.G.A.
· Washington, D.C. 20433
USA
TELEX TRANSMITTAL
Wdial
Laihr
Oinfo
f-3 a
- Subject: Brasil - Sciencc Research and Training Project, Japanese
- Grant
- Document Name Scienc-e
- Drafted hy: A. Saliba
- Authorized by: K. Y. Amoako, Chisf, Laihr
- CW and CC: Bertao (Legal), grothc (Loael)
- CC: Nercissiantz (Laidr), Collelli. Carvalho (O/R)
(Legal), Laihr
.
~ Stalf, Leung (Edsl5), papageorgiou (0/R), EI Baroudr
(Laico),- Lac Files, Project Ffle
391611142=
- Ris Excellency Ministcr Marcilio Marques Moreira,
.:...._Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
-Dr. Tercio Sampaio Ferraz !unio~,-::- P_~oc_~rador
Geral da Fazenda Nacional- Brasllia, Brazil.
391 611146 = - Ambassador Jose Artur Denot Medeiros,
- Diretor, Departamento de Assuntos Internaciona:IS -Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento - Brasília,
Brazil.
391 611146 =-Dr. Ed5on Machado de Souza- Secretary
-Secretaria da Ciência e Tecnologiã- Brasília, BraziL
IBRDBRA- Jnthafrad, Brasilia, Brazil.
- Attention: MR. G. Papadopoulos
BT
Washington DC February 27, 1992
For Dr. Marcilio Marques Moreira, Ministro da Econo~
mia, Fazenda e Planejamento_ and Dr. Edson Machado d~
'Souza, Secretário, Secretaria da Ciência e Tecnologia s~mt
~ colon copies to Dr. Terei o Sampaio Ferraz Junior, Procurador
Geral da Fazenda Nacional, Ministério da Economia, Fazenda
e. Planejamento semi colon Ambass.ador Jose Artur Denot
Medeiros, Director, DEAIN!MEFP se mi Colon and Mr.
George Papadopoulos, Representante residente, Banco Mundial, BrasHia. Rc science research and training project (Loan
- 3269- BA). Japanese grant agreement. Pursuant to the requcst made by th!.! Secretaria da Ciencia e Tecnologia on
February 21, 1992, iam p(eased to inform you that the Bank
has established april 10, 1992 às Later date for purposes of
section 5.01 ofthe referred grant agreement between the Federa tive Republic of Brazil and the World Bank, dated novcmber
11, !991, best regards, K.Y. Amoako, Chie!, Brazil, Peru
and Venezuela dcpartrnent, World Bank. Intbafrad.
(A. Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)

DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL
N\' 830, de 7 do corrente, encaminhando documentação
referente às despesas de operaçõe-s t'xterilas relativa-S aos
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"Contratos para Regularização dos Ju_ro~ O~.!vidqs em
1989/1990", para os fins preconizados no pruágraTo tjriico é:\ft.
6' da Resolução n" 20, do Senado Federal.

Particip~:~çflo
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dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, c a do Fundo Regional do Norte/Nordeste/Centro-Oeste.
Isso fica evidente, de forrnp cristalina, ao se_ler a Instrução
Normativu n" 23. de 26 de fevereiro de 1992, _expedida pelo
(A Comissão de As.suncos t;conúmicos.)
Dir_etor do DepartCJ.mento da Receita Federal, que, em contraO SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides) - O Expe· partida, ele\oou os valores do selo especial de controle daqueles
diente lido_vai à publicação.
produtos cm torno de: 670%, se comparados aos da alteração
Sobre a mesa. projeto l ..k ki que será litlo pelo Sr. l'-' anterior, determinada pela Instrução Normativa n? 121, de
Secretário.
19 de dezembro de 1991, e já então considerados excessivamente altos, Ressalte-se que, antes desse último ato, vigorava
É lido o seguinte
a lnstfuçãu Normativa-RF n" 253, de 7 de agosto de 1991,
com números pelo menos cinco vezes inferiores. Isso significa
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 38, DE 1992
que, no período de sete meses, os valores do selo de controle
Fixa limite máximo do valor do ressarcimento do foram multiplicados por trinta!
selo especial de controle para cigarros e dá outras pro·l"iEssa progressão- que aliás vinha sendo lenta e gradativa
dências.
... _ começou a ser abusiva _a partir da Portaria n9 295, de_ 26
de agosto Ue 1988, quando o selo passou a corresponder a
4,5~,~., em média, do preço de venda a varejo dos cigarros.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O valor do ressarcimento do selo especial de Até então. o crescimento eül moderado-:- ao longo do tempo,
controle, de que trata o ar\. A6 _<,ia Lei n• 4.502, de 30 de saiu de 0,30% para gradativamente chegar a 0,75%.
Observe-se que, quando de_ sua criação, a distribuição
novembro de 1964,_combinado com o art. 3'-' do Decreto-LeL
do selo de controle aos contribuintes era gratuita, assim pern" 1.437, de 17 de dt!zembro de 1975, não poderá uHrapa~~ar
a vinte UFJR- Unidades Fiscais de Referência- para cigarw manecendo até o advento do Decreto-Lei n" 1.437, de 17
de dezembro de 1975, cujo art. 31 faculta ao ministro da Fazenros. de qualquer s::Iasse.
_
Art. 2'' O Poder Executivo procederá à alteração da da cobrá~lo como "ressarcime.nto de custo e demais encargos",
alíquota do Imposto sobr~ Produtos Industrializados incidente destinando~se o seu produto -a suprir ô Fundo Especial de
sobre os cigarros, de forma a compensar evcntuaic; perdas Desenvolvimento das Atividades de fiscalização- FUNDAF
de arrecadação, corrigir--distorções _c preservar oS princípios (art'. 6'' e 7"),
Corno ressarcimento, o valor do selo de controle deveria
da seletividade e da essencialidade dos produtos, quando ocorcobrir apenas o seu "custo e demais encargos". A evolução
rerem em conseqüência das disposições dcstít lei.
Art. 3" Es.taJ_ci entra cm vigor na data de sua publi- de sua cobrança, entretanto, demonstra inequivocamente _que,
a cada alteração fixada, o seu valor vem -~endo m~jorado
cação.
de molde a ultrapassar, em mUito e "éada vez mais, tal custo
Art. 4" Revogam-se as disposições em contrârio.
e demais e-ncargos. De um acréscimo suave de 0,30% a 0,75%
do preço de venda a varejo, a partir da citada Portaria -n~-Justificação
295/88. o selo de controle transformou-se em autêntico tributo,
Pelo Decreto n'' _453, de 26 dc__fevereiro de 1992~ u Sr. a ponto de representar, na 3rrecadação do exercício de 1991,
Presidente_ da República reduziu, de 330% para 220%, a ali- 10,355% da receita do !PI/Fumo. Ou seja:
quota do Imposto sobre Produtos Industrializados (!PI), inci- Cr$67.748.397.139,00 de selo de controle contra
dente sobre os produtos do item 2402.20.9900 i cigarros) da Cr$654.282.424.848,00 de !PI.
Tabela anexa ao Decreto 11" 97.410, de 23 _dç de:z;çmbto de_
E. pois.. na condição de tributo que a receita do selo
1988 (Tabela de Incidência do I PI).
Essa redução estaria re~paldada pelo § 1'·' do art. 153 de controle integra, no orçamento, item das "contribuições
da Constituição, que faculta ao Poder Ex~çutii.':O alterar as econômicas", como contribuição para o desenvolvimento e
alíquotas de diversos impostos, t:ntre os quais o IPJ, se aten~ aperfeiçoamento das ativ_ida_de_s de fiscalização. No orçamento
desse "as condições e os limites estnbdecidos em lei". Tais para o exerdcio de 1992, aprovado pelo Congresso Nacional,
condições e limites foram estipulados no Decreto~ Lei n" 1.199, a receita estimada- da contribuição do selo de controle é de
Cr$446.995.040.000,00, correspondente a 10,509% da do !PI/
de 27 _de_ dezembro de_l97l, verbis:
Fumo, que é de Cr$4.253.575.653.000,00, sendo este equiva·
"Art. 4~ O Poder Executivo, em relação ao Im- lente a 17,511% da receita total do IPI, que é da ordem
posto sobre Produtos Industrializados, quando ~c torne de Cr$24.291 .324.891 .000,00.
necessário atingir objetivos da política económica e
Observe-se que, com as alterações introduzidas pelo Degovernamental, mantida a seletividade em função da creto n9 453/92 e pela Instrução Normativa n~ 23/92, a receita
essencialidade do produto, ou, ainda, para corrigir disw estimada da arrecadação do IPI/Fumo será reduzida em 1/3,
torções, fica autorizado:
o que representa, grosso modo, cerca de 1,4 trilhão de cruzei~
I - a reduzir alíq uotas até O (zer_o );
ros que deixam de ser computados na distribuição da receita
II - a majorar alíquotas, acrescentando até 30 do !PI para os Fundos Regional e de Participação. Para o
(trinta) unidades ao percentual de incidência fixado exercício de 1992. a parcela do IPI a ser distribuída será de
r:ta lei."
45.5% - 20.5% para o Fundo de Participação dos Estados
Inegavelffiente, a redução tratada não_ vis_a a qualquer ~ do Distrito Federal,_ 22% para o Fundo de Participação
objetivo de política económica e, em vez de c_orti_gj_r distorções, dos Municípios e 3% para o Fundo de Financiamento ao
ocasiona, isso sim, grave distorÇ'áo na arrecadação do IPI do se~or produtivo das regíões_Norte, Nordeste e.,CentrowOest.e
fumo, reduzindo em_ 1/3 (um_ terço) a receita dos Fundos de -~ o que equivaleria a 637 blihões d~ cruzeiros, ou cerca
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de 300 milhões de dólares. Os prejuízos aproximados das
regiões Norte c Nordeste seriam de Cr$121 bilhõe~ e Cr$318
bilhões, respectivamente 20% e 50% dos recursos do Fundo
de Participação dos Estados, não sendo muito diferente dfsso
a distribuição percentual do Fundo de Participação dos MuniR
cípios.0 Secretário de Plancjamento. Sr. Pedro Parente, em
declaração à imprensa, subestimou esses prejuízOs, avaliando
em cerca de 230 milhões de dólares o ganho da União. Ainda
assim, o Nordeste perderia entre 115 c 120 milhões de dólares;
e o Norte em torno de 50 milhões de dólares, dos quais cerca
de oito milhões seriam subtraídos ao Acre (3,42% do total).
Urge, portanto, reverter esse quadro, lesivo, não apenas
ao Norte e Nordeste, mas a todas as regiões do País, corriR
gindo, antes de mais nada, o desvio de finalidade do selo
de controle, que de simples ressarcimento passou à categoria
de tributo, com valores freqUente c desmedidamente alterados
por simples instruções normativas, ao arrepio da Constituição
e das .leis. Nos termos do art. 153, § 1", da Lei Maior, apenas
o IPI, o IOF e os impostos de importação e de exportação
podem ser aumentados pelo Poder Executivo, via alteração
de alíquotas. Reduzir a alíquotado IPI aumentando, concomitantemente, os valores do selo de controle, além de insustentável inconstitucionalidade, consubstancia manobra crimonoR
sa do Poder Executivo.
Ao estipular limite máximo para o selo de controle e,
ao mesmo tempo, induzir o Poder Executivo a restaurar a
alíquota do I PI/Fumo, visa, o presente projeto. a restabelecer
a finalidade para a qual foi o primeiro instituído; e estancar
os prejuízos acarretados aos estados e municípios pela redução
da segunda. Busca, enfim, a proposição, recolocar a tributação
do IPI em seus devidos termos constitucionais, e a cobrança
do selo especial de controle em seu leito legal, de onde nunca
deveria ter saído.
Sala das Sessões, 8 de abril de 1992. -Senador Nabor
Júnior.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 4.502, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964
Dispõe sobre o Imposto de Consumo e reorganiza
a Diretoria de Rendas Internas.

Art. 46. O regulamento poderá determinar, ou autorizar que o Ministério da Fazenda, pelo ·seu órgão competente,
determine a rotulagem, marcação ou numeração,: pelos importadores, arrematantes, comerciantes o-u repartições fazen(járias, de produtos e_strangciros cujo controle entenda necessário, bem como prescrever, para estabelecimentos produR
tores e comerciantes de determinados produtos nacionais, sisR
tema diferente de rotulagem, etiquetagem, obrigatoriedade
de numeração ou aplicação de selo especial que possibilite
o seu controle quantitativo.
§ 1" O selo especial de que trata este artigo será demissão oficial e sua distribuição aos contribuintes será feíta gratuiR
tamente, mediante as cautelas e formalidades que o regulamento estabelecer.
§ 2Q A falta de numeração do produto ou de aplicação
ao-s-elo- eS-peCial, ou o uso do selo impróprio ou aplicado
em desacordo com as normas regulamentares, importará em
considerar-se como não identificado, com o descrito nos documentos fiscais, ci produto respectivo.
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DECRETOLEIN• 1.199, DE27 DE DEZEMBRO DE 1971
Altera a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias
(NBM), a Tarifa Aduaneira do Brasil (TAB), a legislação

do Imposto sobre Produtos Industrializados e dá outras
providências.
Art. 4"=' O Poder Executivo, em relação ao Imposto soR
bre Produtos Industrializados, quando se torne_ necessário
atingir os cibjetivos da política económica governamental,
mantida a seletividade em função da essencialidade do produto, ou, ainda, para corrigir distorções, fica autorizado:
I - a reduzir alíquotas até O (zero);
I I - a majorar alíquotas, acrescentando até 30 (trinta)
unidades ao percentual de incidência fixado na lei;
III - a alterar a base de cálculo em relação a determinados produtos, podendo, para esse fim, fixar-lhes valor tributável mínimo.

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

DECRETO N• 453, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1992.
Altera a alíquota do Imposto sobre Produtos Indus·
trializados - IPI, incidente sob~ os cigarros.

DECRETO· LEI N' 1.437, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1975
Dispõe sobre a base de cálculo do imposto sobre
produtos industrializados, relativo aos produtos de procedência estrangeira que indica, e dá outras providências.
••• ' •••••••••••••••••••• ·-· - · - ~--~--·--· .,;o:.o;-.;.;.••••.• -'·~""'"'"

CONSTITUIÇÁO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
SEÇÃO III
Dos Impostos da União
Art. 153.

...... §.~i·~ i

Compete à União instituir irilpoStõS sobre:

f~~~it~d~-~~- P~d~; E,;~~ti~~·:;t~~~úd~~-~~ -~;;.di-

ções e os limites estabelecidos em lei, altera as alíquotas dos
impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V.
. .............. ·--···.· .. - .......••.... ·: .· •... ~ •. ~- ... ······'' .......••.•..... ·~:!

(À Comissão de Assuntos Econômicos- decisão
terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto
lido será publicado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr.
}9 Secretário.
São lidas as seguintes:
Brasília, 6 de abril de 1992
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 65, § 69, do Regimento Interno do
Senado Federal, vimos comunicar a V. Ex~ que, a liderança
do PDS passa a ser exercida pelo Senador Esperidião Amin.
Atenciosameiite, Senador Jarbas l?_ass~riil_hQ ~-Senador
João Fran-ça-Senador LUCidiO POiteJa~Senador Esperidião
Amin
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Ex• que, nos termqs
'dos arts~_55_, III da Constituição e 39, a, dO Rle:gimento Interno,
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me ausentarei dos trabalh9:s da_Casa, nq _período de 11 a
20 do corrente més a firri de, no desempenho de missão com
que me distinguiu o· Se-nãá~.--participar ComO--çdnvidado _do

Semiriârló -"Brasil hoje problémas e alternativas" a realízar-se
em São FranciscO-nOs Estados Unidos da América.
Atenciosas·Saudações, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Os expe_
dientes lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, aviso do Sr. Ministro da Saúde, Adib Jate-ne, que será lido-pelo Sr. 1\> Secretário.
-

É lido o seiuinte
A VISO N• 252/GM

Em 7 de abril de 1992
Senhor Presidente,
_
_
Reporto-me ao documento SM/N' 120, de 18-3'92, de
V. Ex~ infonriandá que te-ilhO prazer em comparecer perante
o Pl~nário dessa ·Casa do Congresso Nacional_,__~() ~dia 15 do
corrente mês, as 14:30h.
- - _Atenciosamente, Adib D. Jatene, Ministro da Saúde
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência fica ciente.---- -- -- So.bre a mesa, requerim-ento ""qtie-Se-.tã lido pelo Sr. 1"'
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 144, DE 1992
Senhor Presidente,
Com fundamento_ Óc;> s;iisp.oSto ná alínea a do inciso II
do art. 215 do Regiirie~tO Jnterno. do Senado Federal, requeiro
a Vossa Excelência autorize a transcrição, nos Anais da Casa,
da entrevista c6n-c~dida, pelo Presidente do Supremo TribUnal
Federal, Ministro Sydney Sànches, ao Jornal_de Brasília, e
publicada na edição de 5 de abril de 1992.
Justificação
Na entrevistá objetó dé~te _requerimento_ de transcrição,
o Ministro·syctn.ey S~nches, Presidente do Supremo Tiibunal
Federal, expõe, com· admirável propriedade, suas pre-ocupações com o aperfeiÇóamentO"d~s_ínStitU_içóes incumbidas de
administrar a aplicaÇão das leis e da Justiça em nosso País.
. Inconformado com a aura de impunidade que tem cercado
os chamados crimes contra a administração públiê~ e os atas
de irriprobidade adminiStratívã, o Ministro _r~yela as providências que vêm sendo adotadas, a nível dos três Poderes
da República, enfatizando aquelas situ_a~as na área do Poder
Judiciário, com o propósito de remo-ver os õbices à oportuna
e pronta aplicação da lei.
As preocupações reveladas pelo Presidente do Supremo
Tríbunal Federal, em sua entrevista, coincidem em grande
parte com aquelas que assaltam outros setores da administração pública que desejam ver res_g~tada a moraliÇiaçle administrativa em seus 'qua'd.fos.
_ _ __
Essa entreviSta cOnstitui documento históri~Q-da maior
importância, que- merece ·ser perpetuado ·na merrlória desta
Casá ·como regiStro de um tempo em que as mais altas autoridades da hierarquia deste PaíS- se- empenharam na luta pelo
restabelecimento da ética e da moral no trato da coisa pública.
Estes os motivos que nos impelem a solicitar sua transcrição
nos Anais do Senado.
Sala das Sessões, 8·de abril de 1992
rA ComisSão Diretora.)
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O SR. PRESIDENTE (MauroBenevides) ~De acordo
Coiri:'o art. 210, § 1"' do Regimento Interno, a ·m~té_tja __se.rá
submetida ao exame da Comis-sãO D"iretora.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Através do
Aviso n"' 224,--de 7 do correiite mês, o Presidente do Ti-ibunal
de Contas da União encaminhou ao Senado cópia da Decisão
daquela Corte ao apreciar o processo referente à Solicitação
de auditorias nos Ministérios da Ação Social e da Agricultura
e Reforma Agrária, contida nos Requerimentos n9-"1 774 e 803,
de 1991, de autoria, respectivamente_, dos_Senadores Eduardo
.Suplicy e Rachid Saldanha Derzi.
. .
..
.·
O expediente· será anexado aos processados dos requerimentos e encaminhado, em cópia, aos requerentes.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Srs. Senadores, a Presidência deseja comunicàtaos rióbres Membros desta
Casa que o Senado Federal, através de sua DireçãO, tOmOu
conhecimento de que, em assembléia realizada na manp~ de
-hoje, o Sindilegis entendeu de recomendar a seus filiados
uma greve nas duas Casas do Congtesso NaCiOnal.
Destaco, para conhecimento .dos Srs. Senadores, que,
pela formação democrática do Presidente, ao tomar conhecimento de que o Sindicato desejava: reunir um n9.n1erq :;tpreciável de filiados seus, a Presidência garantiu o maior e mais
nobre espaço do Congresso, qUe é o Auditório Petrônio Porte-lia, para que ali se realizasse a assembléia que teria como
objetivos a reposição salarial e o pagamento da URP aos
servidores do Poder Legislativo.
Ao deflagar o processo de greve, null).erosos $ervidores
do Senado Federal e da Câmara dos t)eputados,se aprestaram
para comparecer ao serviço, numà demonstração ineqUívoca
de confiança na ação do Presidente Ibsen Piriheiro e de- seUs
membros da Mesa, bem assim em relação ao Presidente do
-Senado e aos demais compon-e-nte-s-da ComiSsão Dir~tofa deS.tã .
Casa.
No mornentq em que faço este registro, reconhecendo
uma situação de fato, sou compelido,_ sob profunda emoção,
a reconhecer o esforço daqueles. que permanecem em seus
postos, absolutamente convictos de que o Congresso Nacional
terá que cumprir os seus objetivos institucionais e, ~o faz~-lo·,
terá que assistir ao funcionamento de suas duas Casas pa·ra ·
o debate e votação de matérias de interesse do povo brasileiro.
Era a comunicação que, da própria cadeira de Dirigente
da Casa, sentià-me no dever de fazer para conhecimento de
todos os Srs. Senadores.
O Sr. Eduardo Suplicy - Sr. Presidente, peço a palavra
_pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ Antes de
conceder a_ palavra ao Senador Eduardo- Suplicy, destaco que
o Senador Albano Franco, como_prime"ifo orador _inscri_to,
deseja fazer uma comunicação i~portante à Casa.
Concedo a palavra ao nobre Senado~ Eçtuard9.Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT ~, SP) Pela orde~.
Sem revisão do orador.) -n Sr. Presidente, Srs. Senadores,
em primeiro lugar, cUmprimento _a disposição da Mesa, e_ do
Presidente, em especial, Seriador Mauro-Benevides! pQr ter
a postura democrática qu·e firmou aõ ab.rír espaço ·para que
os s_ervidores desta CaSa pudess_em realiZar a sua assembléia
e, democratica~ente, refletir sobre_" a questão dos seus veDei~·
mentos e da forma, seguncJo a qual avaliam como devam
ex~r.cer o seu direito de reivindicação. Num momento como
este é importante que a Mesa Diretora possa, como acredito
'

'
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já o esteja fazendO, dialogar da forma mais aberta e franca
cóm Os serVidores desta' Casa, até coino exempk>__ da negocíação que, tenho certeza, constitUi também___a opi~iãO do
Coilgr'ess·o' NaciOnal, atitude, aliás, prevista na ConstitUiÇão,
através de mecanismos de diálogo para a negociaçãO relativamente aos vencimentos dos servidores. Cuinprimento, portanto, a atitude de V. Ex•, fazendo este apelo para que possa
haver a co-ntinuidade de entendimentos.-Tenho acompanhado
o-esforço de V .Ex• Sr. Presidente, no sentido de estar sensível
às reiVíndicações dos ~rervid,ores ·cto Congressq Nacional.

Abril de 1992

cas de liberalização, abertura comercial, desregulamentação
e integiaçãq ria econoiTI.ia mímdial.
Por~nto, o momentó eraptopfcio para essa rriis~ão. Os
jãpOrieseS indicáram· qúe·; Sêm uina econoniia eStáVei e,sem
seguranç? 9~ tr~nsferÇ:ncüf, seria impOsSíVel atrair capitais produtivos. Mas o controle da inflação e a garantia de livre trânsito
mudam bastante o quadro. Era isso que eles queriam entender.
Nesse encontro, a recontrução de uma parceria efetiva
é bem mais importante do que resultados imediatos. Um relaQsR~ PREStoENT~ (Ma~rp_Benevid~SY~A M~~a ~~ra~ : cionamento_ desse tipo significa, para o Brasil, milhões de.
dece ~o nobre Líder do PT, Senador ~çlu~rdo Suplicy, p~l~ empregos, acel~ração do desenvolvimento e progresso eoonô- dirigiu, ia,m b-em, um~ c:;ts"a 1egtS:
· 1a~I,va~
·
in,t~rVçt;Jção. S._ Ex~
a micoÉe·social. E nisso que a CNI está investindo.
Câmara Municipal de ,Sãçd)ã.Uio, ~sabe .o.quan~9 é importante
um pouco cedo para se falar em negócios, mas não
para identificar potencialidades. Po~:exemplo, o Japão é um
0 funcionamento do. J?oder,Legislativo. _Esse Juncionamento,
hoje, se registra porque tuncio:Oáricis eXtr~Inã.irie-ritededicados
país que depende muito do mundo externo para alimentar
assumiram os encargos de fazer funcionar esta Casa, permi~ sua gente. 0- setor agroihdustrial, assim, é qmdidato a uma
tindo,que,qs ~rs. s~nadores, ocupando as tribunas, discutam vigorosa expansão. O mesrito ac-oriteCe com OS mínérios.
os proQlem;:tS que 111 ais <;le perto interessam à sociedade brasiPor_ outro lado, o Japão é forte em tu~_o_o que_depende
, ,.
_ _ __ , ~--de_capáit~~-s:~ tecn?}o.giad. O:P<;l~Sd,detém_ hob~elh~m ddO$.d!Dóaiores
leira.
. Concedo .a palavra ap nQbre Sefiãctor. Albano Franco.
super vlts comerciaiS o mun o :-:-- - I oes e --- 1ares.
Só os depósitos, nos 10 .maiores__ bancos._japoneses, chegam
· O s'R. ALBANO FRANCO (PRN ~SE. Pronunciá 6
a 2 trilhões de dólares. . "
.
Seguinte disc'urso_.) -...:..sr. Preside.nte, Srs. Senadores, o Brã-sil
Para os japoneses, a construção maciça de. _no_ssa infra-esentra em novos tempos. Está cm Brasília i mais expressiva trutura de transportes, portos e até de energia, por exemplo,
missão 'de _empresários japoneses. Reábre-se, com vigor, o seria_ um problema relativamente simples. Para eles, capitais
diálogo-entre Brasil e Japão.
- ·
e tecnologias_são abundantes e o domínio das técnicas moder..:
O encontro está sendo produtivo. Os partiCíJ)3nteS estão· nas é total. O Japão prod\lZ 10 milhões de automóveis por
tratando de assuntos de vital importância pai-a o futuro -do ano __:_ quase 1/3 da produção .mundial! - e exporta quase
Brasil, tais como invesumentos_ diretos;incretiie-nto das expor- a.Illet,ade 'ct~ess,a imens~ pr~4uçãO._ .Os Estado$ l.Jn.idos'.Pr?duta:ç'óes e 'importações; 'difusâo de tecnologia ~·vários outros. · zem 6·milh_õçs e expqJ0a~p. ~enos de 10%.
A •confederação ·nacional da indústria e a patrodn'adora
Mas, o Brasil também tem S',!aS,atraçôe~~ A t:norrn.e dispodO envento. Ele é parte das atividades de seu comitê Bta'Sil- nibilidade de energia renovável, por exemplo, coloca .nosso
JaPãO. Tenho a hónra de dizer que isso resultou, em grande país Com? uma na-ção diferenciada neste Ill;UndO que ~~-~~bat~
pGtrte, de meu esforço 'pessoal, no anô passado, junto ao kei- para limpar a atmosfera, a água e o s-olo.. Isso_abre a possibl. - · 7 ~-- - ___ --~-~
Iidade c;le se efetiva! f!_qui um desenvolvimento nos moldes
danten, que é a CNI do japão.
OS Visitarites estão.interessados em relacionamento direto dos nÓVós padrões ecológico~-:-- Quy O mu~do moderno tanto
oorri o·setor·priVad'o. Na década de 70! o grosso dos investi- .. sonha e' tem tanta dificuldade para concretizar:- Tudo isto
eStá aqUI, no Bfasil.
·
.
, . . · . . . ·. ' ·
mentes japoneses fof rtas empresas estatais. Dãqui pará frente,
será Oinverso.· Is'sb já é um- reflexo positivo -da retraçâo do
O Mér.cosul'taffibeffi é motivO de atenção dos japoneses.
estado na ·economia naciortãl.
· -Através dele, os eventu.a_is investidorés poderão atingir gfan. 'A ·cNI mobilizou toda a sua capacidade de informar e des patcelas do mercado latino-americano. com base'no-Brade colOcar os mais importantes empresários brasileiros em
sil, podem' até exportar para os Estados Unidos. '
·
contato direto com Os japoneses.
outr-o pÜÓto positiVo 'é' nos's3:'estruti.lra ctet preparaÇao
Na sua visita, os ja:poneses têm revelado um enorme inte- de nião-de-Obra industrial _ 0 Senaf, que este an'o cOmpleta
resse pelas coisas que não possuem, comcl é o_ ~9 ·da abun~ 50 anOS. 0 ·se-nàl}á tfé:iÍlbu 14. mllhOes -d~ bf3sHéfJt?S_·~ tu_do
dãncia de recursos naturais, a enorme possibilidade de- nossa
mantido pela iniciatiVa privada.
agróindústria e o fantástico potencial energticQ_deste país~co·n- · :-_ _Os visitant.eS sabiam qUe 0 ·Pats· e.·.stâva. abd.ndo ·soa. econotinente. Os eiripresãri1:5s brasileiros, por sria :Vez, são atráídtts ·
mia. O Si'. HiroShi'Saíto',_cooi'denadoi- dã ITITssãO: ouvi.Ta isso
·
pela variedade de tecnologias,
que surgem a~cà_c!_a dia no!_?-pão,,
e ·que podem mudar intei"ramente a face de nosso seror produ- do Pre-sideD.te Ferhando Collot e de seus ministros do próprio
tivo: E difícil imagin.ar duas nações mais Complementares do Japão. ·Mas os japoneses quetiairi ver'tUdo de perto- "sentir
que Brasil e Japào.
.
-··na pele'', como -disse· ele - e alicerçado pelo testemunho
Os membros -do Keidanren estão e-ncontrado um país dos empresários brasileiros. Foi isso que motivou mais de
bastante diferente do que viram em 1986 _.._ ano da última 80 empresários a se integrarem na inissão.
.
.
reunião do Comitê BraSil-Japão. O Ministro Marcílio Marques
A éNI nâo. é uma 3gência de propaganda. A missão
Moreira abriu o encontro e os informou adequadamente sobre está Sendo informada com a máxima- siCeridade sobre tudo
as medidas que o Governo brasileiro vem tomando p~r_!l·_con- o que acontece ãqui. Há muita· a_J!imaÇão com- o-futl!i'_~ e
trolar os problemas conjunturais, assirri-cdll'!o para: pfoinovet certa preocupação·oom o. presente.
as reformas estruturais e ·consolidar o novo- relacionamento
_ _ Os partiCipantes celebram o avanço democrátivo d~ Brasil
com a comunidade financeira iriternaciona1. FOragi-adáVel t~s~ e esperam nfuito da ação do Congresso NacionaL Eles recotemunhar.a superior confiançã--que os jap·orieses dePositam nhecem a importância de se acelerar as reformas estruturais
na pessoa do Ministro Marcflio Marques Moreira e nas políti-. no campo económico. É isso que gostaria de ressaltar aqui. .
'
,.
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'Sr'.-pr~siden,te , S;s. Sen~dor~hS.eja,ll)Ç)S- c1ã.foS~ A ·viábiÍi- _ Senador, espero que, nós
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parl~meq.tftres, façamos a nossa
.,.
, ·
zação de grandes. investimentos, ~ um _relacionamep.to pro- parté. ·
fundo entre Brasil e: )apão depende, hoje em dia, de nossa_
QSr. Eduardo Suplicy- Permite··me V. E.x• um. aP,a~te?. ·
conduta no Co.ngresso· Nacional. É fundamental a :;lprovação
- O.SR, .ALBANO FRANCO -Co"m muiÍo prazer, nobre•
d~s. e·n;t~ndas coQ.sti.tvçiçn:tais e dos projetas relativos à reforma
Senador Eduardo Suplicy.
·
·
· ' ·.
fi!iC;al ampla, propriedade industrial, portos, educação, previO
Sr.
Eduardo
Suplicy
-Senador
Albar>O
Frar>co,
V.
dência social e ciência e tecnologia.
Ex~ fez urri importante paralelo sobre o_desenvolyimento 4as
Em uma. palavra, esiáem nossas mãos a tarefa de remover
tais barreiras e salvar a Nação. Nossa responsabilidade é imen- economias brasile,iiae japonesa, por ocasião da visita de em~.
0
presários do Keidanren ao Brasil. Ressalto a fmportãncia de '
sa: .. · ' • O
I I';
I 1' I
' ,-\'-' "
,
procutarinos
aprender com a expetíêriciá dacjuela nação; sobre
. , Como senador e Presidente da CNI 'eu não podia deiOCar
de registrar aqui •a:interface entre esses. dois_ fato(es. O esforço alguns aspectos· inencionados no~ pronunciamento de V. EX•
da• CNI ·só terá ·~xito- se nõs' ajudarmoS aqui. ASsüii são as Sé fotm.Os a fundO procurar o segredo do desenvolvimento·
ext'ra.ordinário do Japão, e também·da n'lárteira:maise(}Uitatíva ·democracias-'- graças a.Deus.
· ·. Sr. Presidente., Srs .. Senadores, somos uma nação de 145 que vem caracterizando a distribliiçãd dos_ frutos do crescimilhões de ·habitantes -:..·quase igual ao Japão que-tem 125 mento naquela etondmia, obviamente teremos que pensar
milhões. ·O PIB Jap·onês,· porém, é de 3'trilhões de dólares. em quais foram OS m'ãrcos que distinguiram o Japão, em rela·
çáO~à-outtoS pafs'eS e ad própriO Brasil. Em priirieii-0 lugar,
noss.o. não chega ·a 400 bilhões. É o poder do saber. .
· · Além·diss-o,.o Japão cresceu anualmente 5% nas últimas- a decisãO do governo japonês, em pártit:ular desde a 'Revoduas .décadas. -Suã renda per capita· é homogénea ·e Chega lução Meiji, em 1870. de dar total prioridade à educação,
a 23.000 dólares por •ano~ ·a nossa -é- mal distribuída .e nãO foi fator fundamental para que pudesse haver um avanço t~º
passa de 2.500. O Japão foi classificado pela ONU como iendo extraordinário na spciedade japonesa·, quando_ r.esolveu-se ina· mais·alta qoalida1ie ·de vH:Ia .. A .esperança Ue; 'Vida é de 76 vestir significativamente na educaç~(), ·o que foi refó'rçad.o ·
aif{da mais após a II Grande Guerra Mundial~ quando a naçã0
anos. pata OS' homens .e 82 para as mulheres.
·Apesar tie tudo, o Japão precisa de nós, e nós precisamos japonesa resolveu limitar a, 09 máximo, __L% o_s gastos .cm:n
do Jap'ão. EssS. retOmada do diálogd é preciosa. PrecisãffibS defesa·, o que permitiu, obviamente, a realização de grandes
inv.e:;timentos na _área educac;ional, Perp. CO;OJ.Q .de de_senvolcapitalizaf.sobre as vantagens·comparativa·s das"duas nações.
vititento tecnol6gi~o, ressaltado por Y,. Ex~ Outro aspecto
· ''Para ta:·nt6, temoS de s~r Prag,lnãtitós'. A'enfráda reCente' extremamente importante, no que d\z respeito a maior eqüi-.
de bilhões· çlt.~ dólal-és: tJQ'B.rasii tem's'ido auspiCiõSa. ~PrOVa' dade· no desenvoiVim.entQ sodal, foi a·deci$_ãO da rea)iz(\_Ç~<;>
da retomada da confiahça em riOSsb' País. Mas _riã'o é tUdo~ de reforma agrári~. especialmente apóS a II, Grande. Q:uerra
O· BritsH ·precisa_ ir âlém dó capital especulativo.' Chegóu a M~nçlial,decisão essa que não guarda par,aJe.Io com qualque,r
hora do ·capital produtiVO pãra cOitSfruii- inâústrias,-·desbraVar determinação por parte das autoridaç:les p!asileiras eln todo.
a a:gricb.lturá, ptóinoVr o Salto tecnoiógíco e acelerar a 'Itlóder-_ esse século, inch.J.sive por este GOverno _Fe.rní;indo Collor. que
'·
· · · · 1 e~bq_ra ti~esse no _seu programa a realização de reforma agráni:tação .' É riiSSO cfue a CNI trabalha. · · ·
:OTiaPão i~·veste ce~da de 3-,5%- de S~U-~rú)rffie--PIB~e_ril' ria, o que sabemos~ nestes dois anos, é 'que.-ela é prat~qamente
ciêneiâ.~e+teê:Dólo~iá: $~0 .ceica.d_e: 12Ú Qilhões de d_óla~es'por
est.açio,nária:, nula .. Agora, há o anúndo de _novo. programa ,
anO! O seU impacto é colossal: ali existem '300.000:ropos em· de, assentamento. de 400 mil família.s. Íqas, a$sim ·como ,em.
op~raç~q;.nos ,Estaclo.s Unido_s, ape~as 4~~000r r~ Aleç:tfl.~ha,' uma das ocasiões em _que esteve aqui o Ministro Antônio
3Q.OQO •• I;:r>tre n6s;,2.000: · · ·c-,·,. , i , .•.•. ~-. , - . . • . ,
Cabrera, mencionando que não se_ conseguiu ir a fu~do- .n.a.
Sr. ?._r~síd~nté; Srs~ Senadores, não yo~ iriioxiê4-Jos_ Goni questão Oe assentamentos, de desapropriações e realização
núni.eros. O importante é olhar para frente e qusçar soJuções de reforma agrária, í~agino que se S. Ex~ estivesse hoje deponque_ consigam queimar etapas, pois o Brasil não tem tempo do perante o Congresso Nacional, o rç;sultado seria, também,
e recurSós para ie'petif a,' tr(\lj~t6ria dos_ países avançados. É extremamente,_modesto. Outro ponto que diz respeito à nossa
fundame'rital.tlrarrnos prQv.eito dos seus Valiosíssimo~ iriv'esti-' ·situação presente e-à.ôo Japão é, relativamente ao tratamen~Q.
menios ciéntífic'os' e tecnOlógico~:-, :-~·-~ ~ ~--~---·~ - - ·~ ~- ·_ · ' ... dos·. japoneses sobre a dívida externa brasileira. Cqnfçm:p.~.
9 .JaP,ã,o, é prü~rjtápp-:nessc- çarn..p~-Cõfu. u~ ~9-trosa nos .foi <;omunicado pelo Presidente Ft:an_ç\_sço Qrps, pelo Ne~,
men.to COAtinuado e l=\em articuladO, o setor pi-cidutivo nacio-. gociador da DíviQ.a.-E~terna •.Pedro M~l~n,pelo Ministro Mar:-,
nal poderá dar o. necessáriO s3ito -de qõ.ãÜda'de: ,e Passar à cílio Marques Mçu:t:ü;a_, nos inúmeroS. :diálogos qu_e os._ Sena-.
competir melhor n'o ca~po: iilte:rO.aacrg,~I.e'm iodo.s o,s setores. dores tiveram com_osmesmos, foi exataiil~nte o gover~o japo~
nês. que' disse que-p Governo bras_ileiro nãQ-tentas~e ter_ qual-·
A:. ntis$ãQ é. histórjc"a..Ela inaugura uma ·nova era. Os quer atitude como a da Polônia Q!l a do Egito,_ v_is~nd9 um_
empresários brasileiros estão áVldos_ para alargar os. canais_ melhor tratamento da dívida exter~.a bra~iJeira_. Ora, parece
de comunicação com os empresários_ japoneses.- A Confed_e-:_ que o Governo japonês não se lembra da própria lição da
ração. Nacio:nal da_ ~qdú~trta. qs apója ein tudo. Tss_o custa caro. História, daquilo que ocorreu com_ o próprio Japão, logo após
Mas vale ~ pep~, pepois_ disso,_ e com a ajuda de De_ us, o a II Grande Guerr.a Mundial, quando tendo a sua econom,i:;t,
Brãsil.s~~á outro. A CNI terá cumpr_ido o.seu pap\'1. .
·
de_struída, os Estados Unidos e os_ países vencedores res.ol~e-.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, neste mOmento_ em que ram, .ao invés de cobrar duramente dQ Japão todas as dívidas
as mais expressivas lideranças partidárias buscam o. entendi- de Guerra, investir recursos significativ·os nas economias da
mento_ político, a CNI se sente aindfl mais motivaQa para Alemanha, I ta lia e Japão, com uma visão de médio e longo
promover. investimentoS, estimular moçi~rnização, criar em- prazo, fazendo com que a ec_onomia japonesa pudesse, mais
pregos e melhorar a vida dos trabalhadores . . É aí_ que os_ empre- rapidamente do qu_e poderia de outra forma_, crescere acelerar
sários podem e sabem dar sua melhor contribu_ição. Como o seu desenvolvimento económico para, então, um pouco
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mais tarde, tornar-se uma das mais poderosas economias do
governos dos chamados p3.Íses ricos. Sen"ador Albano Franco,
Mundo. E agora seria importante que nós fizéssemos esse
nunca a ideologia do egoísmo mandou tanto no mundo como·
lhano Franco, c-omo Presidente que V. Ex\ além de Senador,
hoje. Nunca. O mesmo espírito que moveu os rícos, que não
é da Confederação Nacional das Indústrias-. nas oportunidades
tiveram nenhuma dificuldade em mobilizar setenta: bilhões
de diálogo que tem tido com os empresários japoneses. V.
de dólares para viabilizar a sua fonte supridora de petróleo
Ex~ deveria ressaltar esse aspecto, que é importante, nas con-porque não provocaram nenhuma· al~eração na ordem políM
versações com os represe-ntantes do Japão. para melhor definir
tica~ sociafou despótica que, segundo os nossos olhos, o Golfo
a questão da negoci3.ção da dívida externa do Brasil para
Pérsico apresentava e .apresenta -sob a forrTia de mesada,
com os países cf"edores. Muito obrigado.
para gastar estoque de armas que estão sendo renovadas com
modernidade, agora, _o fllesm~ espírito encastela e~ses ricos
O SR. ALBANO .FRANCO .:.:.. Nobre- Senador Eduardo
na hora de discutir a díviçJa de países como o Brasil. O que
Slij>licy, a sua lucidez, a suâ visão e seus cóilhedm-entoS-_VãlõTI~
mais me espanta --:-e nissO cóncordo corp 'o S_e_nador Eduardo
zam este pronunciamerito.- O mãis iinportaflte a destacir -é
Suplicy- é a falta de-memória das e_lites desses países. Eu
qué V. Ex~ não s6 'derriOnstra os conhecimentos do Jã.pão,
disse isso numa saudação ao chanceler Helmut Kohl, no dia
mas, priricipalmente, relaciona e demonstra a importância
24 de outubro do ano pa~sado, quando fui distinguido _pelo
do Japão para o modelo do desenvolvimento brasileiro como,
~~n~dor Mauro_Benevides para o saudar em nome_do_Senado.
também, de parceiia. - - -- - _
E. çlaro que o disse em termos respeito~os. Mas a Alemanha.
Quanto à preocupação de V. EX~, eiã. tem- as suas razOe-s.'
Hoje mesmo, na primeira reuriião conjlln~t~ que--tivéril:ó:s Corif ' -~que não conseguiU fazer face às.chamad~~ f~-pai-açóeS ~e g1;1erra.- o que fez foi _outra guerra-; e.o Japão- este }J.ltimo
os empresários japdn:eses, urn dos pontos neviálgicos qUe étes
s.em nenhuma alteração na sua ordem institucional, porque
chegaram a falar, comcn,tar e indaga~-~ a _questão _I::Ja ç!Ív-ida
o chefe de Estadp con\ÍtJU91!-~en.dO-chefe de Estado~ o impera:
externa, nos comp_romíssos ~<?m o sist~:I!i_â_ financeiro-. E por
dor, .portanto, nãq houve alteração na ordem institucional
aí que temos de chegar_ a um denominador comum, .a.través
dessa parceria, e- i}ue o BfaSil faça maiS sacrifícios para -pagar: japonesa -___,., esses doiS paíSes r_eceberã.iri recursos a. fundo
perdido, ao invés .de._paga~em ·reparaÇões de guerra •. após
a sua dívida externa.
- - -a II Guerra Mundial, contrariamente ao que havia ocorrido
Agradeço, realmc~te,a V. Ex~ pelg__ aparte, Senador
contra a Alerpanha depois da_ I Guerra Mundial. PelO que
Eduardo Suplcy. Como V. Ex~, falei sobre a distribuição hq·
se sabe, na negoc:iação cõm o Clube de Paris, exatarnente
mogênea, _que .existG lá, no que toca à distribuição de .renõa,
ul~~-l_l!~n-~~ _o Japão -:- têm S~do de mp.a intransigência míope.
e sobre a difícil e perversa situação ainda e_~lstente- em no~~o
Nãç_~~ vá dizer que a miopia é determina,da poi:- algu-ma r-azão
País.
_ _
_
.·
ou gc:;tiética, ~ ~i~piá:..:... qi.iaSê cegueira - d~t~irn{n.ada
o Sr. Esperidião Amin -Permite-me ÉX~ U_m &parte"_,. (ísic:a
pelo ego~mo. E as li~c;:::ranças que estão chegando precisam
nobre Senador? sabe( que,a socü:Ç~de; brasile~ra não ignora. Não Sfi: _trata
O SR. ALBANO FRANCO- Ouço V. Ex• com satisfa·
de. descortesia, trata-se qe sentimeilto do dever. Vamos receção, nobre Senador Esperidião Amin.
bê-los bem, mas_ sem deixar de falar a_Y.erd.a.de. _Eles não
devem ~squecer-se da maneira pela qual f<?ram_ tr~t~·ao~. _porO Sr. Esperldião Ãmin - A satisfaçãO- e honra são nii~
que com o- mesrp9 m~tro, q~e se mede,_ é-se _mecJiçlp, Não
n~as, Se~ador Albano .Franco. O disCUrso dê V. Ex• ~ a~i'o
YOI.,l.falar_.sobre proprie_dade _industrial, _muito menos sobre
XIrna mmto da p~~t~ -~_al do ~en~o -:- não vçu dizçr longO
esptona·gem~ind\istriai;' ísSó;~ s~m·. sêriã âeScortesia:· Màs faço
--aparte do Senador Eduardo Suplicy: Recebi a incumbénda
UIT_l ,ap~lo a y._ .E~~ para ql,le o cavall'!eirisf!J.Ç> q,u~ o caracterizá,
do Presidente da Comissão de Assuntos EcCmõmicds~ae· em
e Ço _q~~~ ~evo ~~t~r ~busando nesJt; .filOplento~ não ~mpanc
com-panhia, para honra minha, dos Senadores Elcio At;areS
a busca d~ verdade. O Brasíl não. tem cegos, surdos e Qesmem
e 'Ronan Tito, api'eS'ehtãfwi-eiaiório e pai-ecf.:{r ã:Cet"ta dÓ ch3ffiã.criados a dirig!-IQ ou a·_ re.pi-esentá-lo. Tenho certeza de que
do acordo com· os-credores do Clube de Paris. O parecer
V- Ex~ terá lucidez para, com equilíbrio, fazer essa ponderação
está em vias de ser concluído e, se não houver nenhum distúraos nossos ilustres visitantes. Muito obrígado.
bio ~uncionaf, amai:thã teremos a Op-ortun_idade de ouvir, do
Presidente do Banco·-central e de seus assessores, dados e
· O SR. ALBANO FRANCO.:..., Senador Esperidião Amin.
esclarecimentos no âmbito da Comissão de "Assuntos ECon.óa jqt~ljgê:nci3".brilharlte e/ criativa de V. Ex' eiwaidec;e Onosso
~lcoS, pa-ra que ~queta C9missão e, poStúiOhnente, O Pten'ápronunciainfm~o., ~ais; d~ ,'qUe isso., V. Ex~, com ,a lu_cidez
no do Senado, forinem juízo acerca desse assunto. Mas não
_de urna int~_Iigência privife~ada, toca num dos problemas mais
posso pe~der a oportunidade, no momeó.~o~ em que V. EX•
difíCeiS cjtie _fmfà~ntà h.Oje-__ lloSSõ Pàís: · ' · _
·
·
- e aqm concordo com o Senador Edu_a:rdo Suplicy - na
· QU.er_o iilforma·r a V. Ex~ que temos procurado Cooperar
co-ndição duplamente honrosa de Senad_or: .93 República pelo
cOm o Bi-ãsil; CórD tOda nossa serenidade, com tOdo o nosso
Estado de Sergipe e· Presidente da poderosa Confederação
equilíbriO, exPOrido.riossas dificuldades. Mesmo sen1 C6rihecer
Nacional da Indústria-, recebe; como repréSéntaiite altã.niente
a História corno V. E~ conhece, temos falado sobre o que
cre?en7iado da nossa gente, esse poderoso ·grupõ de empreac-onteceu com _o Japão e com a· ~lem_anha no passado.
sános Japoneses, oferece~ um apelo à consCiência de V. E~
Hoje p~l~ manhã óMinistro Marcílió Man]ú~s Moreira,
O que estamos percebendo na negociação' da dívida externa
em sua explanação-no Comitê Brasil-Japão, falava a respeito
do Brasil é que, cumprindo com nosso dever~ cobrando contas,
da reunião da Comissão de ASSuntOs EconômicoS a-ser realicobrando. esclarecimentos, corremos _õ'"tJ.Sê-9 de enfraqUeCer
zada amanhã, quando deve ser anunciada a decisão- final do
a posição brasilei~a e freqüentemente nos=esquecemos·- o
acordo.
Senado, a impresna e a sociedade brasileirà orga'nizada, trabalh~dores e empresários - do grande papel que temos a cumQUero-dizer a.V. Ex~ senadOr Esperidião Amín; que,
pnr, do ponto de vista político, junto aos-f?rrnadores de opiw
em n~me do _Brasil, tel_ll:os envidado todos os _esforços no
nião - e estes são os empresárioS ·- e· aOS Oriã.nisniOS dos
Sêiltldo de Oótú-pirceria -dos -jipOrleses, o que seria muitO
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importante, uma vez que possuem capital e tecnologia, para
ajudar o Brá.sil. Ao mesmo tempo, devemos cobrar e adv~~tir
acerca de uma maior compreensão deles em relação a_ nossa
dívida. porque apenas dessa maneira o crescimento do _País;
não será afetado. É esse o nosso entendimento. Muito obrigad_o a V. Ex• pelo aparte, que valoriza nosso pronunciamento.

O Sr. Odacir Soares~ Permite.. V.

Ex~

um apaftç?

O SR. ALBANO FRANCO -Com prazer; ouço ó-ápàrte
de V. Ex•
- - --· · · · · ·
o· sr. Odacir Soares -=-·Eu gostaria de cumprimentar
V. Exa pela abordagem e faz não ·apcrlas da VísÍta de empresários· japOneseS ao Brasil, mas acerCa da importânciã dessa
visita para o rC-atamcritO do fluxo_de capital japonês-que poae
retornar ao nosso País. Parece~ me que- esse fato o_con'e num
momento propício, primeiro porque o -Goverhb~brasileiro,
a partir- das negoçiações da sua dívida externa, tem· rea~íqui~
rido, através do ·cumprimento de suas obrigãÇões Cémtrãtuais
com outros paíseS", sUa credibilidade; segUndo, porque, cohi.
a reforma ministêrial e até mesmo, de certa for.Ih_a_,_ço_m~a
mudança de enfoque da Secretaria de 'Assuntos EstratégiéOs~
com a ida do Dr. Eliezer__Ba_tist'a par3'su·a- chefia;- eoiri·as
relaçôes que ele tem com o mundo empresarial japOnês, cm
decorrência de ter sido Vice-Pi'esidente lntérnaciortal da Companhia Vale do RiO Doce~ parecc:.m:e- que o mome-nto é propício para a diScussão -e para a possibilidade de se restar essa:s
relações bilaterais, de caráter eminentemente firi3ilé::eíi"o -e "econômico; -A colocação que V. EX~ fái é mUií:õ íiiteressante
e importante, porque démori:sti"_a o iritéresse qile 'nós, etrtpreSat
ri3do brasileiro, temOS ·no SeritidO de ver esse reataine_'nto
efetivamente realizado. O Brasil ptecisa de capit8.is e!x'tér'nbS
para auxilrá~lo no· seu desenvolviinentd e; pára isSo,fpreciS3
demonstrar não apenas capacidade· infr3.-estrutuial _Gé absórR
ver esses capitais e·rrtrarefaS e'atívídadCs que sejam preponderantemente de interesse nacional, que sCjam esti.-:ltégicas para
o desenvolvirriento rriacroeconômico·do País, C.dfub tarttbéin
precisa desses capitais para iri_Crementaf 3tiVidades qú~ aqúi
já se desenvolvem. E o Japão, p'drdutfó lado. Com'o·olltros
países·que-dispõem de capitaiS pài.-a iilVesfir- Cm·arr::asque
sefãffi~ pfiitíeíiO~ffiUnêraf6riã.S_p·a:ra eSses Cãpíta!S~m~s'táin'R
bém que tenham cOnotação-de desen.volvimCntó ·soé'ittl e eco~
nôrilicO, parece~mc, nesse moinenlo,' stntetii:âr -ê~sSàs á.S:Pira._
ções de ambos os lados. V. ExA conto Presidente do nàs$o
keidanren brasileiro, Corfiõ Prcsidenté 'da CÜIÍfedt!raÇaO NaciOrial da Indústria, que repete- a mesma iilstítüíÇâo no Japão,tem todos os títulos e tem a legitim-ida.d~'para fa,zer-essa abordagem ~uplamente: primCirO. porque é utri brllhan_te'senador
da República; e, segundo, pórquê 'preSide 'o' 6~gão: in~~iinO
da indústria brasileira. De:-_ modo q~e,' r_epitO~- o~ proimnciamento que faz é õpo-rtuno, porq~e r:etlete Os ·inté'i.-é~és- .dO
Brasil c também, a meu v:r, os intere.ss~es do .J,apão,~rl.o s.e!ltido
de restabelecer as rclaçocs comerctats e- fmarlceuas com o
nosso País. Portanto, receba V. Ex~ os'riOssos parabéns, os
nossos --cumprimentoS- pela abordagem altam_ent~ patriótica
que faz ao citar--p-resença doS japorieses em ndss·o País, O
que poderia ser tido como_mera ro.tina tnas qu~ não o é pelas
conseCJ:Uéilcias que pOde provocar na éa·mpd âo de,senv_olvi~
menta brasileiro.
·
-· · - ·
O SR. ALBANO FRANCO -'- .No.lm: _Senador Q<!açir
Soares, ãgradecendo as palavras incentiV~doras e generosas
sobre o nosso trabalho, aproveitamos para dizer que a época
é propícia, porque há seis anos não havia _uma ieufüão do
Comitê Empresarial Brasil/Japão. E por que nãó houve du-
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rante e.ss_es seis. anos? Porqu_e, nessc·periodo, houve, cinco
choques, cinco mudanças de política e.dois anos de Assembléia
Nacional Constituiitte_ Todos nós. sabemos como é. a formação
cultural, empresarial e política dos japoneses, que chegam
numa hora propícia, de modernização do País, numa hora,
inclusive, de plena democracia neste País, o que também é
muito irriPortante,-já que os japoneses se preocupam muito·
com a questão da estabilidade futura. Fizemos realmente esse
esforço e aquí estão, hoje, os dirigerttes das 32 maiores empres~s_ industriais., A missão é chefiad~ ,pelo Sr. Saito~ que é
o. I;'residente.da N_ippo1_1 Steel, ~eal~~q.te_o maio.r grupo side_~
rúrgíco do mundO:.
Á prova da_ impor.tância para o País, é
1
que o President~ C~llp_r nos p~opõs paia"quc o encerramentO
dá nOSsa reunÜiç pÇ '.aíTianhã sejci fclt,o riO Paláé.io do.~l~nal~O,,
sob a presidênçja
Sua EXcel"ê"nCía.
·
·
Ontem mesmo, ·a missão japosesa teve a oportunidade
de visitar Carajás, em companhia do Secretário Eliezer s·aptista, e ficou rnaíS UMa vez. ent_u;:;ia~:mlad'é\ porque, como todos
sapeinos. 113
pfodUção de Carajás 'v'ai .diretanientç pai-a
>
•
•
'
•
q~~p,ão..
.
.
_ ,,
.
___ _
- O Sr. Elcio_f_\-lv·~res - - P_ermit~:-.11}~ y._Ex·• .um ap~ft~?

de

I

I
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O SR. ALBANO FRANCO Concedo o aparte ao nobre
Senador.
! -'
O Sr. Elcio Alvares- O pronunciamento de V. Ex~ sintetiÚi, _evidentemente o pensamento do empresariado nacional.
V_' EX~~ ·conforrric disse bem o Senador Odacir Soares, fia
dUpla- cóndiÇão-de S~nador e de PrCsidente da CNI, ie~ um
pa-pel prepondeta'nte nessa fase nova do Brasil com o comê reio
exterior. O assunto trazido à baila pelo Senador Eduardo
1
Stip'licy já estava s'eOdo comentado pOr mim e pelo Seriador
Espcridião Amin. Realmente, as reuniões rcalizaâi\s_ com' õ
negociador da dívida,,P,edro Malan, com.o Ministro Marcilio
Marques Moreira c com o Presidente_~o Banco Central. FranciSO Gros, têm sido Sl!.ccssivas.
Qu.eremOs, por-t~~to.~ fazer um registro: pela primeira ve:z,
as. 3Uto'ridades da economia brasileira estão preocupadas, em
~~t; çonhecimen_to.• ~pari passo, a tOdOs os Senadores, do desenvoNimeOto daS .P,~eg6c.iaçõcs que estã,o sendo realizadas..ç.om
ó 'Glül?e de P3;rjS,. ;ç u,m ponto que .no_s chamou de Jato ~
*~il~ão,, e foi c;ij,to. p_ara todos os Sen_a~~~es.- não __foi_ ~Qla
reumãp de Banc.~d~ .de_ Governo, ~u, çle partidos que apptam
o Oovep::lO, ma$· uma reunião de Senadores envolvidos no
problema econóil"\~iéa;.- é que o Japão era_,_ talvez, o mais
renitente credor" do Brasil. chegaildo ao ponto, no momento
em
.foi ave-úiáda a hipótese de.uma redução da dívida,
deAi~er que conc~rdaria- como co':l~or~'?u com outros_cre-:
clores, ,--- mas c9m a condição de quç, se fosse reduzido o
vpluro"e da dívida: nunca mais o Brasil r~Cieb_eria investimento
da pàrte _do Jap~O,: E,ssa foi, realmente, uma posição muito
drástica, e_ que, dt; fe$tO, também foi_assm:nida pela Alemanha,
que -deixou bem çl,aro na negociaçã?, principalmente_ com o
Clube de Paris. que esse ponto mereceria, da parte deles,
alemães credore$, uma medida restritiva do nosso crédito.
Obviamente, troP?=emos isso à baila, porque a revelação feita
pelas autoridade~ que estão negociando a dívida nos de_ixou
P.erpleXos, quando _sabemos, como muito bem enfocou o Senador .Esperidião Amin, que no dia da recepção ao dirigente
akmão Helmut .K.qbl~ na hora_~m_ que,houve o soerguimento
alemão, o Brasil :estava presente com sua vasta colónia. Mas
V. Ex• falou mUito, bem. Sei dos seus cuidados, não só como
empresário, mas:;cpmo brasileiro. O Brasil não pode ficar,
de maneira alguma, numa política irrealista. No momento
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em qu~ aqueles que podem investir no Brasil estão se aproximando, temos, evidentemente mantida a nossa dignidade,
a nossa soberanía, que mostrar as potend31idades do nosso
País para trazermos, gradativa.e principalinente, esses capitais
que são mais draconianos nos seus posicionamentos, típo capital japonês e ·alemão. E há um fito também que se conjuga:
a nomeação de Eliezer Baptista para a S_ecretaria de Assuntos
Estratégicos tem um liaffie muito estreito com _o discurso que
V. Exa está pronunciando, porque Eliezer Baptista tem como
grande característica a de ser um negociador de porte internacional. Os grandes cometimentos do País, no comércio exterior, são _todos creditados. a Eliczer BaptiSta. Como Se não
bastasse, a celebração do Projeto CarajáS foi -realiTiente- o
grande sucesso_ da economia brasileira, Então, neste momento, V. Ex~ recebe a dupla investidura de levar; cOmo PreSidente
da Confederaçâo Nacional da Indústria - o que V. Ex~ já
é e com muito brilhantismo - c çomo Senador, aos empresários japoneses, o nosso. pensamento que, neste momento,
é o·de exercitar uma política realista em relação à nossã. dívida
externa, mas, sobretudo, de dizer àqueles que possam investir
futuramente no Brasil, que gostaríamos qu,e·o, diálogo $C_ Qe_sse
agór'a., de forma const}:"utiva,. ~_videnterllci_:lt_ed> _capita! g!lase
senlPre nâo 'tem sentimento~- mas neste -môiiiento o Brasil
cqm~~a~:a_a honrar qs seus c_ornpromissos- bt:m ou mal, po~que
está honr~ndo os acordo_s com o Clube de" Paris e com o
FMI -restabelecendo , assim, a nossa ciedibilidade. InclusiVe, tivem-os a··oport~-[lidâçi~ de ouvii-~ '~1!-~<.l'i-eunião a ·que·
co.rp.~~~e_c~ram _v~r_i3s"J1~dpt:a.nç~~. o brilh,a1,1te kíder da Çpos_ição, Senador Humberto Lucena, o Secretário David Mulford,
nuffi állri~ç"o fealizado' no B3õ.co do Bras.if;-~~jlmar, logO' ":O
primeiro. aqo em cjue o_ Br~sil resolvesse ~_-seU. problema com
o FMI e com_ o _Çiub~ dC ·Paris, lima alocação de recursos.
para garantia de noss_a~ reservas _cambiais, --da ordem de 4.
bilhões de dólares: SãO, então, os japonC~~~-o~ primeiros nesse
influxo dã ilegõdãç~O :qüe está sendo bim-suCeçiida. E, justiça
seja f~ita às autoridades do Ministério da EconOmia, qu(: estão
serido muito hábeis, ,niUiio corretas Da co~dtição dessas negociaÇões·._ Não temos dúvid<l alguma que· a exemplo do que
já ~f.:o~r~U ·.com- ~- .ri4~õ,GJ3ção dos juro~s :4a, dívida e~ler~a,
amanha, na Comis-são i::lc Assuntos Económicos, com o SenadO{ Esperidião Affijn ~atUando como o_ Relator da Carta do
Clube de Paris, te·rem.p_s_ oportunidade, co_lhe,nç]o o suplemento
do Senador Ronan Tito, -de dar um desfe_c_ho favorável, a
nível do Congresso. Neste momento, parabenizo V_ Ex~ pela
abordagem do tema em seu discurso pois, homem prudente
e realista, conhece V. Ex• exatamente a nossa real postura
em face dessa ·problemática internacional. Neste momento,
aléin-.de suá condição' de empresário, receba mais um cometimento, o de falar; em nome do Senado da República, para
os empresários japoneses. GOstaríamos de manter bons e cxceios.cO.m-todos aqueles _que vêm do Sol Nascente, mas, acima
de tudo, gostariamQs_que, futuramente, o 4iálogo não ocorresse numa linguagem ião rígida como a que nos foi transmitida pelas autoridades da área do Ministérip da Economia.
O SR. ALBANO FRANCO -Nobre Senador Elcio Ál·
vares, o competente e inteligente aparte de_ V. Ex~ vem valorizár O hOsSo pronUnCiamento na tarde de)Joje. Toç)os nós,
nesta Casa, reconhecemos e- respeitamos 9_ trabalho de V.
.Er, e o seu aparte vem afirmar c, inclusive~ servir" de adenda
a algumas observações do Senador Espcridião Amin. É preciso que· a·Nação saiba que nunca o Senado e a ComiSsão
participaram tão decisiva e atentamente da queStão da dívida
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externâ., como atualmente. V. Ex~ é um dos que está realmente
atento, acompanhando esse problema.
_
_
Faço justiça ao trabalho de V. Ex~. e quero diz.er que
temos, i-ealrnente, conversado com essa ~issão empresarial
japonesa a respeito desse assunto. V. Ex• sabe com que dificuldade os japoneses, na primeira hora, aceitam, acertam· e definem as suas respostas. Eles aceitam as ponderações sobre
a necessidade de uma compreensão em relação_ ao País como
a que já houve, antigamente; conforme V. EX~ repetiu, em
termo~ de História. Hoje"e amanhã vamos. continuar reunidos
com_os japoncs~~ e dire_mo~ da preocupação do Senado Federai, espeCialmente dos membros da Comissão onde V ..E~
teffi um briího diférenciado. As ponderações do Senador Esperidião Amin e de V, Ex~ ~erão .rr~nsmítidas_aos empresários
japOneses, especialmente àqueles mais importantes. bem com9_ ao~ fígadO$ aqsisterna financeiro japonês ·que têm inflúência direta nesses acertos._ inclusive com relação ao Clube de
Paris. V._ Ex:. ql!~ tçm experiência no ExecUtivo, e deu demOnstraÇãO _de suas aptidões e de sua capacidade, governando
o EsPírito Santo, sabe da importância do Japão, pOrque' ~ _
Valeco do Rio D_oce, que funciOna ein: seu Estado. tem- COm
o_Japão o melhor relacionamenmto. Toda a diretoria, além
do Presidente da Vale do Rio Doce, está participando intensamente de toda~ as noss_as reuniões, porque a importâhciã do
japonCs pai-a o futuro do Br~sil é muito grande, principalmente
nu~_a hora em_ q~e precisamos vo!tar a cresce_r.
O Sr. Coutinho Jorge- Permite-me V. Ex" um aparte?:
O SR. ALBANO FRANCO- Com muíto prazer, nobre
Senador.
O Sr. Coutinho Jorge- Senador Albano Franco, concordo com V. Ex~, quando diz que as negociações com os japbhé-_
ses normalmente s~9_difícejs, lentas e eu tivç a oportUnidade
de vivcnciá~Ias. No meu Estado, há dois grandes projetas
fiOanCiadOs- pelos japoneses, o Projeto Carajás, do ferro, e
o. Projeto Albrás -.- Alunorte. de alumínio. Neste último,
por exemplo, eu era secretário de Planejamento e representei
o Go~erno do Pará nas negociações em Tóquio. Foram ~s
longos e difíceis anos d_e_negociaçQes, mas conseguimosybégar
a este importantíssimo projeto que é o Albrás - Alunorte~
O Brasil precisa da tecnol0gia e do capital japonês, da mesma
forma que o Japão - está provado na Amazónia - precisa
das potencialidades excepcionais que o Brasil possui. Quem
conhece o Japão - e eu já tive o privilégio de conhecê-lo
de_ ponta a ponta --fica realmente impressionado em ver
a relativa pobreza do Japão se comparado com a grandeza
da potencialidade do Brasil. Mas é constrangedora, no entanto, a diferença, com relação à _tecnologia e ao capital. Por
trás disso tudo. está o_ ser humano bem formado, bem preparado naquele País. ConcOrdo com as colocações dos Senadores
que nos antecederam, de que a negociação que os empresários
brasileiros fazem hoje em nome do J?rasil é _importantíssima,
e o papel que os empresários, e particularmente o no·sso grande
Senador, têm nessas negociaçõe~. é o de IDÇlstrar aos empresários japoneses que a presença do capitaf e da tecnologia
japonesa são bem-vindos, porém temos que ter cautela quanto
à amarração dessa vinda de capital ao cumprimento dos compromissos do nosso pagamento da dívida externé!. Creio ciue
os empresários japOneses, co-riio dfsSe V. EX\ têm que estar
conscientes desse fato. A riggrC"sa e radic_al posição do Governo japotiês. à qual se referiu, há pouco o eminente Senador
ElciÓ 'Ãivares, tem que ser examinada pelos empresários brasileiros, de tal forma que. com as potencüilidades brasileiras
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----~--~~--------------~--~-e com os interesses económicos que os empresários japoneses empresários japoneses que eles tenham compreensão quanto
têm em relação ao Brasil, sej-a possível chegarmos a um enten- a nossa atitude de defesa das riquezas nacionais, tanto do
dimento. O nível de investimentos japonéseS deve -crescer Governo quanto do povo brasileiro. Assim como os japoneses
e não decrescer como tem ocorrido. Nós éramos· o· terceiro sâo- ciOsoS da proteção das suas riquezas, d()S Seus _capitais
país a receber investimentos do Japão, e hoje somos o décimo, Contra a inCursáo indiscriminada de capitais estrã.iig-eirOs na~
ou_décimo primeirO. Temos que reverter esse quadro, e por- quele País o mesmo instinto de defesa que tem o empresáriO
tanto, oferecer algo; mas eles têm que respeitar, fambém, japonês, lá no Japão, a ponto de o Presidente dos Estados
a postura de autonomia, de independência do Bra_sil.__A análiSe Unidqs ter ido àquele país pedjr ~ma maior abertura_para
da dívida externa tem que ser realmente cautelosa, criteriosa, os capitais, para as empresas,- para os produtos norte-amee creio que a posição que V. Ex~. como Presidente da Confede- ricanq:s - assim também é preciso compreender certas posiração; lhes levará, em nome do povo brasileiro e do Senado ções do Governo, da socied"ade e- do Parlainento brasileiro
Federal, é no sentido de que tudo deve ser cla.rificad_Q e <:~ porque é_ legítiinõ o iOsiinto de· defes·a de· ·iódo ·País: MáS,
nossa autonomia, so_bretudo em relação à dívida externa deve acima desses princípiO~, -qu~ -~s_y_e_~es se tC?fri3.m inaricúJáveis,
ser colocada de tal ordem que o respe"ito à proposta brasileira e os japoneses são exemplo disso e, cresceram, também, por
deve ser condição básica para qualquer negociação fUtura en~ iSSo, é preciso entender que nenhuma naçáo no mundo, hoje,
cresce isoladamente, seja grande ou pequena. Só creScerá
tre ao-s grupos emprcsari~is.
se souber fazer um processo de abertura para a economia
Se_i qu_c V. Exi terá a cautela, o cuidado de, em nome internacional, sem perder sua identidade e sem permitir a
do_ empresariado nacional, defender o legítimo interesse do
espoliação das suas riquezas. Parabenizo V. Ex' pelo trabalho
povo brasileiro! Queremos, sim, o investimento japonês; que~ que faz, de integração das comunidades económicas brasileira
remos, sim, o apoio da tecnologia; mas devem deixar que
e nipónica.
o Gove_rno brasileiro, que o seu povo decida a forma de paga~
O SR- ALBANO FRANCO - No.br~ Senador Mansueto
mente, de resgate dessa dívida externa. Essa deve ser _a grande
tese que V. Ex',- deverão defender frente a esses ilustres visi~ de Lavor, _o aparte de V. Ex~ honra o nos_so pronunciamelltd,
tantes japoneses. Parabenizo V. Ex~ por este discurso no Sena- priticipalmente porque acompanhamos de perto o seu trabalho, as suas preocupações com relação ao desenvolviment9
do Federal.
do Nordeste, em especial em defender o-pequeno e microemO SR. ALBANO FRANCO- Nobre Senador Coufínho presário brasileiro nesta Casa. V. Ex~ realmente se preocupa
Jorge_, agradeço profundamente sensibilizado o aparte de V.
com o problema hoje consensual nesta Casa, a questão da
Ex~, que demonstra preocupaÇão e conhecimento. Prt;:ocu~
retomada do nosso desenvolvimento sem maiores sacrifícioS
pação, no que tange ao País c ao seu Estado; e conhecimento, sociais_~ Tá que o _CustO _soci~I: hoje, é muitO -_elevado q~etn ·
quando toca no âma:go da questão da dívida externa: Mas
está pagando toda a sociedade.
. .
fiqUe certo V. Ex~;_que sei da importância -dos empresários
Eu dizia que~ nesse encontro, o qtie desejamos é a reconsjaponeses para o seu Estado, tanto que o Governador do trução de urna parceria efetiva, porque o Brasil precisa do
Estado de V. Ex\ Jader Barbalho, foi pe~sOalrp.ef!t_(Y~epcio~ Japão assim como o Japão precisa do Brasil. Temos-que fazer
ná-los, ontem, em Car3jás. V. Ex'1 pode ficar ciente e cons- essas-avaliações e examinar as coQ.seqüências. Mas não tenho
ciente que transmitirei hoje. não só-e-ssa --:opm.Ião c-onsensual
dúvidas quanto ao resultado desse esforço que a Confede_ração
do Congresso Nacional, mas também a opinião da sociedade Nacional da Indústria faz, trazendo a maior e mais importante
brasileira, no sentido de não ser possíVel amarrar novos investi- ,
missão empresarial japonesa ao Brasil, no sentido de que
mentos à questão dos pagamentos da dívida. Realmente, _en· venha para o nosso País: capital, e tecnologia, mas mantendo
frentaremos algumas dificUldades. E tenho alertado a. equipe em resguardada a nossa sobe_r_ania, principalrilente no que
econômica do nosso País, quanto a esse aspecfo; põtque o toca a questão da díyida externa, dos nOssos-pagamentos.
irilporfante, hoje;para o País, -é-voltar a crescer-sem amar~
Quero agradecer a V. Ex•, porque ·valorizou o nosso disrar~se. como _disse V. Ex• à questão da nossa dív_içlafjna_oceira.
curso. o aparte, Senador Mansue_to de_Lavor.
FiqUe- Certo, nObre Senador Coutinho Jorge, que, realmente,
Eram essas as -minhas palavras, Sr. Presidente. (Muito
o aparte de V. Ex~__ reforça o nossO pensamento e reforça bem! Palmas.)
o posicionamento -do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Co11cedo
O Sr. Mansueto de Lavor- Permitç-me V. Ex~ ll:ITI_apara-palavra ao nobre Senador Nabor Júnior._Logo em seguida
te?
ao Senador Nelson Carneiro, ilustre aniversariante da data
O SR- ALBANO FRANCO - Com muito prazer. nobre de hoje, assim como o nobre S-enador Lucídío Portella.
Senador.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia o
O Sr. Mansueto de Lavor- Quero congratular-me Coin seguinte discursO.)-:- Sr. PresíQent~, S~-- Senadores! q0:ero
V. Ex~ no pronunciãmento que faZ, sobretudo abord"ànQO.cúisa iniciar as minhas palavras apresentando sinceros cumprimeninterligação entre o'S_-cm-presários-japoneses qoe'nos visitam tos aos dois aniversariantes.
e os empresários brasileiros. visando investimentos de citpifaís
Os desacertos· çla política económica do Governo têm
japoneses aqui em nosso País. Essa mesma posição de çom- tido, ita:s osCilações tributárias, seu melhor refleli:.O: enCO'Q.preensão pedia o Senador Esperidião Amin ao chanceler Hel- tramos, a cada dia. valores diferentes para a pletora de imposmut Kohl, para com o povo brasileiro, face os momentos tos t3.xas que massaáarri os cidadãos e as empresas do País;
de dificuldades pelos quais pã.ssciinos, invocãhdo a solidarie- quando surge a proposta de "imposto único", para racionalizar
dade do povo alemão, sua compreensão e cooperação, lem- e agilizar a atividade produtiva e a fiscalização, logo se revela
brando momentos de dificuldades no pós-guerra do povo ale~ a verdadeira face das intenções governamentais, que a transmão, que teve o apoio a compreensão _do_ povo brasileiro. formam em "mais um", ao irivés de- substituto da avalanche
Da mesma forma, seria bom que chegasse aos ouvidos dqs. de siglas e de jurisdições arrecadadoras.
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Esse tumulto envolve ã.s três esferas do Poder1 a federal,
a estadual e a municip3l_; nem mesmo, ã. rec~nte reforma,
consagrada na Constituição de 1988, conseg_uiu resolver o problema, posto que suas d_isposições jamais passaram um único
dia sem que contra elas se levantassem os mais diversos interesses frustrados.
__ _ _ _
Trago, hoje, à consideração do Senado da República,
uma questão já abordada pela imprensa e pelos representantes
políticos, principalmente aqueles dos Estado:!!_f!lais atingidos
pelo acontecimerito que deu causa às recl.amações: o· aumento
do chamado "selo fiscal" nos cigarros nacionais, que veio
se contrapor-à :redução do Imposto sobre Produtos Industrializado,~ -iJ!~dentc S<?bre _a me_t:çadoria. __ __ , _
_ __ _
Os .Estados e os MunicfpioS serão os mais atingidos por
essa distorção, pois· têm participãção Obrigatória- no IPI, mas
estão à margem _do produto da a!r~cadaç_ão do selo_ especial,
que é inteiramente destinada aos cofres f~derais. E_ a "gangorra" ora anuncíada pelo Governo, sem dúvida, é justamente
destinada a prejudicar os goyem_os e~ prefeituras,_ em pro-_
veito do TesQur_o N~cional.
._. -_
__, ,._,_ =-=- __
Que a União pr.ecisa de recursos para os·gr-andes projetas.
de desenvolvimento é indiscutível -- ma.s ,tampouco se podequestionar a absoluta c~r~_ncia dos administ_i'adores estaduais
e municipais, sufocaàos pelas necessidades de seus cidadãos,
sofrendo, ainda, a quebra decorrente da recessão brutal, que
reduz as atividades económicas e,·como con~eqüêhciá inevitá~
vel, achata as respectivas receitas orçamentárias.
O Senado Fecleral não poderia se orttitii,'ante a gfavidadedo problema. TenhO i-êcebído constantes e veementes apelos
de meus coestaduanos, alarmados co·m a·grav'idade da situação
iminente, q'ue ·será' -ainda mais grave a,Q- atingir um Estado'
pobre e ·abandonado·como o Acre.
- _ --Esses protestos cresceram à medida que o Governo- cOO~
firniava, ·atraVéS de atõs, sua intenção: em· 26 de fevereiro
último, através do Decreto n~ 453, o se--nhor Presidente da
República reduziu, de 330% para 220%, á alfquota do !PI
incidente sobre os cigarros de qualquer natureza. No mesmo
dia, através da Instrução Normativa n~ 23',~ o Depirt"ame-nto
da Receita Federal elevou em 670% os valores do "selo especial'', que prevaleciam desde dezembro último. E tal percentual, é bom que se frise, já havia sido brutalmente majorado
cm agosto, há menos de um ano, resultando, nesses sete meses, em um aumento ·reãl de 3.000% . . - ·~-- - Não está' em questão ser o'u não Ser fumante; o problema
real, agora, é estabelecer ou ~implesmente restabelecer uma
justiça fiscal, viOlentada pelos éditos de fevereiro.
Estou-apresentando nesta data, para apreciação dos meus
nobres pares e, futuramente, da outra casa, projeto de lei
visando à correção desse despropósito e que vincula o -valor
de ressarcimento do "selo especial de controle" à_llnidade
Fiscal de Referêncía, deterniinai:ldo, afnâá, cill.e _o ~oderJ~xe
cutivo compensaráeventi.iãis perdas de arre:cadação, corrigirá
distorções e preservará Os princfpios da seletiYidade e da essencialidade dos produtos.
._
Essa contribuíção, sem dúvida, mere~i'á o habitual exame criterioso_do POder Legislativo- que,, assim, cumprirá
a sua magna tarefa constitucional, de representar os legítirriOs
interesses do povo e das forças vivas da na!=~onalidade.
Só assim-teremos estruturas dignas e adequadas às reais
necéssidades devidas ao progresso econôrtfiCo"; social e harmónico que todos buscamos, cumprindo os d.itames do mandato
conferido a cada um de nós pelo generosg:povo do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
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O SR. PRESlDENTE (Mauro Benevides) ~ A Presidência tem o grato prazer de conceder a palavra, neste instan~e, a _essa extr~qrdinária figura humana e Parlamentar,brilhante, o Senador Nelson Carneiro, que recolhe, hoje, as homenagens dos seus pares nesta Casa e de todo o seu círculo· de
a'migos no transcurso do seu 82~ aniversário, com essa v~tali
dade, essa clarividência e esse descortino, que representam
o apanágio da sua marcante vida pública.
Com a palavra, portanto, o eminente Senador Nelson
·
Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronu.ncia
o seguinte discurso. _SerrJ. ~evis~o do orasi9r.)- Sr. Presidepte,
Srs. Senadóies, vejam as minhas primeiras palavras ~e _gratidão a V. Ex~ pelas referências feitaS -ao- transcurso dp_ meu
aniversário.
No curso destes 82 anos, aprendi uma grande _lição: em
política não há nada definitivo. O dia de hoj~ pode ser inteiramente diferente do dia de ontem.
No ano passado, abri, nesta Casa, um ruidoso delJ~te
Sobre as privatizações. Discutia~Se, ria_quel_e tempo, a J?r1vat_ização da Usimínas. Convoquei os Srs. Senadores para um
joint venture, de tal sorte que pudéssemos, com os ~ecursos
que eram propicíados pelas facilidades governamentais. adgui~
rir para nós, sen~dores, para tnmqüilidade de nossas fam:(Ii_as
e para a nOssa Própria tranqüilidade, as ações da Usiminas.
Não fomos atendidos_. Mªs aí estão as s_ucessivasprivatiZãções.
Hoje, vendo o resultado. da Usimin8s, todos torcemos a orelha. Podíamos ter sido os vencedores da concorrência, porque
bastava ter,_ naquele dia,_ óitênta _e três mil, quinhentps e vint~
um cruzeiros. O fi~ eÍ"a~--~-5 inOeéias podres que foram reunidas pelos vencedores da_ d1sputa, que vale a pena referir.
Debêlltures da Siderbrás: trezentos e dezenove bilhõeS; dívidas vencidas renegociáveis: _cerito e trinta e Um blf!].õe-S; Ce_r'tifi~
cactos de Privatização: ce-nto e dt:)ze bilhões, que naque_le ~em
po valiam 20% e foram aceitos pôr 70% do valor ·.cte face:
vinte e um bilhões; cruzados novos: duzentos e quarenta e
quatro milhões: cruzeiros vivos: oitenta e_ três milt seisc_entos
e vinte e um.
·. .
_Outras privatizações foram feitas e até hoje não se divulgaram as moedas que levaram para o património pa:-rtiéular
QS_ bens postos em leilão.
. Sr. Presidente. apresentei o ano passado um projeto de
lei para- que as moedas podres, esses títulos que são hoje
a grande fortuna do GoVerno, fossem levadas em _conta nas
privatizações pelo preço de mercado nos últimos sessenta ou
nóventa dias. Mas, surpreendentemente, embora com parecer
favorável da Comissão de Assuntos Económicos, -surgiu de
logo uma tentativa de evitar o pronunciartlento dessa Comis~
são_ e foi o projetO- mandado para a Comissão de Infra-Estrutura, onde se encontra até hoje. Veja, Sr. Preslde1;1te, que
múítos de nós tínhamos raz~o. Hoje, o Jornal do Brasil publica
uma declaração do Ministro Marcíliq Marques Moreira nos
seguintes termos;
"Admitiu, ontem, mudar a médio prazo o·s·crité~
rios de pagamento das empresas do Govern'o em processo de privatizaç-ão."
·
Aí já vai uma vitória do PSD-B. Côi:i:to péde- o PSDB,
para que as estatais só sejam compradas com dinheiro e não
com as chamadas moedas podres: títulos públicos de longo
prazo e de baixo valor no mercado.
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Ora, Sr. Presidente, não foi em vão, então, o nosso clamor; não foi em vão o voto de quantos cla!_llaram conti-a
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 âo dia antefl:or.
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chegaria nem a 350 milhões de dólares, de um património
que muitos estimam em 8 bilhões de dólares e cujb" Valor
de venda-, comecemos pelo valor de venda-, já discutível,
era pouco superior a 1 bilhão de dólares. É importante ressãltar, Senador Nelson Carneiro, que ano passado, apesar de
ser um ano difícil, provavelmente, para a Usiminas, exatamente por todas as questões que se levantarãffi em t"orrio
da privatização dã:qtiela- estatal, ainda assim, ela deu um lucro
da ordem de 130 ·milhões de dólares. Em síntese, o~ f(!lizes
pr9prietáríos que co"Irtpraram a UsiniinãS; çOnr õ"lnesfriO h.iáoO Sr. Humberto Lucena- V. Ex~ me permite um aparte? de um ano atípicó-, em três a·n-õ"S"Serão" os felizes propritários
de um I_)atrimômiO ·da ordem de 6, 8 ou 10, bilhões de dólares.
O SR. NELSON CARNEIRO - Pois não, ·com muita Não tem muita irri.portância, mãs 8.' eh-6'irn.e díferença é a eiáshonra!
tente entre o valor da privatizaçãO, Cori1-ã(iilele tipo de moeda,
O Sr. Humberto Lucena - Antes de _qualquer palavra que foi usada na transação e o valor real daquela companhia
a respeito da matéria, já que o Sr. Presidente Mauro Benevides ·estatal. De modo que V. Ex\ eni. todos os momentos em
anunciou de público a data natalícia de V. Ex:, d_esejo levar~- que se insurgiu contia a privri.iizàÇão da USirriinas, demonstrou
lhe, em meu nome pessoal e de toda a Bancaóa do PMDB, aquilo que fém sido uma tónica ria stiil. Vida política: o apreço
os nossos parabéns pela passagem do seu aniversário, formU- pela liSura nas-tÍ"áiisaÇõé:S-públicits: Mais do que isso, o apreço
lando _votos a Deus para que ·contthue a lhe dar muitoS e por aquilo que é património da Nação, construído, sem dúvida
muitos anos de vida e de saúde, pois predsainos sempre contar nerihU.ma, com· o trabalho de todos os brasileiros. Por isso,
com a·sua presença assídua e competente no Congresso Nacio- quero cumpri~entar V. Ex~ duplamente:-pelo seu aniverárío,
nal, em todos os nossos trabalhos legislativos. Quanto aos· 82 ·anos, coiD tôdã-esta força~- cOm todo ~sse vigor, ·tanto=
assunto que V. E~ aborda, quero transmitir a V. EX~- nOSsá fiSiêÕirâ--á'nto m6ia1,\!;úimbéin.;pela qUalidade e importância
total S!Jlidari~dade ao seu pronunciamento, que guarda sinto- do_ s_~_u pronunciamento. Meus parabéns, Senador Nelson C3.r-.
·
nia com a nossa-conduta, na votação daquela medida provi- neii"O.
sória baixada pelo· Senhor Presidente da República, durante
O SR. NELS.ONCARNEIRO- Muito obrigadoa V,_
o espis-6dio da privati'zação da Usiminas, pOr meio da qual Ex~-- Sr. Presidente, poucas eram as_ palavras _que eu queria
o GoVerno, por maioria eventual nà Câmara dos Dep-utados, proferir nesse· instante, exatamente_ para lembrar a esta Casa
conseg'uiu restabelecer a utilização das chamadas_m9~d~~p_ç>_: que nem sempre o Governo tem razão. O Congress_o acabou
dres no processo de privatização" das noSSas empresas p-úblicas. aprovando um prqjeto que assegura a.presença das moedas
Estou de pleno aco~do com V_. Ex~, e regozijo-me com <r podres nas prívatizações das empresas públícas. Poucos nieses
fato,- de o--Governo recónhecer o seu erro- e até. Confessar depois é o Ministro, responsáVel pela Fã.zenda, pelo Planejade públiCo que está disposto a r-econSidÚiu i SUa posição mento e pela Economia, que anuncia- o seu própósito de só
nesse sentido.
a_dmitir moedas, Ç_iphc::iro viVo; palpitante, era compra de emO SR- NELSON CARNEIRO -Agradeço as palavras presas de alta tecnologia.
Ora_, Sr. Presidente, e o que se fez até hoje? E quem
generosas de V. Ex~.
lucrou com isso ~té hoje? E para onde foram essas moed,a,s_
O Sr. Nelson Wedekin - Senador Nelson Carneiro_, V. podres, esses títulos devolvidos ao GÇ>yerno, por um valor
Ex• me permite um aparte?
que não existia -na praça? Evidentemente que a Nação foi
profundamente prejudicada. E esse prejuízo, Sr. Presidente,.
O SR- NELSON CARNEIRO-.,.,. Jem.a palavra V. Ex•.
O Sr. Nelson Wedekin -- Em primeiro lugãr - creio deve ser levado ~ ,conta do Governo. que não atendeu às.
ser o desejo de todos nós -quero cumprimentá-lo pela data poderações feitas nesta e na outra Casa Qo CQngresso Nacio-·
de hoje. São oitenta e doi~ anos de uma vida profícua, de nal.
uma vida produtiva, de alguém que prestou e continua presO Sr. PedrO Simon -Permite-me V. EX~ um aparte,
tando - isso é ntaiS importante - relevantes serVí~os· ao
, ..
_.
seu País, ao seu povo, à- si.Ia Pátria, A nossa vontade é_ de Senãdo.r?
que V. Ex~ ainda faça muitos aóiversários e cOntinUe sendo"
O SR. NELS_Q ÇARNEIRO --, Com muita honra, nobre
--··- -- · · · o grande homem público que é. Eu queria também, como Senador Pedro Simon.
o Senador Humberto Lucena, fazer Um? breve referéncia àqui'O S~. Peru-O Simon- QÚe[q- fi:licitãf V. EX~ pe10 seu
lo que foi ·objeto do seu pronunciamento nesta tarde. V. Ex• pronunciamento. V. Ex~, da tribuna do Sefiado, na_hor~ oportem toda razão! Em princípio, não questionàmos o processo tuna, fez o alert;t; V. Ex~. usando a questão do que f~i a
das privatizações, mas o- modo, a forma como foram feitas. mais dolorosa das transações, da sidei"úrgi_ca Inais _org3ilizad:a,
Parece-me saudável o Governo reconhecer que aquela não que dava lucro, que estava melhor equipada neste Pafs,'qU.e··
foi a melhor forma. Segundo declaraç_ão do Ministro MarcfliO foi privatizada, pfaticamente, em termos de dinheiro vivo,
Marques Moreira, deve-se alterar a forma como estão sendo zero. Privatizou-se--dizendo que precisávamos _de dólares. Em
vendidas as empresas públicas, exatamente no sentido de não termos de dólares,_~ero. Privati:;wu:.:se di.,ze_n,do qu~Jinhaque
recebei aquele cesto de moedas, que a imprensa, IIiuito apro- ser privatizada. Vamos ver agora,Joriup__q~ Fundos~~ Volta
priadamente., denominou de moedas podres.
Redonda, os Fundos do Banco do Brasil que serviram· para
No caso da Usiroinas, está tudo hoje muito claro. Se se comprar 1 privátiiar por aquela usina. E· agora, alérit da
fôssemos considerar o valor de mercado daqueles papéis, pelo questão levantada -por V. Ex~, está o Governo querendo dizer
qual foram vendidas as ações da Usiminas, esse valor não que foi O Sr. "céle!Jre PP, que teve ação na utilização desses
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Fundos para aquisição das nossas estatais. Q_que há em torno é ressaltada por V. Ex", chega, não digo que tardiamente,
mas com um atraso que consubstancia convicção de que o
disso? E V. Ex~ tem toda razão. O Governo c o Ministro
- a essa altura, parece-me que tem uma certa independência
Brasil teve gravô e irreversíveis prejuízos com essa atividade
que foi adotada, com a alienação dos direitos sobre essas
em áreas de influência, que no seu Ministério não tem determina a suspensão da aplicação das moedas podres. Mas empresas, sem uma correspondência honesta na hora do paga~
e o que foi feito até ago-ra'? corno rriuho bCijl diZ -v. Ex·''- mento._No entanto, V. Ex~ não chega tardiamente ao tema,
e essas vendas que foram efetuadas aqui, agora? O que o
chega numa hora exata, cm que se ressalta a importância
GOverno ·VaCfazer? Qu-al a ação, a- partir do Governo? O
no ato presente. e se lamenta a dcsídia ou a delinqüência
anterior. Já se diz, que passado o Governo Collor, será irrecu~
importante salientar, nobre Senador_. é_ que o Governo até
aqui parece _ser doáo da verdade. A chamada ''República
perável a sua destruição. O que houver sido destruído terá,
de Alagoas" existia, funcionava, agia à marge·rn de qualquer lamentavelmente, sofrido uma destruição irrecuperável, uma
análise e à margem de qualquer crivo. A essa altura, quando destruição que não pode ser compensada, nem ter nada de
se faz-um levantamento de todas essas coisas que aconfcceram,
recuperações. Merece V. Ex·' todos os louvores pela presença
era oportunidade de ler o seu discurso, reler o seu pronuncia~ na tribuna, trazendo um tema como este, ainda mais, como
mente, e verificar que essas questões, que estãO hoje exc-cu~ ressaltou o Senador Pedro Simon, no dia de sua data natalícia,
tadas, foram analisadas e preconizadas por V~- EX". Quando
V. Ex" chega a esta idade tão importante para os seus compa~
V. Ex~ fez uma análise e nos· convidaVa a comprar aquela nhciros, para sua famnia, mas, muito mais irriportante para
empresa, V. Ex•, naquele pronunciamento, queri~ di_zer que_ o _pa(s, para a Nação, para a Pátria, para o Brasil, ao qual
aquilo que iria_ a"<:_ontecer, e aconteceu, era .um negócio da- V. E~··'_ vçm servindo ao_ longo de tantos e tantos an.os. E,
China. Lamentavelmente, o que é mais interessante, o Gõ~ ainda hoje, na Comissão de Constituição, Justíça e Cidadania,
verno toma providt!ncias daqui para diante. Mas, como muito eu contava um episódio a V. Ex\ da minha vida advocatícia,
quando, por artes de sua inteligência, o Congresso um dia
bem diz V. Ex~. como reparar o que aconteceu até aqui?A argumentação, que dizfamos muitas vezes, e que colo~ terminou por elaborar a Lei n" 4.121, se não estou enganado,
camos em discussão, é porque temos muitas dúvidas em rel_a~ o c_h_arnado Estatuto da Mulher, um instrumento onde a mu·
ção à privatização de e!npresas como a da ~etrobrás. Repe~ lhe r começou a ser dignificada no direito ci0L brasllei~q _e_.
times esta argumentação muitas vezes ·porque temos mUitas onde os seus direitos patrimoniais passaram a ter urna proteção
dúVidas com relação à privatização de empresas, principal~ extraordinária. V. Ex" é responsável por isto e por muito
mais, por muitos lances importantes da legislação brasileira,
mente no que tange à Petrobrás.
e quando aniversaria, quando vai à frente, quando di_rigimos
Mas, a questão aqui é se quereMOs_ u~·não privatizai. a palavra a V. Ex" é como se estivéssemos, neste momento,
Mesmo que queiramos privatizar, privatizar de que maneira? unindo um passado de luta a<? ~~~-I!lplo do que V. Ex~ dá
Leiloando? Desmoralizando o patrimôniê) púOiiCo? FáZendo' aos mais jovens e aos que se iniciam na vida Política e na
o que eles estão fazendo com relação às empresas? E, agora, vida parlamentar. Um abraço a V. Ex• pelo tema e pelo anivervão começar a fazer o mesmo_ no Rio Graúde do Sul com sário.
o Pólo Petroquímicõ. MeuS cumprimentos ao Pronunciamento
O SR- NELSON CARNEIRO - Muito obrigado a V.
de V. Ex~ Creio qtie V. Ex" está- embora V. Ex~ seja o EX"'
aniversariante ---:-.__nos _oferecendo um presente de aniversário.
Eu queria repetir uma frase de Maurois, quando dizia
E o_ seU pronunciamento é a forma que V. Ex~ encontra na ·
luta, na tribuna, no de~ate, para festejar mais um aniVei"SáflO, que a vclhict! cOmeça quando o homem deixa de ousar, e
onde todos nós Senadores, funcionários; ã. Opinião pública eu continuo ousando, por isso não me considero um velho
deste País, reverenciamos V. Ex•, desejandO·lhe muitas felici~ aos 82 anos de idade.
dades, pela sua luta árdua, brilhante e extraordinária. V. Exa
O Sr. Odacir Soares- Permite V. Exa um-aparte?
é o grande exemplo, um património do Congresso e do povo,
O SR- NELSON CARNEIRO ...:_ Concedo o aparte ao
pela sua integridade, pela sua seriedade, pela sua competência
e pela sua garra. Gostaria de ver os jovens, que estão entrando nobre Senador Odacir Soares.
na vida pública, que estão começando com9 verçador, tendo
O Sr. Odacir Soares - Q_ucro, em nome da Liderança
o primeiro mandato de deputado, terem a firmeza~ a d-igni- do Governo, cumprimentar V.Ex~ pela passagem, hoje, de
dade, e o espírito de luta que V. Ex~_ tem _a__ ~s_sa alt_IJ.ta_, um mais um aniversário e, ao mesmo tempo, ressaltar o papel
momento dos mais brilhantes da sua vida pública.
que V .Ex• teve em todo ess_,_e p_rocesso de consolidação demo~
O SR- NELSON CARNEIRO- Muito obrigado. V. Ex' crática do -nosso País, a começar pelo primeiro mandato que
V. Ex• exerceu no seu Estado, e neste momento enfatizado
é, sobremodo, excessivo nas gentilezas com que me brinda.
Mas quero dizer que nâO basta que o Sr. Ministro da pela brilhante presença de V. Ex~, que tem ~ continua tendo
Economia, de agora em diante, vá exigir Que as empresas no Congresso Nacional e, particularmente, no Senado daRe~
sejam leiloadas e adquifidas, com dinheiro vivo, até se possível pública. Quero consignar esses cumprimentos, desejando ape·
com dólares. Acho, inclusive, que as transações feitas até nas a V. EX'! novos anos de vida. Eu desejaria riovos mandatos,
hoje, não resultaram num dólar, num só dólar. para os cofres e.esses novos mandatos implicariam nesses novos anos de
nacionais; sem dúvida. transform3.ram~se num benefício aos vida que V. Ex~ bem merece. Em relação ao mérito do seu
discu.rso, de quando aborda essa questão da entrevista do
.
. __ _
que adquiriram-esses benS.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permit_e-me V. Ex~ Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, em relaç_ão
ao país e às moedas que podem ser utilizados nos leilões
um aparte?
_ _
__
..
.
d~ _privat}z~ção, divirjo de V. Ex~. Acho que, refletindo a
O SR- NELSON CARNEIRO - Com muita honra.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- O que V. EX' diz é entrevista do Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento,
faz muito bem quarido diz que o ideal é que entrem moedas
~1i.:t<;
~c:resante. inclusive, porque essa providência, que
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fortes, entrem dólares~ ao invés de entrareJn papéis. Na realidade, as chamadas moedas podres, do ponto de vista da dívida
mobiliária interna do Governo brasilcir_o, não são moedas
podres, elas são papéis que têm valores nominais e que precisam dos seus vencimentos para serem resgatadas pelos seus
valores nominais, pelo Go.vcmo Brasileiro .. Então, essa questão de moeda podre, na realidade, é uma ficção_, do ponto
de vista contábil e financCüo. Evidentemente que_ todo processo económico~ todo processo financeiro é evolutivo. Neste
momento, quando o Governo já tem uma experiência..do processo de privatização-,- penso que se deva partir para outras
experiências e, principalmente, esta de que a cada privatização
sobe a participação das tais cham.adas moedas fort_es. Agora,
do ponto de vista da entrada de dinheiro, parece~mc que
essas chamadas moeçl.as podres não_ são po-dres, porque são
títulos mobiliários da _dívida interna do_ Govern_Q_brªsileiro
e que precisam, nos seus ve_nc_imcntos, serem resgatado pelo
Governo brasileiro. De modo que apenas consigno essa di ver~
gência com o seu pensamento, e entendo que precisamos evo~
luir nesta matéria, porque é o Estado brasilc_iro__e,__não_o Governo brasileiro, é o Tesouro brasileiro que ganha. Na medida
em que conseguirmos nos lances, nos leilões das_ novas empresas a serem privatizadas, que simultânea eoconc_omitantcmente
com os papéis e moedas fortes_, um_ percentual de reservas
monetárias-possam irigréSsat;e seria, naturalmente, ideal que
isso ocorresse, e nessa parte estou inteirani_ente de acordo
com V. Ex•. Meus parabéns_ pelo transcu_rs_o do_seu aniversário,
e que V. Exa continue sendo_ o homern _feliz que é com a
sua famnia, com os seus filhoS e com essa-beleza de carreira
política que o Brasil todo admira e aplaude.

O SR. NELSON_ CARNEIRO--.,- Muito obrigado a V.
As palavras sensibilizam-me sobremodo.
V. Ex• rende-se à necessidad~ de que as novas privatiR
zações sejam feitas -com moedas fortes. Faço-lh~ um apelo,
pois V. Ex~ é autor de emendas ao projeto de minha-autoria
que, aprovado pela COriiissãO- de Assuntos Ecoriômi!=-Os, (oi
surpreendentemente, por solicitação do nobre Senador Jo_ão
França, remetido para a Cóm"iSsãó de InfraREstrutura, onde
se encontra. O meu- ap"elo é para que V~ Ex• fetlrc- aquelas
emendas e, então, possamos atender ao apelo do próprio
Ministro -da Economia, Fazenda e Planejamento, e de agora
por diante dar a-estes títulos o yalor que eles me__rccem:Ex~.

0 Sr. OdacirSoares """'"':"" E1.1 queria só responder a0 Senador
Nelson Carneiro que de minha parte, cm _termo_s, el!. vou
avaliar essas emendas e, em princfpio, como diss_e a V. Ex•,
não divirjo dos seus objct1VOs que são, nesse momento, também, os objefi.Vós mar.:festàdos_ p_elo Mini~tr::Q ~a Economia.
Vou examinar e prometo a V. Exi' fâiê--Jo imediatamente.
O SR. NELSON CARNEIRO- Obrigado pelo presente.

O Sr. Maurício Corrêa-:: Y.. :ex:~ me pCi"m"ite-uriúiparte?
O SR. NELSON CARNEIRO e-c. Com todo o prazer.

O Sr. Maurício Corrêa- Senador Nelson Carneiro, eu
não sei se foi onte__n:i_ ou ant~Qntem~ que ·eu li um a_rtigo do
Deputado Roberto__ Campos, como sempre bem feito, bem
articulado, em que S. Ex~ coloca que na época do governo
vitoriano da- Inglaterra, Disraeli fez uma <:~.nálise_ a respeito
exatamente da juventude no poder. Ele salieritava que um
governo pata ter consistência tem que ter os.idosos, os barrigudos e os carecas. Achef aqUilo extremamente interessante
porque, na verdade, sem a sapiência dos mais velhos torna
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difícil os jovens acertarem. De maneira que a sua presença,
aqui, hoje, no Congresso Nacional é um estímulo para todoS
nós. V. Exa tem sido um verdadeiro guerreiro em ciina de
urriá metralhadora ponto 50., defenclendo seus pontos de vista,
haja vista que hoje aborda uma questão de transcendental
importância, e aí que quero congr'atúlar-me com V. Ex.~. porque a respeito dessas privatizações ningUém inais do que nós
nos ba_tem(_)s naquela ocasião. Mas é importante saber, Senador Nels_on Carneiro que, lamentavelmente, inafortunad(!-_
rriente, Seu Partido deu uma contribuiç<!o para que fôssemos
derrotados naquele instante. Lembra V. E~ de que o Governo
mandou uma medida provisória, de n~ 296, e o Congresso,
por· maioria esmagadora," chancelou, coonestou a presença
das moedas podres, chamadas- moeda-s pOdreS, dentro do ordenamento legal, a respeito da privatização. Então, o Governo
que era passível de alguma crítica, porque interpretação jü.i"is:.
prudencial há tempo existente era duvidosa. acerca 9o. que
podia entrar e o que não podia entrar para pagamento, acabou
tendo um passe livre dado pelo Congresso Nacional homoloR
gando, como eu disse, coonestando as chamadas moedas podres. E hoje nós temos aí esse demonstrativo. Na Espanha
as privatizações foram feitas assiffi~_tnaS_as __ernpresas foram
vendidas através de pagamento à vista. N~o h~_?uve essa facilidade que houve no Brasil. Eu, inclusive, estou apÍ"esentando
um projeto no- sentido da eliminação,- não _só_ das chamad_as
moedas podres, que passaram a ser aquelas questionadas em
face do decreto-e da lei, mas ou tráS que a·prój:irlá lei consagra,
deiilfe as quais, os títulos da dívia agrária, ·que estão excluídos
9as cha~nadas moedas podres, mas foram especulados. Todo
mundo viu, eu vi aparte dadó a v: E~\ dizendQ que o Governo,
um dia, terá que pagar exatamente _e~s_cs }Ítul.os. Sini.; c~rre~
nle'nte. Mas qUantos não saíram_ perambulando pelo Brasil
afOra, comprando_ esses titulas com um deságio áe 3D; 40,
50, 70%, especularam e venderam para ,quem tinha dinheiro.
É o que estaro_os presenciando nes~e, momento. E eu f.ico
alegre que, nesse ensaio que se faz de uma possível adesão
de uma parte do PSDB ao Presidente Çollor~ ao GoYerno
atual, que se consigne, pelo menos, a eliminação das chama.das
moe·aas pódres, como um dos ítens da-queles que cons~ituíra~
mãiofia n-a Executiva do PSDB para \e.var esse projeto cqmo
discussão ao Presiclente "da República. De. &orte que, quero
parabenizar a V_.~ Ex~ pelos seus 82. anOS, aí firmê na:_ SUá.
metralhadora, çombatendo e defende.~do,a boa causa.,
O Sr. José Fogaça- V.
Carneiro?

Ex~

permite, Senador Nelson

.O SR. NELSON CARNEIRO- Devo ag,adecer ao nobre
Senador Maurído Corrêa as palavras cOm que me distiô.gue.
S._ Ex• sempre foi Um combatente desta causa. Tenho que
.reconhecer o seu esforço, para que as priVatiZações tivéssem
uma remuneração justa, através de- moedas fortes, porque
estamos vendendo em troca de papel que não pode voltar
ao mercado. E Um ~dia teremos que fazer um grande incêndio
para queimar esses milhões e milhões de títulos que estão
sendo reunidos pelo poder. Então seremos convidados. Será
preciso chamar o Corpo de Bombeiros, porque o incêndo
será tão grande que pode afetar as vizinhanças. será, portanto,
um dia diferente na vida brasileira, o dia do incêndiQ dos
títulos da privatí:t3Ção. Nesse çha certamente será feriado na.cional.
O Sr. José Fogaça - Permite-me V.

Ex~

um aparte?
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O Sr. Ronan Tito ....:.- NObre Senador Nelson Carneiro,
O SR. NELSON CARNEIRO - Não quero ínterroinper
esta sessão, Sr. Presidente, porque temos um assunto iril'por- hoje é dia de festa aqui nO Coflgresso. Temos dois aniversatante para votar, que diz rCSpeito ao Tribuh~l de Co?tas. riantes ilustres: Tainbém neste dia aproveitamoS para fazer
Mas não posso·deixat de. atender ao nobre_..:$et:lador Jos~ Fo- uma reflexão sobre posturas, uma reflexão sobre a situac;ão,
e ácabainos ciindo numa reflexão sobre a chamada moeda
gaça.
pobre. Em primeirO-lugar, pergunto-me o que é moeda podre?
O Sr. José Fogaça- Senador Nelso_n__C;uneiro, ficaria Em segundo, quem emitiu a moeda podre? O que levou a
profundamente frustrado se não pudese registrar hoJe o re~o moeda a apodrecer-se? O que apodreceu a moeda? Uma deszfjo desta Casa e de todos os seus colegas pelo seu amversáno. sas ·moedas podres tem um chamamento muito forte para
Mas sobretudo o regozijo de ser seu companheiro de trabalho, mim; são aqueles certificados de desapropriaçã:o-da reforma
de participar com V. Ex~ desta _faina diária, desta luta i_nten~a agrária, o TOA-Título de Díviçia Agrária. O que levou essa
e incansável para produzir uma adequada e_ uma boa leg1slaçao moeda a ser podre? V. EX" conhece alguma coisa mais séria
para este País. se eU tiYcsse:"que traçar o perfil de~- Ex~. do que uma moeda que é para desapropriar terra, para distrise_ fosse .c..onvidado a escrever sobre as grandes quahdade_s . bu·í~la às pessoas que vão irrig_á-lã com o -suor dos seus rostos?
políticas de V. Ex•, di da que- o_ nobre Se_nador é, sobretudo Ternos, Sr. ·senador, que aproveitar este momento para reflee acima de tudo, um grande legislador.
tir; este País criou as moedas chamadas podres. O sonho
não é receber ou nâo moeda podre, é não ter moedas podres,
O SR. NELSON CARNEIRO- Mui"io.obrigado a V. porque ,todas_ foraJ?1_ ~_mi~i.da_s __ pgr um $Ó país: Brasil. O que
Ex'
é o:MYDFA.? O My.DFA ~um c.ertificado de débito externo
O Sr. José-Fogãça -=Tãlvez um dos maiores legislai:Ior:es· nós~o. É; uma.rno~da p9dre? Mas, quem emitiU? Agora, com
que o País teve neste século,...
- ·toda sinc-eridade, o TDA, o Título de Divida Agrária ser
chamado de ffi()eda podre, para mim, é uma distorção que
0 SR. NELSON CARNEI. RO.:.. Muii9'o~ngado~.'. teve, Serri dúVida nenhuma, muita gente refletindo e pensando,
O Sr. José fi"ogaça- ... pela sua produtividade, pela ~ua lá atr~s. para desacreditar ~ instituto da reforma agrária. Eu,
diligência, pelo seu trabalho, peal sua dc_dicaçâb, e sobretudo com toda sinceridade, gostaria que na primeira privatização
pela sua sagacidade. Porque enquanto, scguramen~e,_o Sena- fosse feita a Um pesa de todos os TOA, para que não se falasse
dor Odacir Soares não tem lembrança de muitas das emendas nunca que a m-oeda com que se desapropriou terra para distrique fez c após ao seu projeto, V. Ex" se lembrou e sabe buir a trabalhadores sem-terra fosse chamada de moeda podre.
cada projeto qüe- tem cm cada comis-Sãó ·e~- sabe quem feZ· Estap1os esquecendo o vilão dessa história toda - o vilão
emendas e quais foram as emendas. A- .sua ''ClYrn:petênci~;~_a · é a moeda, a moeda é apenas ·a conseqüência de uma política
sua capacidade legislati\la, realmente são inlg'úaláveis_ e 'dbs' irrespon_sável.deste_ País, de_ alguns governos irresponsáveis,
faz seu admira-dor permanente. Quanto aó tema cen!ra1 d9· de uma ditadura irresponsªvel que se implantou e que colocou
seu pronunciamento, queria dizer a V. Exa f:? ·Seguinte: enga- 20, 30 ou 40 moedas! Um país sériO, nobre Senador, só tem
na-s_e quem supõe que o- nosso Partido tem_ responsabilidade uma moeda. PergUnte ao' Japão como é que se chama a sua
nessa questão. O PMDB aprovou a privatiZação, o processo moeda, e elês' vão responder: iene; pergunte aos alemães,
e o programa que vern·sendo implantado pelo Governo, mais eles vão dizer: 'm,afco, vamqs perguntar aO"s americamos·, e
aqui, no Senado, na comissão, todos os votos-do PMDB foram todOs sabemos de cor; chama-se dólar. E aqui temos moeda
contrários à utilização desses_ títulos, que são.cl]amados moe-_ podÍ'e, moeda boa;moeda ruim. ()qUe ·mais me constrange
das podres. E mais: fomos contra não -por -sermos contráriOs'· nestelnonii:mtO é dízér.C.ue- a 'moeda que foi usada para comao ·processo· de privatização, queríamo~ que -ela se fiZesse de prar serras·, para desapropriar terras, não para Comprar, para
forma límpida, transparente, honesta, irrecusável. De modo colocar iá trabalhadores ruiais, se chame de moeda podre.
que não posso concordar com as palavras ~~Senador Mriurfc_io Seria· mui,tQ bom, Sena-dor, extraordinário, que varrêssemos
Corrêa, que atribuí a nós a situação hoje vigente,_e que féhz- deste P~ís tOdç)s q$ tipOS de moeda, para ficar sô uma, mas
mente agora ficará definitivamente superada, se o Ministro que essa moeda tiveSse uiri valor intrínseco. Quero aproVeitar
da Economia, Fazenda e_ Planejamcnto lograr conseguir aquilo este momento- de re_flexão, porque é ass!~ __que se homenaque pretende, ou seja, tirar de campo as Chamadas moedas geiam homens sérfós, traóãlhaâõres, que têm o fervor cívico
podres. Mas, de qualquer maneira, é importante que o Senado de V. Ex•, discutindo temas da maior relevância. S-e fosse
saiba: V. Ex• já há muito tempo vem se preocupando com um-ariiVêrSáiio_ de Criariçà, ésta:i-faillOs cOlocando velinhas e
isso, tem um projeto para_dar aos títulos o valor de merçado, , sopra-ndb o boi()_· Mas, neste momento, aproveitamos o anivere é isso que nós qu.eremos. Qu_eremos que .a privatízação sáriO de V. ·,Éx~ pàra faZer úina reflexão sobre o nosso País.
se faça de maneira decente, sem uma cspo~.ação do_ património
'E~- nio_e.da,_Sellhor Senad~r, é, no mínimo, uma represenpúblico. Obrigado_ a V. EX\'
~ '· 1 ,
taçã.o, ~.cQIDP:u,m'braz~o~ é-como uma bandeira, é um símbolo,
O SR. NELSON CARNEIRO- Agáid'eÇo. a V. Ex•, e moeda é -sínlbolo. E desgraçado do país que emite moedas
espero que se faça uma revisão dessas prl":_~tiZ~Ç'ões realizadas, podres. Muito obrigado a V. Ex•
para se ver até qUe-- pon-to- foi ferido o in!ef~sse_ naci9nal_~
O SR. NELSON CARNEIRO - Agradeço a V. Ex•,
e até que ponto pode haver resultado favorável a alguns beneficiáiiOS. É indispensável essa vigilância, E de~ph?-os ser v~gilan- . mas _quero·es_clar~ce! que quando se chama de moeda pod~_
o~'r'DA, é t>orque ele foi levado à privatização representando
tes de agora por diante mais do que no passado.
:!
.
70%'do valor de (ace; quandO-era vendido às carradas a ;lO%_.
O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador, p~r111ite-me V._ Ex~_ O gr"átide preJuízo não fOi para quem tinha a moed!i, foi
um aparte?
eXãi~ffieltte p·ara o goverrio,- que co·mprou as ·moedas, que
O SR. NELSON CARNEIRO - Não J>.<:isso ne.gar um aceitOu a··moeda riri priv:itizaÇão. -Se fo_sse levadO :pelO valor
aparte ao meu Líder Ronan Tito.
- --- -, ·
de mercado ou, ao menos, que fosse considerado pelo próprio
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valor, muito bem, mas foi levad9 por um valor_ e~ces:;;ivo,
e para quê? E V. E~ Se lembra, assim que se anunciou a
primeira privatização houve uma correria entre tod:o_s oS portadores de TDA, que Valiam 20%, se achassem 30% ganh':lvam

muito. E_ isso tudo__ foi levado ao Gové~no, não pelos 20%
que valia aquela moeda no momento, mas pelos 70% que
o Governo achou _que devia valer. De modo que por isso
foi podre. Não _foi {>odre pelo seu fundamento, pela sua instituição, foi podre porque apodreceu o modo de, .rec~b.ê.-1~ ~
de incluí-la no cálculo c;la privatização.
O Sr. Ronan Tita - M~ vale _aí utna_ explicação, Senador.
Poderiam ter sido colo<;adas naquele momento 35.%. de cham;l-

das moedas podres, _e não se chegou a 15%- Por quê? Por
outro lado, falou~se de m_an_e_ir_a_ vibrante até dramª-Üca, diria
que aquela privatiZaçãO, _e quero Cobrar isso, era uma negOciata de cartas marcadas - não foi V, E~~ quetn disse -,
que foi uma firina- japOiieSa. que já estava rtiareãtlo o preço.
e depois ela não foi sequer (irivãtiiãda, deixou-de ser estatizada
para ser socializada; mais de 70% da propriedade da UsiminaS,
hOje, pertt!-ncern: aos Fundos de PensãO çlo Ba,nco do Bra~il
e de outras empresas. Crei6 que "terhos que--questionar -issc,-;'
e esta Casa é o lugar próprio;· aqui· é o lugar dos grandes
debates, do aprofuridamento dos debates. oe·mari.eíiéf que.
temos que aprofundar um pouco mais e não ficar ria- periferia·
desses assuntos. Mas parabenizo V. Ex~ por ter trazido à baila
esse tema da maior intportància.
-·· · · ·· - ·
O SR. NELSQ)'{ CARNEIRO -:-:c Muitp olltig~do.~ V,
Ex~.

-•.1

O Sr. Mário Çovas --V. Ex~ me concede uni..aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO - Senador Mário Covas,
V. Ex~ só me honra:com 9 seu· <;iparte.
---- --
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como isso estav_a _no projeto origiriãl, o Congresso rejeitou,
numa medida provisória, esse aspecto. Não sei corno o Exécu~
tivó pôde baixar unia medida provisória em cima de coisa
rejeitada pelo Congresso, s_obre o que já existe até jurisprudência do Supremo. Mas, de qualquer maneira, se fez i::;so.
No mundo inteiro, os processos de privatização não têm como
questão fundamental o preço, a moeda, e sim um aspecto
que está sendo absolutamente encoberto na privatização no
. Quais são as idéi~s básicas para privatizar? Há quem diga
assim: tem que privatizar porque tudo que está na mão do
EStado_não presta. Mas, de repente, temos a Vale do Rio
Doce, que num mercado extremamente cOmpetitivo como
o de venda de minério de ferro ocupã hoje 25% do rn_ercado
internacional e, portanto, a tes_e cai por terra. Há outr:os que
dizem, de forma mais simpátiCa, que é preciSO -privatizar para
que o Estado possa impor~se na área a que ele tem obrigação
de dar co_bertura, ou seja, ciência e tecnologia, habitação,
saúde, educação. E há, finalmente, o único argumento sériO
o suficiente para admitir esse fato, é que o Estado, hoje,
tem difículdades para exercitar investimentos. Mas não vejo,
no Brasil, na privatização, nada do que vi no mundo inteirQ,.
Na Alemanha, onde há pletora, uma quantidade enOrme
de potencial de inve"stirnemtos, a privatização que se faz, tendo
etn conta comprorriissos de quem adquire, é de reinvestirnento, de investime"nto futuro, porque _ê isso que alimenta a economia·; é iSso que dá emprego. Não Vi ·nenhuma preocupação
nessa díreção na privatização brasíleira. Havia a preocupaçãõ
de.. YÜlbilizá-la._ /!t, primeira delas, a Usiminas, levou a urna
eqQrme atualização no preço do aço, que era até então metade
do preço internacional, o que respondia em grande parte pelo
défic:it das empresas siderúrgicas brasileiras, equalizando em
dólares o preço. A Secretária Dorothea Werneck, quando·
veio à Comissão, apresentou isso c0mo_ra:?:ã.9 para o· enorme
sobr.epreço na indústria automobilística ocorrida ao fin,al do
anõ passado, em dólares, porque o_ preço da matéria-prima
foi aumentado em dólar~s. o que viabilizou a venda da Usiminas. E viabilizou porque esse processo é considerado- Deus
ex machina, esse negócio de que é assim ou então é a morte.
Mas _eu não vi, em nenhum instante, alguma preocupação
com qualquer investimento futuro. É aí que estabelecemos
uma difer~nça real entre o que é a Síl_cial-democracia é o
que é liberalismo.
Isso foi deixado ás regras do mercado.

O Sr. Mário Covas 7 Em prinielró' ill~a~, &?~taiia de
dizer que. para minl, apartear V. Ex~_ é um prívilé_gio .. Certa-mente, V. Ex~ estafá lembrado.. i.ss.o ,ocorreu,(;!~ _1~6.5 qu~-~1966. Ce_rta vez vo~rnos. J~o~Q~ de> Rio_ d.e Jan~-~<?, p3;r_a cá,
numa época em que Brasília aihd~ n~~ ~pr_est?ntav~ ess~s res~ ..
quício_s de .que hoje é travestid.a. Leml;>ro_-:m~ R~lll ,que V.
Ex\ s_em nenhuma neceSsidade, me formulou uri:l agradecimento, porque exatam_ente _naquele dia _e:u_h~Vfa Qa_cio JI_m~.
declaração pública de que vía no se"1,1 Uórp.e potencía,l, e sem
dúvida nenhuma o seria, para um excepcional Presidente da
Cãma"ra dos Deputados. E V. Ex~ ao voar comigo fez refeNa mão da empresa privada, certamente isso vai aconterência ao fato, o ·que muitó m~-sensibilizou. Ponanto, a minh~
adrniração pelo seu talento, por aquilo que o Se_nador JQS~- cer. Na mão de um país que tem governo, que tem moeda
Fogaça disse há pouco: aS\l(l enorme çapacidade d~~~Ia"'?o.xaç_ão forte, que não precisa __falar em moeda podre, essa garantia
legislativa é antiga: O tema· que V. ,Ex~, traz, hoje é_t_ratado -·está no contrato de venda. Se obriga ao comprador, e aí
neste País com enorme dose_ de,pr!!cqnceito. É. e_ngr<t,~~P,o, não importa muito mesmo para a economia globalmente, por~
é como o tema do EstÇtdo; cPegamos ~ re_cqt:lhe,cer que, no_ que o preço saiu. O.conjunto da sociedade está dando um
Brasil, o Estado nasceu antes da própria_ sociedade. Um pouco desconto para que alguém que yaf·criar mais emprego, que
das idéias liberais que estão .aí, hoje, se _cb:nfun9eTll_ com a vai multiplicar a própria econOmia, que vai conduzi~la No
destruição do Es:taçlo, como se ele fosSe _o_- grande::- vilão da Brasil e~sa preocupação "inexistíu: A preocupação é de provarhistória. O procesSo _de privatização, então, era: üina coisa uma tese. De féj:ténte, tal qual ocorre sempre neste País,
absolutamente impensável. A questão das moeçl_as_ podres não se adota uma tese_ como verdadeira e, a _partir daí. qualquer
é uma discussão ocasion_al, o" Congres~o ~ácional r~jeitou, maluquice se faz, tendo em vista afifmar" que esse objetiVo
pelo menos, uma delas. Quando aqui pass_oti a me_dida_"proViSó- está correto. De repente V. Ex~ _t(az .à disc;l,ls.sáo e o M.ini$tro
ria. que se transfonnQY.~m_Iei~ cria_qçl_ç>_Ç_JP:e_çaní~n::t9.Pepr}vati- da Economia se:! dá_ conta disso e diz~ - Não,- nos se tores
z:!:;ão,_ na· Comissão Mista,_ o reLa~or tir_o_u Y-m..4~spósitiv~ que de tecnologia de ponta vamos conleçar a pensar em nãO bOtar
permitiu o uso da çlívi.Q.a. ~~t~r!l~ p~ra: efeito de -prlvatiação moeda -podre. Moe~a podre são todas. Mas, em partiéular,
tirou esse dispositivo e disse que só com lei especial seria algumas. Todo ativo financeiro te-m que-ser referido a alguma
possível. O Plenãrio do Congres!j9__Nacional fo~ alé_m, tirou coisa. O cruzeiro não é referido a alguma cois_a? tente cof!1prar
até mesmo isso do parecer do relator. Ern .outras palavras, um imóvel hoje. Só se encontra nos jornais o imóVel oferecido
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em dólar. Por quê? Porque, ria realidade, é uma moeda que
muda-de preço a cada dia e, portanto, é preciso atualizá-la.
O Que'há coiri 'l:(ffiQeda podre? Ela é uma moeda que tem
um valor de fato, mas atualizada ela vai para o valor de mercado. Se eu cónipro por 28 centavos de dólar cada dólar de
díVida externa, porque cada dólar de dívida externa que eu
posso comprar por 28 centavos· pOde ·cotnprar1 dólar de um
empresa brasileira? Sr. Senadór, essã é-uma d3s rai6es eor
que este País va.rganhar investimento. Porque no mundo inteiro não se compra nada com tanta facilidade como o ativo
finaiicCirO hoje" rio B-rãsii. Não é só atrav:és~-d(, Problema de
privatização. masseV. Ex• for diretamente à Bolsa de Valores,
a situação é tão ca6tféá·--n~a econmhia, V .. E~· compra o que
quiser pelo preço que quiser. Por isso que quem tem dúvida
de qUe os investimentos·vão·para o Leste Europeu não preci·
sam ter, eles virão pafa·a América Latina. E, dentro da Amé·
rica Latina, eles não encontram lugar nenhum para tornar
de graça aquilo que existe, como no Bras ii.

porque, obtendo o apoio de 47 Senadores, nós formulamos
um requerimento no sentido de ser criada uma Comissão Par·
lamentar de Inquérito para exatamente examinar os aspectos
que V. Ex~ abordou com tanta propriedade nesta tarde. Quero
dizer que estou-aguardando um momento oportuno. porqutmto há uma série de _Comissões tramitando, em curso na Casa.
e não gostaria de ver um projeto sério, uín projeto- em- que
é fácil de ser verificado o fato e o_ desvio legal, sobretudo
quando se está vilipendiando o património público. TemóS
idéias importantes que, Ínclusive, seguem mais ou menos a
trilha com que o Senador Mário Covas, antes, brindou esta
Casa, num aparte a V. Ex~ Gostária de dizer, mais uma·vez,
que· é preciso estar atento, é preciso velar pela República.
porque há_urnadelib~ra_ç~q!__!l~- cúQ~la do Governo, ftão apeM
nas de Piivatizar, mas de aestruir o património públíéo. --'É
contra isso que me rebelo e que V. Ex~ também o faz. Muito
obrigado.

O SR. NELSON CARNEIRO- MÜiioobrigado.Verlflco
que V. Ex~ continua o mesmo jovem _líder que açompanhei
nos
da juventude. Agradeço as palavras de V~
Ei'i dias- distantes
---------

Ex•

Q_Sr. EduardoSuplicy- PermiteMme V. Ex• um aparte?
O_SR. NELSON CARNEIRO- Coni inii!ia honrá, r10.bre
Senador.
O Sr. Eduardo Su(llicy- Também quero cumprimentar
V. Ex• pelo seu extraordinário trabalho, com quem tanto
ap-rendemos, por seu aniversário, e cumprimentá-lo por sua
ação de vigilância e de atenção no que diz resp-eito à questão
do processo de privatiZaÇão -das empresas eStatais. Lembro
ao Senado_ que, por iníciativã de V. Ex~. nós aprovarrios·aqui
no ano passado, através de uma resolução do Senado~ que
o Executivo não poderia proceder à pri_vatiz~ção de uma das
empresas mais importantes do País, no aspectõ tecnológico,
a Embraer, sem que houvesse a aprovação ·pelo Congresso
Nacional. Lembro este assunto porque o Presidente da Repú~
blica anunciou, há algum tempo, que estaria dando início
ao processo -de privatização da Embraer, e eu gostaria -de
relembrar a todos, e particularmente a V: Ex\ que teve a
iniciativa de apresentar aquele artigo no projeto de resolução,
que qualquer iniciãtiva -de se leiloar, de se privatizar, de dar
ação a procedimento de privatização da Embraer, deve pasM
sar, antes, por autorização-do Congresso Nacional. Isso deve
ser lembrado ao ·próprio Presidente da República, corno e~
próprio já disse Pessoalrllente ao Min!~tro-·da Aeronáutica,
Sócrates- Monteiro._
O SR. NELSON CARNEIRO -

Muito_ obrigado ~ V.

Ex~

O projeto ·de resoluç3q incluí essa q.ísposição e· acredito
que o Senhor PreSiderite da República não afrontãrá a decisão
do Congresso Nacional.
... , , ,
O Sr. Amir Lando - PermiteMme V. Ex• um aparte,
nobre Senador Nelson Carneiro?
·
O SR. NE,LS"ON CARNEIRO- Com

muità hÔÍu'a.-

O Sr. Amir Lando -Nobre Senador Nelson Carneíro,
V. Ex~ aborda um tema que, embora a mídia nacional tente
minimizar os seus efeitos, conseqüências C cOnteúdo, merece
a reflexão do País e, sobretudo, desta Casa. Apenas queria,
além de parabenizar V. Ex\ reavivar a memória-desta Casa,

O. SR. NELSON CARNEIRO~ Muito obrigado aV.
Sr. Presidente, ·p-eço ã v-. Ex• deS~~ip~-~ ~ia demo~~·d~ste
debate, que foi mais uma geiltileza dos_cole_ga_s que me: \nter·
r;omperam para me homenagear.
Já que os lOngos anOS_cJaminha _vida pública,_,Qs6_3-anõs
de ativid~de,parlaJTlentar i_nint~~n_Jpta fora~m recordadp~. QUero encen:ar essas O:reves palavras citando os três homens a
quem tive a honra de seguir.
. . ..
.
ConheciMos depois de deixarem o poder e acompanhei-os
até a hora derradeira: José Joaquim Seabra, Otávíq_Mang~_beira e Amaral Peixoto.
.:
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, que falará
como Líder.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Como
Uder, pronuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presídente, SrS.
Senadores, não podemos· desconhecer o fato de que_ O?_ serVi~
dores do Senado, do CEGRAF-e tfÜ-PiódaSen -encontram-se,
a partir de hoje, em páraliz.ação, ·por· VInte e Qila'trh- fióras,
conforme decisão da assembléia geral do Sindilegis. · ·
Lembramos até que fOmos autores, na Assembléia Nacio~
nal Constituinte, da emenda- afii:lal vitOriOsa- que ass·egurou, aos servidores públicos, -civiS d'difeito â :sindícàlização.
Sr. Presidente, ocupamos esta tribuna, como Líder ·da
bancada do PMDB, a exemplo do que fez o nobre Senador
Eduardo Suplicy, para cumprimentar V. Ex" pela sua conduta
democrática.
'
COnhecemos V. Ex• de.loitga data e a s-ua atuação parlaM
me-ntar, ria Assembléia Legislativa do Ceará e no'Senado
Federal, sempre pautada em favor dos direitos dos trabalhadores, de um modo geral, epor qu~ não dizer, também,
dos servidores públicos? _v. Ex~, por isto" m"eSmo; cdffió 'Presidente do Senado ao lado dos demais Senadores que compõem
a· a"tual Mesa Diretor'a, tem procurado agir, no sentidO do
atendimento das legítimas reivindicações dos servidores desta
Casa. ·
·
Agól?, V. Ex" vê-se," 9C: repente •. diante de_ um pleito
que nãó abrange apenas os servidores do Poder Lcg~slativo,
mas do Poder Judidário e do Poder ExeCutivo. Referimo-nos
ao pagamento d? percentual_ devido de abril ~ _Out.~bn? de
1988, decorrente da instituição, na legislação do chamado
Plano Bresser, da Unidade Referencial de Preço, URP. V.
Ex•, desde o ano passado, pelo que sabemos, pela sua manifes-
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dos nossos servidores e dos demais ~e_rvidores é fato inqis,c~
tív~l e inquestionável, a primeirá providê-riCia -que adotei foi
garantir a reunião no próprio âmbito do Congresso Nacional,
mais do que isso frã.nquearido aos servidores o amplo plenário
do auditóri_o Petrônio Portella para que os dirigentes do Sindilegis e a grande massa de filiado~. todos, enfim, _pudé-sSeindiscutir essa importante quest~o_. ' ·
· -·
V. Ex• destacoU as dificUldades imensas que se contrapuseram a uma decisão que pudesse representar o pagamento
integral da URP. Para que V. Ex• tenha uma idéia, a Assessoria Jurídica da Pre.sidêoci_;;~. con~eguiu reunjr todas as.argüições de inconstitucionalidade suscitadas pelo Ministério Público. Foram postulações que alcançaram desde__ o Tribunal_ de
Contas da UniãO, o Tribunal SuperiOr de Justiça, o Tribunal
Superior do Trabalho, o Superior Tribunal Militar, e, ademais,
Tribunais Regionais Federais, que, além do pagamento da
URP, pretenderam promover a incorporação dessas quantias
aos salários dos seus respectivos integrantes ·e -s_ervidores, mais
precisamente os Tribunais do Rio Grande do Sul e de_ Minas
Gerais.
-Então, todas es~as medidas -~a·u-ieiàn!s PostuiadàS" Pé'io
Ministério Público foram deferidas pelo_ Supremo Tribunal,
com vários relatores, como os Ministros Octávio'Gallotti, José
Celso, Céli6 Borja.
No que diz- respeitá aO Triburial Superior -EleitOral, por
ser Presidente, então, daquela Corte; tortsiderou-se impedido
o Ministro Célio Borja-. -já -que teridó participado da vOtação-,
lá S. Ex~ fOi" võto ·vencidO; -porqUe Yóram quatro a três, no
total de sete integrantes do TSE que votaram a matéria. Enfim, há uma: manifestação ~m termos_ de acolhimen,to da medida cautelar praticamente unânime no que diz respe.itó ao pagamento da URP. Por isso, a posição que adotei, a partir deste
momento, é de entender que essa matéria se encontra sub
judice, na dependência, portanto, do seu mérito ser apreciado
pelo Supremo Tribunal Federal.
Nenhum Presidente, com a responsabilidade que entendo
ser do meu dever possuir, porque aquí n-ada mais -sou do
que um delegado do Plenário do Senado Federal, se arriscaria
_c(rrii"~m açe'nü que, dentro de três ou quatro meses., poderia
ser frustrante para os servidores do Senado Federal.
- Daí por que tenho buscado outras alternativas, ç até_ me
arriscaria a dizer a V. Ex·! e aos demaiS iritegrantes des:ta
Casa, que me sinto extremamente motivado para a· queStão
relacionada com.a reposição salarial,_um dos itens integrantes
da pautaa de convoCação da ASsembléia do Sindilegis.
Espero confíriUar- atuando na Presidência com absoluta
serenidade, da mesma forma Como o fiz em outras decisões,
qe~ermlnando o pagamen-to da4ucks qo dias de retribuição
pêéüiliãria na." fCHaS--dos servidOreS, es"tabdecendo um_ S_istem,a _
Integrado de Saúde já agOr:i presteS a ser- examinado por
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ Nqbre Líder este Plenário, utn plano de cargos e carreiras,_ do qual dei
Humberto Lucena, antes_ de conceder a palavra a outrós ora- visfas ao Sindilegis, para que, no prazo de 15 dias. Oferecesse
dores, a Presidência agradece a manifestação d-e V. Ex•, reite- as sugestões coni.patíveis com as aspirações--dos seryid_ores
rativa da confiariÇã. há pouco expressada pelo Líder do PT, da Casa.
Então, todos esses fatos agora enumerados evidenciam
Senador Eduardo Suplicy, no que tange à conduta da Mesa
a minha preocupação, que é de todOs os integrantes da Mesa.
na negociação com os servidores do Senado,
.
Já destaquei na ocasião em que respo'ridia_ao Líçier _do de procurar oferecer aos servidores da Casa um trata-mento
Partido dos Trabalhadores que. na tradição do Poder Legis- remU;neratório que garanta, exatarnente como hoje se assiste,
lativo brasileiro, é a primeira vez que se"registra a eclosão aos servidores do Senado que, compendrados das suas responde um movimento grevista. em todos_ q~ lançes de ftntecederam sabilidades, estão trabalhando,_ permitindo que esta sessão
à convocação dos servidores para o_debãte dessa matéria, se._realizc. Aqui estão aSecretària-Geral da Mesa. a Taquiuma delas de co_n_ot_a_ção extremamente_justa, que seria a· repo- grafia, a Ata, a SSTEL. a Segurança. Aqufe-stão os auxiliares
sição salarial, já que a defasagem nos ífictiCes de remuneração dõ-pieiúlrio e, Sobi"etUdo, :ii:)ui estão os Srs. Senadores deba-

tação às Lideranças, tem procurado encontrar meios e modos
de resover satisfatoriamente esse pi"oblema, tendo e-ncontrado
dificuldades, em face de uma certa divergência com a Mesa
da Câmara dos Deputados. Mas, mesmo asism, V. Ex~. com
o propósito de acolher a justa reivindicação dos servidores
que, aliás, seria como me parece, unf direito líquido e certo,
chegou, mesmo, a diligêrtciar- no sentidO -âe a~Ha11tar parte
desse percentual, defrontando-se, porém, com óbices de ordem orçamentáii3., já que a Lei de Meios deste ano não dispunha de nenhuma dotação específica qUe contemplasse o pagamento dessa reposição- salarial. Daf porque. recentemente,
vimos V, Ex\ em seu Gábinete, e·m COmpanhia do Presidente
da Câmara dos Deputado Ibsen Pinhe.iro,_ mantenQo entendimento com o Ditetor-de Orçamento do Ministério da Fa~enda,
na tentativa de providenciar, ainda _este ano, o pagamento
da URP, talvez, através, quem sabe, de um crédilo suplementar, no segundo semestre.
Portanto, Sr._ Presidente, o_ que quei"o, rieSt-é -instante,
é reconhecer o esforço de V. Ex", neste sentido, e ao mesmo
tempo, fazer um apelo veemente aos servidores. Qo__ Sen;ado
e ao Sindilegis, para que voltem a dialogar com a Mesa, abrindo a V. Ex~ crédito de confiança que V. Ex• merece_, para
que possamos chegar a bom termo, porque _es~e pleito como
já lembramos é não _só_' dos serviclores _ds:d.~.o_cl~L Legislativo,
mas também dó Poder Judiciário e do Poder Executivo.
E, por "falar no Poder Judiciário, toda a Cas~ sab.e que
alguns tribunais superiores, a exemplo do Tribunal de Contas
da União, do Tribunal SupCrioi-de JustiÇ-a, do Tribunal Superior do Trabalho, já se adiantaram no pagarriento· dess_e percentual atrasado d~a _URP de abril a outubro~ de 1988. Entretanto, também ninguém ignora que· houve urria A-ÇãO ·Direta
de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal -Federal
que, resolveu acatar uma medida cautelar, suspendendo a
eficácia do pagamento efctuado pelo Tribunal de Contas da
União, e ficando, agora, a questão dependendo do julgamento
do mérito.
Então, parece-nos Sr. Presidente, que, no momento-em
que todos nõs reconhecemos o cj.ir,eito_líquido e~erto a URP.
temos que fazer o possível, através, inclusive, dos Sindicatos
dos Servidores Públicos dos TrêS: ?oP~res junt_Q.__aQ. Supremo
Tribunal Federal no sentido de que agilize o julgamento do
mérito dessa Açáo Direta de constitucionalidade, pois se o
Supremo, amanhã, reconhecer. como nós reconhecemos, hoje, a liquidez desse dereito, V~ Ex~ e p.Sr~ P.r~idente da
Câmara dos Deputados poderão efetuar, sem mais delongas,
o pagamento da URP, qua a partir daí, certamente se ~st~JJ
derá aos demais servidores do P_oder _Judiciáfio e do Poder
Executivo.
Era o que tinha a dizer.

1922 Quinta-feira 9

DIÁRIO DO CONGRE~SÇU'i'}CIONAL (Seção H)

Abril de I 99~

tendo_ aquelas questões relacionadas com a_soc_iedade _bl.'"~~ileira.
_
_
Agradeço a intervenção de V. Ex~ nobre Senador AHumberto Lucena, e jamais me negarei a dialºgar com os sexv!dorcs
da Casa naquilo que- for penTiitido às poss~bi!idades. or.ç~er;t·
tárias do Senado Federal e às normas legais e cç.ns.hturcwnats
que possam disciplinar matéria dessa natureza.
Muíto grato a V. Ex• nobre Líder Humberto Lucena.

pela qual se há de ter respeito~ que, embora não sendo coisa
julgada, merece o respeito porque houve a determinação de
um rumo díferenú::. O que acho extremamente injusto é que_
as _ações_foram julgadas pre1iminarmen!e :--:-o mér~to ninguém
sabe quando o será- mas não sei_se esses funcionários terão
que devolver. Isso est~beleceu um tipo d~ iniqüidad~ e~t.r;.
ftmdónários, no caso, os do Poder Legislativo e os do Judtciario, já que estes, na sua quase unanimidade, a receberam.
Cumpre-me dizer que é necessário encontrarmos uma
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra, solução. v. Ex• tem a õbrigação, como Presidente do Conpela Liderança do PDT.
gresso Nacional, de acatar uma decisão que, por extensão,
O SR. PRESJDENTE"(Maliro Benevides) --:-:- Concedo tem_que chegar ao Senado Federal, que integra as instituições
da República brasileira. Tenho ~rteza que V. Ex• em diálogo
a palavra ao nobre Líder Maur(cio Corrêa. ~--_DF.
C~mo
Líder,
·
com
o Presidente do Sindicato, haverá de encontrar uma solu·
SR.
MAURÍCIO
C0RRi1:A
·(PDT
O
ção pacífiCa p-ara o- cãSO. E eU me cÓloco, à disposição no
pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden:e, não era . que estiVéf ao meU alcance para ajudar a encaminhar uma
minha intenção, neste instante, falar sobre a questao da URP. solução satisfatória.
Entretanto, diante da resposta que V. Ex~ acaba de dar ao
o que penso não ser justo é se estabelecer qualquer juízo
nobre Líder do PMDB. meu estimado amigo, Senador Hum· de valor precipitado no sentido de fazer avaliações a respeito
berto Lucena, sinto-me nã obrigação de aqui prestar alguns do gesto dos funcionários. Em primeiro lugar, porque me
esclarecimentos, porque fica parecendo que os funcionários - parece um direito cOnstitucional e, em segu~d__S>lugar, porque
do Senado Federal, Câmara dos Deputados e do Tribunal a pauta não se restringe só á questão da URP. Essa é uma
de Contas da União são irresponsáveis, porque assumiram questão que V. Ex• irá avaliar com a maturidade e a reflexão
a postura de fazer um_a paralisação dur~nt~ 24 hor~s.-.V~ Ex\ que sempre teve. Minha palavra, neste instante, restringe-se
com o seu espírito democrático, contnbmu, penmtmdo que a dizer que_ hoje. em face dessa pro.vocação do_ ProcuradorGeral da- República a resp~_i~o do Tribunal _de ContaS- da
essa reunião se fizesse no Auditório Petrónío Portella.
Mas é bom, historicamente1 Sr. Presidente e_~_rs_..Senado- União, gerou uma situaÇão jurídica diversa, que merecerá
res, situar como isso aconteCeu. Não tenho dúvida nenhuma unia solução, a meu ver, do Senado, através do diálogo de
de que 0 pagamento d~ URP se traduziu num direito adquirido V. EX" com os representantes dO Sindicato.
-dos funcionários âo Poder Legislativo. O que está ha\'"endo,
No mais, quero cumprimentar v. -~x~ pelo gesto d~mo
na verdade, é uma decisão provisória d<? Suprem(_)_ Tribunal cráticó de ter permitido a cessão do auditório e a liberõade
Federal, preliminarmente' aposta a uma ação di_reta_ de incons-- de inovimentação dentro da própria Casa <_lo S~nado Federal.
titucionalidade contra atos dos Tribunais Regionais do Trabalho da terceira e da quªrta Regiãq e! ~g~xa~ r~centemente,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -_,Agradeço
do Tribunal de Contas da União.
a V. Ex~ Senãdor Maurício Corrêa, que- tem-acompanhado,
Mas se faz necessário deixarmos bem claro que em setem- pari passo as articulações que aqui se processam no âmbito
bro do ano passado os funcionários desta Casa, através ?o do Sindilegis e tio próprio plenário, já que em duas outras
ilustre Presidente do Sindilegis, que é o sindicato da categona, oportunidades S. Ex~ ocupou a tribuna para se reportar à
apresentaram a V. Exl' um reque!imen_to plei~ear!~C?._e~~e_p~ga- questão relacionada com o pagamento da URP, que é uma
menta. O requerimento teve a sua tramitação normal. Houv~ preocupação nossa e uma matéria pendente de decisão no
sugestão de nossa p_~rte e e~_ f()L_~ncaminhado à Comissão Supremo Tribunal Federal.
de Constituição, Justíça e Cídadania, que, praticamente _por
Estamos abertos 3o entendimento e ao diálogo e não
unanimidade, chancelou o pagamento aos funcionáriOs Qo Se- podemos deixar de louvar aqueles servidores que permitiram,
nado, a despeito da verba relativa, da URP~- -·
hoje, o funcionamento do Poder Legislativo de forma particu0 expediente voltou a V. Ex~ No final do _;mo, V._ Ex• lar, o Senado Federal, com a demonstração de que entencompareceu a algumas dependências desta_ Casa, dentre. ~s deram a grandeza e a importância de uma sessão plenária
quais a Gráfica d_o Senado, e, cfararnente, assegurou que ma como esta, quando aqui se dabateu e discutiu matéria do
pagara URP. Ge-rou, portanto, Sr: PÍesidente, aí é que quero maior interesse_do povo brasileiro.
que V. Ex~ entenda, uma expect~tiva m~ito_ grande. V?ri~s
Como Presidente do Senado, e é esse o pensamento da
funcionários assumiram compromissos e cstao na d~pendencta Mesa, tudo faremos para favorecer os nossos servidores, com
de receber essa verba. Estão aí em situação de desespero. um realce particular e especial para a tese da reposição salarial,
A realidade é essa! Surge agora um {ato novo que é exatamete que deve ter integrado a agenda de debates hoje na assembléia
essa decisão proferida na ação di reta de inconstitucionalidade. realizada no auditório Petrônio Portela.
relativamente ao Tribunal de Contas da.IJ_nião.
Contümarei atento às gestão que se proces·sam no -âmbito
Os funcionáriós,'"êntãO, geraram essa eXpéétativa de_ que do Senado e evidentemente tudo farei para que o movimento
iriam receber esse dinheiro. Essas decisões _sãq precáriàs, é grevista que hoje eclodiu se exaura, no menor espaçO de teínpo
bom que se_diga; o Supremo Tribunal Fede,r:al deve :ter julgado possível, pela compreensão daqueles que, integrando o Sinditrés, quatro ou cinco, talvez nem isso, ações diretasAe}nco~sti- legis, vêem na Mesa do Senado muito menos do qu.e uma
tucionalidade no mérito~ As outras ações não foram Ju_!gaàas, parte adversária, mas um aliado, na busca de uma -solução
mas, evidentemente, que há urna cautelar dada e _manifestada que represente retribuição justa à remune:ração devida a nospela Suprema Corte do nosso País, sob pálio da qual nos sos servidores.
encofltramos.
ó SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) O Supremo Tribunal Federal é a mais alta col-t~de J_ustiça
do Poder Judiciário. Ele tomou urna decisão, evidentemente, a palavra ao nobfe Senador Jutahy Magalhães.
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OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Pronuncia
vos para se julgarem "super protegidos". Apesar de o próprio
o seguinte discurso_,_)-:- Sr. Presidente, S~' e Srs. Senado~es,
Estatuto da Criança prever trêS hipóteses em que a criança·
com a proximidade_dos trabalhos de revisão do te~to _constlt~- _ ou .adolescente em ato infracional pOde ser preso (riüu~dad.o
cional, a dis_cussãa sobre alguns dos seus aspectos polêmicos
expedido pelo juiz, situação de flagrante delito, inierna:mento
provisório solicitado por juiz), a estrutura de ale:ndimento
vai-se acelerar.
Embora tenha dúvidas sobre a legitimidade de u_m,a ampla
não está adequadamente preparada para receber os jovens
reforma constitucional, acho necessária a discussão para estacriminosos, propor uma ação"educativa, tran·srormá-los em
belecer pontos que devam ser modificados, ou na revisão
pessoas decentes.
.
·
constitucional, ou através de emendas à Constituição.
Diante disso, dividem-se as opiniões: menOI- deve ser
Este é, pois, o momento de ampliar nossa visão sobre. considerado inimputável até os 18 apos? É justo punir crianças
os efeítos produzidos_ nesses anos que, apesar de tão_ pouc.os,
com reclusão? A responsabilidade penal deve baixar para 16
foram uma época de mpdanças na realidade brasileira. Nossa
anos? A polícia deve agir com menores ·oomose f?sse~ a~~ltos?
·
terefa, sabemos, é- a- -de melhor adaptar o texto ao Brasil
de hoje e do futuro.
Nos últimos dias, a ação da. pcMcia no Estadq _de. São.
Após esse período de experiência, verificarrios que há
Paulo, que cercou a Febem para ·impedir que os internos
alguns dispositiVos que ptedsam ser alterados. Alguns deles,
continuassem fugindo (pois nos últimos três meses foram mais
por sua própria formulação, levantam contestações de especiade 500 fugas!), foi ampliada, com:-o-objetivo de recolher as
listas, outros ainda hoje_ não foram regulamentados; e, ainda,
crianças e adolescentes das ruas da cidade. Tal ação motivou
outros foram regulamentados. mas fatores econômicos, socnücas .de_ várias entidades, tais como a Pastoral do Menor
ciais, de infra-estrutura imped>!m seu cumprimento.
da Igreja Católica, a OAB, O presidente do Conselho de
No último grupo inclui-se o artigo 227, coin.seus parágra~ Cidadania da Ordem, Dr. Jairo Fon!;ieca, ·contestoü- a legalifos e itens, que deu origem_ ao EStatuto da Criança e do
dade da operação: "A polícia só pode.agir em ca:sb 'de fl'agrante
Adolescente. O qu.e.temos vistO é desanimador; a implantação ou ordem judicial", explicou ele_. · '
_
..
.._
da nova sistemática de atendimento é lenta, em todo o País.
Ao mesmo tempo, cerca de 30 'eiúídiu;les lig_a9.~S: à d~fesa
Os co·nselhOs Municipáis, -impresCindíveis à criação de _uma dos.direitos humanos entraram cOin representação c_ont'rà a·
rede eficiente para o atendiliiento das necessidades .das crian- polícia junto ao Ministério Público, com a mesma alegação.
ças-e dos adolescentes, só_~gora começam a-ser formados,
Vejam, senhores, através dessas reações, como est~~os
nas. grandes cidades. Com iss.ó. _a_ a1ribuição â~ r_eSpoiisabilida.d.es e competências continua perturbada e dividida - nin- longe_ de ser unânime no que diz respeito às soluções pã.ra
esse tipo de violência! Temos que discutir o art.-228 d_~ CF,
guém sabe eXatamente quem
deve tratar ·dos problemas,
'
pois é dos que (!Xig_em maior reflexão_. Temos que rever" cUidaA violência contra os menores ~anhou foros internacio- dOSamente a queStão da inimptitabilidade até os 18.· an.o.s. __ . ,
É ineg_ável que as mudanças pi6p0St'a$ pelo-ESt3tut9 da
nais; o GoYerno s_ofreu e. continua sofrendo pressões externas
para.coibir a ação dos crimioóSós que-viOlentam impunemente Criança_, sobretudo no aSpecto dou_t_ii*~ric) do tr~to ÇQm criannossas. crianças, até me.smo sob o olhar complacente da socie- ças e adolescentes. em situaçã_o_.de_ ris~o, representam uma
dade
··
conquista, um avanço em relação ao antigO -e :PreconceifiiOSó
Mas, Senhores, a violência envolyendo menores tem cm-· Código de Menores; a nova lei está de acordo co~ o~ p:ri~s.ípios
tra face, igualmente perversa .. Temos acompanhado a cres- humanitá.rios, tantas ·vezes proclamados pela assembléia das
_- ·
: ·-·
cente onda de assaltos, roubos, assassinatos, praticados por Nações Unidas.
jovens contra outros jovens, contra adultos, contra idpsQs,
Por muitas Vezes, dest3. Ú:ibun~. it·lanifesteí-me elh f3.Vor
que enchem as páginas dos jornais. Dia 11 de~_"Ql_a_Içp o. Estado da "implantação urgente da nova si$t~{l1átíca de atezldlnlêritéi.'
de S. Paulo noticia. várjos, crimes envolvendo adolescentes Reafirmo minha convicção de que a Lei nP '8.069" índic3.' ôS:' .
de 13, 14, 16, 17' ano-s; dia .12~ o Jornal do Brasil descreve elementos transformadores da situa'ção de ab~ndçmq ~J:D. q\.!.~
nove assassinatos, sendo um deles praticado por uma criança se·enc.ontram nossas crianças. VerifiqUei'que',·onde está sendo
de 12 anos! Um balanço da Polícia Militar de São Paulo revela mais agilizada a implantação do EstatUto, já; comeÇain a·apareque, só nos mçses de_janeirÇ>_e- feVer"ei_ro; 189 ~'enores partici- Cet resultados animadqres, como no DF; mas somos .obriga-param de roubos e ass;tlto~ e '}.67 foram ví~imas desses crimes. dos, diante dos fato~. a acreditar qll:e_, para· esta g_enlçãO que
De acordo. com esse.s_mesmos dados~ no ano paSsado, :1.303 boje se situa nos limites da idade adul~~·~'lu.e foi córit~m~~ada
adolescentes estiveram envolVidos em assaltoS"; 998 em furtos;- pela convivência nefasta das ruas, ~~jª p.ece_ss4r!c:faPlfcar san- ---- - -foram pegoS 186 meniilos e meninas--~pof- Tràflco--e us.o_ de ç·ões penais severas.
drogas; e foram apreendidas, com menores, 700 armas de
Segundo o art. 117 do Estatuto_, o adolescente em situação . fogo. (fonte: jornaiEstado de S. Paulo, 12·3.)
infracional pode ser penalizado através da obrigação. de prestar
Na opirlião de alguns setoces, a criminalidade vem cres- serviços à comunidade, em jornada de ~ h~ras semanat~; ora,
cendo depois da nova Constituição. Rapazes de 16 e 17 anos, para que essa determina~ão possa ser pos~a em prátlca, é
com base na inimputabilidade que lhes é assegurada no art. necessário-que as Secretanas do Menor esteJam ap_arelhadas,
228, julgam-se a salvo da ação policial, abusam do fato de que a própria comunidade seja receptiva- nada dtsto ocorr~
serem considerados_ incapazes de pleno discernimento. Che- no. momento.
gam a ameaçar a policia, a mostrar escárnio quando são pegos,
O art. 118 prevê o regime de libe~dade a~sistida; ~as
tentam mesmo_ ridicularizar a ação dos agentes da lei; pois as municipalidades não dispõem de pessoas capacitadas (pstcóentendem que não vão ser punidos; que, mesmo se forem logos, assistentes sociais) em número suficiente pãTa ãcompadetidos, o serão por pouco tempo; que, se forem encami- nhar os delinqüentes juvenis.
nhados às institUições de reclusão, dali fugirão para voltar
O art. 123 prevê, em casos de delitos graves, a inte~~~~ão
às ruas. O pior, senhores é que esses jovens têm alfiplos meti-· em instituições especializadas, onde os adolescentes ficanam
.
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separados por idade, por compleição física e tipo da infração;
mas nossas instituições náo foram adaptadas à lei; as antigas
FEBEM continuam mostrando suas _conhecidas in~ficiências,
pe~,it.ir:tc:Io t;> agravamento dos vícios, a prática: das fugas constantes.
ExiSte, põis, uma infiilid3de de obstácuLos à execução
plena do Estatuto da CrianÇa; a condição seriam estruturas
de atendimento funcionando bem, e isso tem sido impossível,
num país cheio dos problemas de Terceiro Mundo, como é.
o nosso.
Ao tratar do aspecto da responsabilidade penal, ao pór
em discussão a: possibilidad~ de reduzir a idade de 18 para
16 a-rios~ sei que não apresento uma solução para a violência.
Entre~nto, ac-r_edi~o que, nesse quadro de emergência, é uma
medida a· ser tomada, _para corrigir alguns efeitos desastros9s
da_ falta d~·atendimento adequado.
O_ fato _de um hómem· como Austregési16 de Athaíde,
com a autoridade que lhe conferem os_ quase 100 anos vividos,
levantar sua voz e perguntar:
. :·Quando aparecerá um legislador que tenha a co-ragem
de propor o·óbvio, _a redUção da idade da irresponsabilidade
penal? (Correio Brasiliense)
_
... nos intima, em nome de toda a soCiedade, a refletir,
a decidir.
·
, Não estaremos, Senhores, caminhando em direção oposta
à tendência verificada em outros países, ondf? q legislador
interpretou diferentemente a questão da resPonsabilidade penal?
, Na Alemanha., a, partir dos 14 anos, um menoJ;" pode
ser punido, dentrq da~ disposições do. Código Penai, com
pena até de 10 anos de reclusão, em caso de a~sassinato.
Antes dessa idade, as· leis prevêem período _de tratamento
em instituiçôes-JéChadas, ou trabalho em comunidaçie vigiado
por assistentes do Governo -inclusive, se necessário, com
pequenos períodos de reclusão.
Nos Estados Unidos, onde as leis variam conforme o
estado_ da Federação, os adolescentes_criminosos são, em geral, punidos com severidade. Em Nova Jersey_, por exemplo,
está sendo pedida prisão por 30 anos, sem dire~to à liberdade
condicional, para um jovem de 17 anos, indiciado por homi-,
Cfdio; Também lá são áplicadas penas que incluem pre·stação
de serviços à- comúnidade, se os delitos não forem graves.·
Segundo informações divulgadas_no Est~do de São Paulo, em
dezembro de 1990, 56 mil jovens cumpriam pena em-reformatóiiOS públicoS; Outros 40 mil estavam ·sob cu_stódia ou em
instituíÇões ou naS firriíli3.S, cumprindo horários e submetendo_-se a limitãÇões-lmp'ostas pelos tribunais, verifi_cadas perioc:Jicantente por oficiaiS de justiçá.
Na Inglaterra e no País de Gales,_ o sistêma.especiaf de
justiça juvenil alcant;a os menores de idades _compreendidas
entre 10 e 16 anos~ após. o que eles são tratados como adultos.
É de se notar que o sistema, que preconiza sobretudo internação em instítuições, tem alterado _suaS disposições a partir
de 1982, tornando~se mais- severo, adquirindo cada vez mais
características punitivas. Tais instituições são voltadas, sim,
para a reabilitação; mas o que se cOnStata é que as medidas
de cunho assistencialista e terapêutico,_-por não terem mos~
trado resultados satisfatórios, tendem marcantemente a se
torriarem cada vez mais seve-ras. (Revista Contemporaty Crisis
vol. 14 setembro 1990. p. 219 e seguintes).
O sistema escocês, que tem apoio em um bom desenvolvimento social de reeducação, preocupa~se sobremaneira com
os_ adolescentes até os 16 anos. Lá, as comunidades mantêm
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um atendimento especial aos menores em situação de risco,
sendo de notar a importância da con·scientização da sociedade,
que se manífesta através do número de voluntários, não pagos,
que atuam no se to r. Mas as leis são rígidas para com os jovens,
mesmo de 16 anos, se eles cometem delitos graves: a partir
dessa idade, eles se submetem à justiça comum ("Revue Internacionale de Criminologie, vol. XLJ, janeiro/março 1988. p.
60/61).
A Itália apresenta um dos sistemas mais avançados, com
fortes tendCncias à deScentralização. As responsabilidades são
cada vez mais cobradas -âos representantes municipais, que
devem prover a reedecação _dos menores, seu treinamento
profissional e reinserção social. Mas todos_ os infratores maiores de 14 anos e menores de 18 devem ser cuidadosamente
julgados ein súa capacidade de discernimento - a inirllputabilidade não é regra geral, presumida apenas pelo fator biológico. E aS instituições Que abrigam menores infratores, ainda
que sejam centros de reeducação, não diferem muito_, quanto
à severidade, das instituições para adultos (idem, p. 49 e seguintes),
Como podem ver, Senhores, nossa legislação mostrtl-se
complacente com os crjmiilosos, se ~Jes.não têm.18 anoS c-ompletos. E nossas iDStituições ~.o que é _n_1ais grave,- não são
adequadas. Além disso, .falta .consdéncia das _co~unjda,de~
no que toca à repartição de responsabilidades.
Nossa proposta de reexaminar_ o art. 228 é ditada pelo
desejo de dar mais tranqüilidade às famílias, que se vêem
ameaçadas pela impunidade de tantos· criminosos.
E uma proposta que faço constrangido pelos acoptecimentos.
: : Mas aõ mesmo t~mpo, faço votos de que as consciências
de todos os cidadãos despertem para o dever premente de
pãiiicipar de um longo processo de erradica9~o ,d~s causas
principais da Víolência. Não só as criançã.s de boas· famílias
precisam de proteção. Aquelas mal aquinhoadas pela sorte,
em situação de abandono, de fome, expostas, na rua, a toda
espécie de exploração e maus tratos, candidatos a formarem
novos batalhões de crime- estas, senhores, também merecem
proteção.
Era o que tiiiha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESiúENTE (Mauro Benevfdes) :._·Concedo
a palavra ao nobre Se_nador Nelson Wedekin.
.. O SR. NELSON WEDEKIN (PDT ~ SC. Pronuncia o
s_eguinte_ dis_curso.) - Sr. Presidente, Sr"5 e Sr. Senadores,
a rede Glob9 de_ Televisão está realizando _uma campanha
estím_ulo_ às pessoas em geral para que se filiem aos partidos
'"para serem candidatos".
A c_ampanha se faz sob a égide "serviço .. e à primeira
_vista deve merecer nossa simpatia:_ parece ser um incentivo,
em horário nobre e na maior rede de televisão do País, para
que as pessoa-s façam política, participem da política.
Esta €uma coric-epçãoverdadeira: a política vai melhorar
e os políticos também vão melhorar se _mais e mais pessoas
fiz_ç_rem política, partícipareJ!l dos parti<?os._
_
ne fatO, de nada adiaTita queixa comum de que os políticos são imprestáveis, oportunistas, potencialmente corruptos,
se as pessoas que têm qualidades se recusam ao exerdcib
da política e à partidpaÇãó.
O que acontece _é simples: co~o ·não existem espaços
vazios, airida mais na política, alguém sempre os preenche.
E se a maioria· dos que buscam o espaço ·e a·· participação
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política é cámp-ost3. de arnvtstas e.. carreirístas, então_ estes
acabam por domin·ar a cena política, afastando os bons e
degqdando a atividade e o seu exercício.
. O problema do "serviço" da Globo é que ele incentiva

uma das piores formas de se fazer maus políticos,-qual seja,
aqueles que só _aparecerri nas sedes dos partidos nas vésperas
de.urna campanha e para ·serem candidatos.
Quer dizer, apresentam-se para política não para ãptendê-La, no. trabalho, na militâilcia, no esforço· de construção
partidária, mas para uma carididatura de última hora. Como
esperar que se conduzam bem; a- sua perspectiva é a niais
individualista, quando o parrido é o partido é (ou pelo menos
deve ser) uma: in"Stâncía coletiva~ colegiada?
' Ê exatamente- nisso que reside um dos problemas maiS
sérios da política e dos partidos: o pouco preparo, a desquali~
ficaçãó, o improviso. Porque esta é uma forma que privile-gia
o individualismo; o'C'gbcenttiSnlb, o· autoritariSmo, que não
resiste a uma·atívída'd'e que·requer análise, discussão, a convi~
vência Com peSsoaS que pensam diferente, Paciência:&Aí está uma das causas essenciais das fre_qüerifes :mU.dãn~
ças de partido, do·s muitos casos de ·infidelidade partid.8.ria,
e por isso-·mesmo do- descrédito dos políticos e da política;
·Concluo, portanto, que a Globo não__e_s_tá prestando_um
''serviço", trlaS um desserviço, por desconhecimerito de causa,
até porque ela não é exatarnente. Úma grande contribuinte
para a construção da cidadania· b.rasileirá .(d.o _que também
. _.
_ .
_
,
ela não entende muito).
Na primeira vei: QUe tCritã fãzer algo nessa linha, equivo~
ca~se ila forma e no c"onCeitO.
.
_
. , -.. -_
Mas, dou como verdadeiro que a Globo fez um esfoiço ·
de boa fé, ou seja, errou porque ·nãb conhé:Ce bem ·o assUnto
da su-a campanha:
•
·
Assim·, é lícito faZer C:sks.regísfroS e refei-ências, e pedir
que essa campanha, esSe "serviço""; seja feito não no· rrio~
mento' éleitoral, mas fora dele, e não incentivandõ candida~
turas~ mas ~ncentivando a militância e pàrticipáÇãó p11rtidária.
Só assim haverá uma contribuição real para a melhor
formação 'da cidadania', 'para o ·a'pC:rfeiçOainento ·dos -Partidos
e das instituições políticas.
- - ~
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevldes) .:,._·Concedo
a palavra ao nobre Scnado_r Guilherme Palmeir~.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL ~A L.' Pronuncia o seguinte discU.isó.)- Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senado~
res, vejam V. Ex~ como as esperanças morrenT riun\ bafejo
de vento mau. onde até o oxigênio reage a-lrm.par a sala,
onde-o- coração trabalha.
.
__
A medicina preventiva, como todos os seuS .cuidados,.
vitórias e eficiências, encontra--o grande obstáculo que é o
cliente ou paciente recalcitra,ntes. _Quando a .coisa _chega, já
sobrevoaram muitos voos acompanhando a embarcação e emi~
tindo aqueles sinais de que é precisO parar.
E quem;· sinceramente, deseja parar, por um icto de tempo sequer?
O tempo se encarrega de dizer o basta e "as~!m o basta
foi feitO"; para não querer parodiar a linguagem bíblica.
Há corações que não perdoam.
O de Francisco Holanda Cavalcanti de Mello foi um destes. Cansou~se-de avisar e terminou parando.
Dizem que todo mundo é bom depois que morre.
Acontece, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o Vice~
Governador de Estado da Alagoas, Dr. Francisco Mello, foi
uma destas honrosas exceções que confirmam-a-regra.
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A vida o tangeu até aos 62 an-os de idade. Ei"a coi"dial
e cordato, o tipo característico do conciliador, se:n1 meias_--pa:..
lavras e sem coelhos escondidos na cartola.
· '
Tentava e coiiseguia unii·cos co-ntrários e: Os cOnttã.tlitóflciS '
com a linguagem da sinceridade e da verdade.
Ingressou na política nos anOS "70, ajudando a· fln1dar,
em Alagoas, o antigo MDB.
··· Em 1976 foi eleito Vereado[ dá. CapitÍl.l, quando seu p-rimo, o Presidente Collor de Mello, foi Prefeito de Maceió.
Em 1982 elegeu-se Deputádo Estadual, reelegendo-se em
1986, quando foi Presidente da Assembléia Legislati'va Esta-·
dual, desenvolvendo um trabalho eXeritpla"r entre o Legislativo
Estadual ·e as·inúrneras Prefeituras· Municipais.
--Em 1990 foi candidato vitoriosO a Vice~GoVernadór fia ·
chapa do atual Governador Geraldo Bulhões.
·
A sua visão -ampla do pluripartidarisin"o o levou fuitdar.
e:rtr"Alagoas, o Partido Social Trabalhista com adesões de
vários MunicípiOS, cujos' líderes acreditávam na palavra e naS
atitudes do Chico Mello.
Hoje, nos serões da saudade. quero pr~tar maiS-uma
homenagem ao meu amigo e ao excelente político, Frat)ci"scd
Mello, reverenciando a figura·de Dona Zefinha, 82· anos',~
sua ~_ãe, e aquele pã.triarca, se_u pai, na altura· de seus 89
anos, José Afonso de Farias Mello.
Exemplo não é doença que pega; mas vai deixandó os
seus rastros benéficos até encontrar as raízes de outro alagOano
ilu~t_re, Fr~qcis-co Rç>b?rto Holanda Cavalcanti de_Mello.. -·

a

O. SR • .!'RESIDENTE (Mauro Benevídes) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Teotônió Vilela Filho.
·O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO (PSDB·- A L. Pro-·
nuncia o seguinte discutso.)-Sr. Presidente, S~ e Srs. Sena~-,
doreS, 6 GovernO tenta agõra ·vender 'à; Nação a idéia errónea·
de que busca o entendimento, o diálogo e a·rtegot:iá.ção-_com-o _Congresso. Mudam-se ministros para recompor Hma base
política esfrangalhada. Contudo, mais o Governo muda, mais
o Go\{e_mo permanece absolutamente J.guãh .autoritáio. na-Süã.artogância,,arrogante_na sua auto~suficiência, aufó-suf[ciência
na sua cr-ônlca e indesmentível incompetência. Suipresa seria
testemunhar postura diferente de_ um Governo que, até aqu·i,
jamais entendeu sequer o desafio que hoje lhe impõe a sacie~
dade.e a História. Na política ou na eCoriorõia, na agricUltura_
ou na saúde, experimenta- e ensaia:, aprisiohando como. cobaias.
140 milhões de brasileiros, e, mafs que isso, seus-sonhos e
aspirações. O Governo, sem rumo, apéhas tateia cOm a incoiJ.seqüência dos irresponsáveis.
Tem sido marca registrada desse Governo, o autotita~
rismo; a incompetência, ·a agressão-ao Congresso~ jnVOlúÇã_o_
e retrocesso, além da cóntradiçã«? prática de todo o seu -discurso. Dentro deste contexto, este, infelizmente, é qüe sé tem
de fazer a primeira leitura do Decreto n9 409, de 1991, editado
quase às escondidas na véspera do Ano Novo. O decreto
envergonhado provocou, no setor energético, curto~cirCuito
de efeitos tão funestos· que deixaram literalmente em estado
de choque as distribuidoras e conceSsionárias de ep.ergia elétrica, e, sobretudo, toda a sociedade que fora chamada, até
convocada pelo Congresso Nacional, a particip-ar das discus~
sõeS sObre o _modelo eni::fgétiCo. E a matriz que o sustenta,
o decreto, em sua essência, representa a màisprofunda subversão de toda a política tarifária de que se tem notícia na história
recente do País. Atropela as leis, violenta a Constituíção,
passã por cima do Congresso· e·, sobretudo, esmaga todas as

1926

Quinú.-felra 9

DiÁIUO DO CONORÉSSÜ NACIONAL (Seção II) .

possibilidades de colaboração e participação do setói privado
nos investimentos públicos de energia. O decreto.tran~forma,
de uma só penada, as concessionárias d.e energia em meras
arrecadadoras de recursos para a·Eletrobrás. Em um só artigo,
acaba com a política de equalização de tarifas, definida por
lei.
Temos dito, aqui mesmo no CongresSO, que· a: tarifa equalizada pode esconder armadilhas ininiagináveis. Por trás do
objetivo ihqtlesfionáVel de garantir ao cidadão o mesmo tratamento tarifário, independente da região em que viva e trabalhe, a equalização pode estimular o desperdício ou pode ínib1r
e até inviabilizar o uso local de alternativas energéf~ca"~. A
questão é complexa, exige para seu justo equatiónalnérito
a discussão aberta, transparente, com participaÇão da sôciedade inteira, cotejo dos legítimos interesses de todos os pe_rsonagens envolvidos, e não a violência i.milãterã.l-e ddfilitfva
do arbítrio do rei. Mas a equalização é definida _e.m lei. Cabe
ao Governo propor sua mudança. Cabe ao Congresso aprová-la, se julgá-la identificada com as necessidades .do-. País
e os interesses da socieçlade. Decreto, não, arbit_rí.o_1a~ais!
Há, nesse mortstrengo jurídico, vícios ·inSanávei~. e flagrantes sinais de ilegalidide inconstitucíonalídaàe-·~ aih(S.
uma das caracterfsticãs inarcantes deste Governo aprendiz,
mal ap!lcado, da democracia e do respeito às instituiçõeS.
O decreto subverte o conceito legal de -tarifa que, segundo
a Constituição,-deve ser definida por lei, via Congresso. Transforma as distribuidoras de energia em meros agentes arre_cadadores da Eletrobrás. Sub-roga à _Ele~~~l?r~s créditos de ter:ceiros. mais uma vez ferindo a legislação~ que confere tratamento
especial e prioiilárió aos débitos trabalhistas, aqui esque·c~d~s.

e

Como admiti"r-se o. pagamento de_ dívidas p01: valoi- é~ti
Como aceitar-se o recebimento, por parte da Eletrobrás, de recursos sem base em relação jurídica'? Como conformar-se com a violência jurfdica que sequer estabelece prazos
para a eletrobrás pagar aos verdadeiros c_redores, nem prevê
o recebimento de quitação pelo devedor? Como calar diante
da arbitrariedade que transfere para a Eletrob_rás o.capital
de g!ro.da~ _concessiçrnáti~s. propiciando-lhe- ganho financeiro
indevido? Mais ainda, o decreto atribui ao Departamento
Nacional de Águas e Energia Elétri.ca pdder unilateral quanto
às compensações. Pior, confere ao Departamento a· possibilidade de estabelecer, caso a casa, sem- qualqUer critério obje.tivo, os custos- das diversas distribuidoras, abrindo caminho
para a barganha política ·e para o franciscanismo mais _descarado. É, aliás, o que hoje infelizmente sê: registra.A Secretaria
Nacional de Energia, brandindo o decreto que subverte por
completo o regirrie das concessões de energia elétrica~ barganha, impiedosamente, junto a cada distribuidora, acenando
com vantagens particulares~ isoladas, sobretudo gratuitas, da
gratuidade que compra e silencia técnicos e estabelece a cumplicidade política. ·
.
.
Na verdc_tde,_ 9_9~_yerno_ que naSc~U "do eni9do "buSc~ afirmar-se no fisiologismo mais escanç_~r~do~ não pode mesmo
expor-se a quálquer negOcia-ção transparente.
~ado'?

e

Há de dizer-se que o Governo prêtende, com seu.Ciecl".e.to,
evitar que as empresas do setor aplique·m., comô no passado
recentíssimo, um calote unilateral na Eletrobrás. Mas a legislação vigente dá ao Executivo inStrumento.s IeiítiinõS e ef1ciente.s
para corrigir tais aesvios, para evitar- distorções do gênero,
até intervindo, se necessário, nas concessionárias. O Oóverno
não os utiliza por absoluta incompetência, ou porqUe reconhe-
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ce., .implicitamente. o desastre .de. sua política 'de tarifas ao
longo dos últimos ános,.'que o. torna responsável e avalista
da crise que vivemos, a perversidade de sua política de incentivos que fere de mo:rte e de credibilidade todo o setor elétrico.
Jamais será excessivo repetir e lembra~ que a cada tonelada
de alu.mínio exportado pelo Brasil, o _P,aís.J:.?~rçle 9 _equivalente
a "VS$450.00 de energia, _por conta das_, tarifas irresponsavel_n;t.ente sub~ic;lif!.das. E Q Governo não propôs qualquer revisão
Da política de ,subsídi<;>s .Para as eletrointen_s!v_as . A_o_ longo
.~os~ últi~os ~ngs, a política tarifária .foi abs~~damente desvirtU:_apa como instr~.:~mento de política económica ~.de COfi!p,ressão e escamoteamento da inflação, mesmo ao cu~to do..suGa.tea.Ql~O(O, çl~. se~or_.· _Mai.s. ainq~. o setpr ~oi. penalizado _com a
obrig~çãp qe_ çqntrair empréstimos eXternOs pa·ra obras de
prioridade discutivel como _a. i).içir~l~\ricil~de T~C~ruí- uma
aventura de. mais de US.$6_ bilhões... for~ .o~ juros _e_ os Çt;J.S.t<;>s
ftnaqcei~os, construfda"_ priJ1.cipalmente para garaotir en~rgia
a.tfês empre~asde ah.Ím{ni9: _,
-. I ·
,
,FaZ 'pOUco ·témpo, 'a _Elett~bráS_ teVe tOdas aS su<!_s_· c~_!l~as
bloqueadàs p'orordem ctb'pr'6ptioTesóuro·, pol determimição
do ExeCutivo, que agora entre'gh ·para essa mesma Eletrqbrás,
de.smoraliZad.a- perá.nt'e" o PâíS;· tOdos os rec"u'rsos prb"\'érfientes
daS distribuidoras· de energia-. - . -- - - ' - -.- . .
•
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Há de dizer-se. ainda. que as conceS,Sionárias sãó quãse
todas públicas, embora .empresas. ·estaduais ou mJ.micjpais.
Mãs, entre elas existem também empresas privadas, igual, mente penalizadas com o _arbítrio inconseqúente.
· , À parte a gravidade dos vfciQs.j!,.lríd,cos-, a maioP vioJ~ncia
do Decreto n"' 409 é e.x:atamente política .. ·.

~ :·N~-a~~.passado; _o s~~ado:, po~ _$ua! COmisSãQ de ~n.f{~-Es

tiuiUrã~ pÍ"'.lmÜve~ "ag!Ji ~~s!llq' nesta ·casa um abrangente

~miná:çip so,bp:: polític~ d~ .Pr~ç~s e tarifa~ de energia. Em
outuPro, o Congresso, pela $ul"!COpli~sP.() !le .~nergia_dp, ~e_na:
do. em conjunto com a Corp.is~ão, d~ EJ?.ergia çia Çâ_Il)~ra,
prc:;mf!)yeu semioná~io ainda.ffiais. amplo sobre o modelo in.stitu~
ciona~ ,do, setqr çlfoVj.co~ _Nas.s.~~a.nas sub~eqüé:ntes, ,realizal!lm-se: ~qu,i ,a,udiê,nc1_a§ p_úplicas, ~om representantes do .sêtor
elétricO, para reunir tçc;Jqs, sqbs(qio~ ~- id~ias,c::onL~is_tª"s a
um projeto. de lei sobre,pqlítica 1d.e ~iJrifa.s,eso,br~ fi.$ r~liições
instit.Ucionais do.setor. O Ooverna "foi ,convid~do para todos
os ~~~nto~., ~- .S~cretaria ~-~ci~n~l <Je Energia cOmpareceu
~<?plenário ~o~re o~mo<Jelo e~étri~o,_com uma proposta acabada, in~ens';\ à, c;Ji_scus~ãq., f~çha..Qa. à ~çgqcJ~çp.o ~ a9 _ep._teqdimento~ O Secretário deJ~,Q.c;;rgi,a,foi execradp por Sl,la proposta
inflexível e ac~ba~a_. .A_ !:espasta da vingança à rejei&ãQ .ao
arÇJ~rj~ (o,i? Pe,crc:tt9 ~: 1Q9nfilhos do arbítriojamais aCeitarão
~· sql~çóes pactuadas.,
ViolentoU-Se, dó epis6di'Ô,o Congresso. Violentou-s~ a
sociedade inteira que aqui se reunira nb foro legítimo da discussã_C? fios problemas do setorelétrico. Es·m.agou-s·e a' tentativa
di- s-e buscar a compatibilização entre interesses conflifantes,
alguns até_ excludentes, mas legítimos todos eles. Fechou-se,
sobretudo, pela incompetência, a única porta aberta para a
viabHiz:;1ção dos urgentes e. inadiáv~is investiJilentqs nq setor
·
., .
·
· -·
·
·
elétrico .

O Brasil precisa investir, a cada ano, US$10 bilhões para
garailtir o Suprimento de energia, mas não dispõe sequer da
metade. Os financiamentos "internacionais· acabaram, seja por
Conta da sufoc3nté dívida externa brasileira, seja por conta
das cresceOtes dificuldades de crédito.? pois os capitais interna-

Abril de 1992

DIÁRIO, DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II)

cionais, afinal, canahzaram~se para outras promessas de prosperidade, no Leste Europeu,. na Ásia dos tigres asiáticos e
até mesmo na América Latina, no? países já estabilizados
em sua economia.
A saída inadiável para o setor é a abertura decidida ao
setor privado, que é precisC) transformar-Se de meró. usuário
dos serviços em parCeiro de investimentOs. Mas as condições
indispensáveis parã. essa ·co-pátticipação do· setor privãtlo são
a clareza e a estabilidade de regras negociadas e a· certeza
de que o Goverílõ 'existe pari curitprir àS regras e· ttao·para
modifiCá-las ou inlpô-las ao sabor 'e ao ritmo de sua própria
incompetência.
·· ''
· • -· · · 1 • '
A questão que se põe com a edição do decteto extrapOla,
em muito, o problema fina-nceiro dàs distribuidoras de energia,
para assumir uma dimênsão ]nequiVO~m-eiltej>ã~ítiCa. Tratase, no caso, de garantir o cumprimento da lei. Busca..se, noepisódio, preservar as condiÇões políticas pata que sejam-discutidos e definidos pela sociedade, no âmbito do ·cci'n'gre5Só,
as regras e os i_nvestimentos _d~_ .um setor_ que,_ sozinh_o, tem
representado historiéamente _quaréntá. po,r ·centO, Çle .tQ4os qs
·
investimentos federais no 'Br3.sil.
Mas parã que .Possamo_sr re'defifl(raS'.r~g{as ·pa'r3. 'a' set~r
de energia e, em particular para o $etor elé.tricO, para qúê
possamos redefini-las no Congress_o_Naciõn-al, deveríamoS pri:
meiro enfrentar este d~çteto ~noonstitucional e- arbitrário. Não
permanecemos passivos diante da tentativa de-mudar o setor
por decretos e portarias. Como iesponsáveis pela Subcomissão
de Energia do Senado, não fechamos; nossos. olhos 3.: esta
infeliz iniciativa. Cotrt o apniOUa competente.3.ssessoria jurídica do Senado elaboramos- um parecer coinpleto ~sobre a
matéria e o encam_in_bamos para apreciaç;ío do Procur~dor
Gerci.I da RepúbliCã, cjue já apresentou açãb'diteta de iriconstituciOrialidade·ao Supremo-Tribunal Federal.
' '
'
A Secretaria·Naçional de Energia 1 'éffi faêe-"clli enorine
insatisfaÇão despertada·pelo decreto e mesmo Por evidénci~s
claras de sua_inOOnstítuêiorialidade? tem acenado às oon.cessio~
náriaS CõriúiegociàÇõe-s que ãbrandaffi s'eus·efeitos~ Foi mesmd
proposta a postergação do'iníció._da ap1idáçãc)â'o' confisCo
bancário? mas negociar Sobre a 'p'eSsã'o. dó 'a'uiorifai"ísirío"
do-desrespeito à ConStituiÇão'é ina<!miSSíVel. · · ' .
·
Estamos,· por iSsO~ agúardando-o -posici0nan1ehf1i definitivo do Supremo Tribunal Federal? certos de que este concluirá
afirmando a inconstitiJciOri.alidade do famigeratlo DeCreto n"
409. É pouco, é mmto pouco"pata ·o· pteju!Zb polítioo "que
o gesto·inconseqüen:te "do GOvernO' já·proVoi::oú, em "tetmos
de credibilidade de um novo módelo. _que se Pretende dese~
nhar, mas será-O·inírtinio· que,s:e··pode faZer, 'até para que
no. futuro não nos condenem por ·otniSsãó'ou' cúmpliCRiâde.
Até para garantir que, em defesa da demOCraCia·, e'à,ser-viçb
das instituições, nem.a lei no Brasil se façf!. por deçreto nem
a Justiça se cale com o arbítrio..
, ,1 ,
, , _1
Muito obrigado. _
-

·e

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.

Concedo
·

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT'- SP. ·Pronuncia ó
seguinte discurso. ~ Sr_._ Presidente, .sr's. e ~rs. Seriadores~
requeiro seja dado como lido o pronunciame;nto arieX() sobre
os contratos da Eletrosul çom s"Q.as fornecedora$ e constr.utoras
de usinas termelétriCas, bem Como. SÓQr~ .a ~JÕs, _ Com. Çocumentos anexos, n~ 1, 2 e 3.
.
. .,
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
EDUARDO SUPUCY EM SEU DISCURSO.'.

Ófício N' 69/92
..
EXceleritlssimo Senhor·
Carlos Atila Álvar.es_da _Silva
Ministro-Presidente do Tribunal de cO'nras-da UÍliã.o
. Senhor Ministro-Presidente,
_
; ,Envio a esse E . .Tribunal de Conta5 documentos relativos
â.s, 4ív~d,a~ do setor .elét~ico, no .in.t.uito de cola~or;~ ~ÇnTI ~
auditoria na Eletrobrá~. Processo TC·008.832192,7, ~plicitan
do_ p_entâmjnhamelltci dos mesmos ao M~nistrQ-Re]qtpr Dr.
Milr~o~.y~~í~~us Vi_l.~(ça,· .
.-.,,, ,
..
_ .,
Ao enseJO, reitero a Vossa. E.x.celência os_ protestos de
cc~mSi4~r3ç~o e apreço .. -- Senad_or ,Eduardo Matarazzo Suplicy.
·
·. · DESVENDANDO A DÍVIDA DA ELETROBRÁS
0~-CBso- das Terrtlóeiétricas )org'e 'Lacerda IV e Jacui I
!l)trodu~ãd
,,,
• I r
Como é do CO.I,lbec.imevto_ -~~ .V9ssaS E.xS:eÚ!néia;,: a
holding Eletrobrás pr~~ende imple!T\c.ntar.u.m acon:lo de consolid~ção de çl(vidas çon_tn;t~da~ por suas controladas, principalnje)'!t~ ~quel~s juntQ à (o_rnecedores de equipameritoS, construtoras .de..ob_ras civis,.~ de SerViÇos Pe _mqniagerri.
..
.Rara efeito do cálculo dos débjto? J:l~s. g~radoras cogita-se
.a.,d~t3; limi~e de 30,-4.-91~ sigriifLCando .que todas as dívidas
~f!tÇti9~~s _a, esta d.ata s,e,rão incluídas, no esquema de .renego_ciação.
- . ~ eom intuito~de- 'amllisarmos" õs' fafos'gerâ.dores ao endividafnento- das empresas controladas pela Eletrobrás, !;'! que
apresentamOs neste· relato os casos das USinaS Terntoe_létricà~_
Jorge Lacerda IV e•Jacuí I, os quais resUlt3rani em·cornproruissos-;bastante queStionáveis, assumidos junto às empresas
consorciadas que forD.eceram equipamentos e realizaram
obra-s~ c_iv.~s- e de mC!~taJ;Cm p~qu~las unidades.
_· _
. E •Importante ressaltar que os dados• e fatos aqui hpteseii•tados são parte integrante de relatório 'interno da· próp'ria
EletrosUl' (doe. 1). relativos aos Cóófrat_9s ·52:502 _..:Jorge
La:cetda IV e 61-502 ;.:--)ac_uíl. elaborado 'pelo Departamento
de· Aquisição da empresa encaminhado ·ao Diretor Adminis~
trativo em 18-11·1991.
1

H:ist6riCô dos conti"~tó's
.

l •

-

· • ·O Contrato 52-602 foi assinado em 18-7-83 com o consór-

ciq compo.sto pelas ,,empresas Villares,, Cobrasma, __Coern.sa?
Cosinot, Fem, PBH, hai e Tenenge,. sendo os seis primeiros
fornecedores de materiais e equipamentos e os dois últimos
responsáveis respectiv.amente pelas obras civis e montagem
mecânica da Usina Termoelétrica Jorge Lacerda IV. Este consórcio é liderado pelo Grupo Villares.
.
Seu valor é de Cr$75.758.867.960,94 (US$130 milhões),
.. . .
. ·
_ .
corrigido até 30-10-91.
Sendo o Contrã.to' 52!502 o contíáto~gerál para a Usina
Termoelétrica Jorge. Lacerda IV que tem como complemento
os _Contratos 52/502,.1 - Equipamentos Complementares;
52·502.;! ~.Sistemas·.Complementares e 52·502.3- Equipa·
mentes_ e Sistemas _C_e_mplementares.
O Contrato 61'502 foi assinado em 16-.11 ·82 com o consór·
CÍ~ composto pelas.- empresas Cobrasma, Villar~s e Coemsã.'
visando atender exclusivamente o fornecimento de materiais
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e equipamentos para a Usina Termoelétrica Jacuí J sendo
liderado pela Cubrasma.
Seu valor é de Cr$101.720.840.484,33 (US$174 milhões),
corrigido até 30,10-91.

2. -- Vícios-dos Contratos
2. 3.) Relativos à dispensa de licitação c p~eços Confratuais:
As dúvidas com relação ao processb de contratação advêm do fato de que as tais contratações foram feitas através
de dispensa de licitação, sendo utilizado os argumentos encontraÇos ~página 2 do rcfe_rido documento, reproduzidos~
... '~Assit:n, os contratos foram assinados_ com Qispensa
de IiCitã.ção, IStO púfque CÓmpromcterarn-se os co~~~rcios a
fornecer os .equipamentos e materiais por-preços comparáveis
aos preços correntes no mercado internacional e nas últimas
concortêndasbCfrhercado brasileiro ... c considerarem as redu~
ções de custo correspondente à eliminação das despesas ine~
rentes a um processo de licitação formal -conforme previSto
no item 3.4:-:- Condições B;isicas- Termo de_Entenclim6_ntos
---:~ssinã.do em 24-9~82 e parte integra.:it'e do Contnito:s2~Sü2."

.Ailril de

1~92

nos Programas de Dispêi:ldios GlOiiáiS.i:fa Életroslll, iios respectivos exercícios".
c) Capitalização dos Fornecedores

Em ambos os contratos foram admitidas antecipações
de pagamentos referentes ao sinal. aos desenhos básicos e
cronogramas, ao início de fabricação ou colocação de ordem
de compra, e outros distri~uídos durante a fabricação. A somatória desses itens perfaz 70% no caso da UTE Jorge Lacerda
IV e de 80% no caso da UTE Jacuí I.
Com relação a este cronograffia o documento_ de análise
da Eletrosul sentencia "pelo exposto, verifica-se que os
consórcios não necessitam-de nenhum capital (capital de giro),
ou seja, trata-se de uma obra autofinanciável para todos os
consorciados''.
II- Situação Atual dos Contratos

Segll:ndo o próPrio doc~mento ... "no momento, estes
fot_!Iecimentos estão totalmente_ paralisados e os coiis6rciOs
apresentaram prOpoStãs cte- realinhamento de_ preços, confor_- _
Com relação aos preços, que foi um dos principais argu~ me suas corrcspondências_52.5_02-1050"S?l (27-9~9~) para Jorge
mentes Qa dispensa de Iicit?ção, o documento em sua página Lacerda IV e DEQ -012191 (26-9-91) para Jacuíl, fundamen·
tados nos seguintes itens"
4 faz o seguinte comentário: Hpelo exposto, entende-se que
a) Ao longo do tempo ~ apesar do realinhamento conos consórcíos devem forne;cer os mate_riais e equipamentos
cluído após o Plano Cruzado, constata-se uma perda real dos
a preços iguais ou inferiores aos preços- dç mercado e obter
valores contratados desde a sua assinatura até a presente data,
o financía-rriento necessário ão-empreendimento de Jorge Laagravada pelos diversos planos económiCos outorgados aq
cerda IV. No entanto, constata-se_ um mark up (sobrepreço)
País. Torna-se necessário, portanto, restabelecer tais valoque varia de 30 a 70% para todos os materiais e equipamentos res ... "
_
destes forne_cimentt)s_~._a_!~_ª_pr~sem_e _data.,_ nada -~entilol,l~se
o-s--deri:làiS-ite-ns--elerlCados são relativOs à liberação de
quanto ao financiamento a
obtido pelo consórcio" ...
rete!J-ções (ite~ b), q..tsto de armazenamento (item cJ, custo
Coinentário:
de conservação (item d), período adicional ~e geren~i~e_ntQ Não resta dúVida, diante do parágrafo adfrii, que o_ (item e) e período adicional para apóliCe de -segur.o (item
único argumento favOrável para dispensa da licitação não foi f). Essas reivindicações são analisadas no documento da Elecons-ubstanciado nos referidos fornecimentos. Ademais, o trosul que reproduzimos na íntegra logo abaixo:
"No entanto_ a reali~~.~e é bastante _diversa_,__ou seja:
compromisso de se praticar preços de merCãdo para o fornecimento de bens e_ serviços, não é justificãtivã. ã.c~itáVe( pel~
1) O realinhamento solicitado pelos consórcios, analisado
Legislã.Ção' vigente pará caracterizar a dispensa de licítação.
em conjunto com a área Financeira, está totalffiente fora da
realidade, ou seja, os materiai:) e equipamentos foram Vendib) Compromisso de Finailcíamento
O docúmento em análise nos apresenta as seguintes con~ dos por um preço, que se mantém atualizados pelas fórmulas
tradições ,com relação as cláusulas de financiamento: '"Con~ de reajuste, e agora os Consórcios querem uni novo preço
trato 52-502 - cni sua ç:Iáusula décima-segunda - Financia~ (superior a 50% além do preço de venda).
2) Quanto ao CAP e CAF, o próprio consórcio de Jorge
rnento- _dispõe:
.
item 3 - Os demais equipamentos, náo enquadrados Lacerda IV ainda não cumpriu sequer as condições contratuais
pela Finam e, serão cobertos por linhas de crédito obtidas para poder fazer esta solicitação.
pelo fornecedor no mercado nacional e/ou internacional".
3) Os custos de armazenagem, conservaçã-o, manutenção
Esta parte do documento coloca de maneira bastante _ e recuperação referem~se a materiais e equipamentos que'bs
evidente que o fornecimento dos equipamentos estariam sujei~ pr9prios consorciados se reC!usaram a entregar e o prato contos à Obtenção por parte dos fornecedores-de fírianciamelltos tratual originC!l s.ó Qãq foi ·cumprido por culpa dos próprios
inteinOS ou· externos. Ocorre que ó Aditivo de- n 9 52.502.,2 cánsórcios que atrasaram os forneciment~s. já que na época
na sua cláusula 7~, entra em contradição com o estabelecido (até 1988) não existiam difiCuldades financeiras na Eletrosul.
no item 3 acima citado. Com isso os fiiümciamcntos fiCam 4) No que se refere ao período adicional de gerenciamento,
reduzidos àqueles obtidos junto à agênciaFiname. Isto é evi- a solicitação dos consórcios também não_ procede, pois, dudenciado nos itens 2 e 3 da cláusula ?a:
.
rante a paralisação dos contratos; não existiU qualquer admi"Item 2 -os equipamentos ora contratados e enquadrdos nistração técnica ou comercial para tratar de assuntos de intepela Finame, terão a cobertura financejrª· daquela Agência resses destes empreendimentos.
de Crédito, tendo o Fornecedor a responsabilidade de atender,
_ O mesrnp aco.ntece com ~~ apólices de seguro que desde
em tempo hábil, todas as ·exigêncíil.S rtecessái1àS__ à_ efCtivação há muito estão vencidas e não r~novadas pelos consórcios.
dessa cobertura, conforme especifica o;item 2 da cláusula
5) Levantamentos prelimiriãres indicam que_, num equilí_
décima-segunda do ç:ontrato geral.
brio físico-financeiro ao invés do físico-económico prec6riiItem 3 -os equipamentos não financiados com i-ecursos zado nos contratos,_ os con~rcios devem à_EletroSul, pois
da Finame, serão cobertos com recursos a serem preVistos faturaram e receberam valores bem superiores às entregas

ser
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J~bricado

(vide planilhas em

anexo).
6) Subfornecedores, tais como: :WEG, Battistella, Dinatécnica, Metalúrgica Barbará, Inepare outros, tem-nos procurado para acertar diretamente, pois alegam que os cons_orciados.têm um: lucro muito superior ao deles (que no máximo
é de 20%) e que não defendem os seus interesses de forma
adequada.
7) Os coilsórciOs ·reCusaram-se a assinar o_Aditivo que
trata do Plano "Brasil Novo", que é de interesse dos subfornecedores e_ da_ própria Eletrosul, us_ao_do-o_ çomo u,maJQ~Illa
de pressão para obter ainda algumas vantagens ~dicionais.
.. 8) Es'pecialffientC ero )acuí I existem diversOs itens de
fornecimento onde os consorciados receberam o pagamento
irticial de 15% destes itens e até a presente dã.ta nada fizeram
a respeito do futuro fornecimento.
9) Além disso, os consórcios, conforme suas_ últimas correspondências (cópias e·m an:C:m)·, têm-se colocado numa posição inflexível quanto a primeiramente receber seus atrasados
para,~ep?is.
·
b) o-relatório ibterno -da empresa apresenta-nos alternativas para solução dos referidos contratos:
useildo este departamento responsável pelo gerenciame"nto dos contratos de fornecimento para os empreendimentos da UTE - J. Lacerda IV e da UTE Jacuí I, no sentido
de eVitarmos intermediações onerosaS e desnecessárias dos
consórcids, SOmos faVoiáveiS à ilégociáÇãó- díretã-da Eleirosul
com os subfornecedore;s.
.
_
Entende, também, que a situação de concordatária _çla
Cobrasm13-, está apresentando dificuldades_ para os entendimentos da Eletrosul e os Consói'cios, em face da necessidade
da Cóbrasma obter recursçs de qu-af(iucr maneifa para saldar
40% de seus débitos até abril de 1992. Por outro lado, é
extremamente temerário que a Eletrosul repaSse recursos financeiros à Cobrasma sem um prévio acerto de contas· que
garanta que estes recursos se destinem a pagamentos de ~ate
riais e equipamentos efetivamente fabrícados e/ou entregues
(ver em anexo situação Cobrasma). _ _
Convém salientar que-os subfornecedores da Cabrasma
não-querem mais continuar a fornec-ê-la, sem. negoCi.cir"diretamente com a Eletrosul, por terem eles a incerteza de recebe,r
daCobrasma. Citamos o cascrda Dinatécnica (juntas de expansão para Jacuí I), cujos contratos com a Cob~asma sã,o pagos
após a entrega FOT, embora esta reçeba a priori da Eletrosul,
utilizando os recursos. para outros fins, eriquanto o subfornece;dor firianda o Seu próprio fornecimento, sem recebe~ pr~ticameflte nada.
_
Podemos enumerar outros casOs de forne:cÇdqre~ f:l.a Cobrasma, corno o da _Asa (juntas de- expansão_ para os dutos
de ar e gases de .JL IV) e o da Ar Frio (ar condicionado
de JL IV), que já nos informaram que não têm mais intensão
de continuar os fornecimentos à Cobra:;ma,_Q,qu~ pode dificultar e/ou até impedir a conclusão do empreendimento dentro
das datas programadas.
_
_
No caso_da Asa. foi por nós constatada uma significativa
diferença quanto a.o serviço c_o_nifatu~l__e__ 9_preço ofertado
diretamente ao fabricante, Asa. O preço da parte contratual
ainda faltante, atuali.za.do para out/91, é de
Cr$1.036.000.000,00; enquanto que o preço de mercado é
de Cr$640.00(J.(J00,00 perfaZendo um acréscimo de 60,93% ..
Outros casos similares iá foram detectados.

É, portanto, de vÚal importâncía que a situação da Cobrasma seja analisada em de~alhe, antes de repassar qualquer
valor a esta empfesa. Pelo exposto, necessita ·este DA O-Departamento de
Aquisição, exercer com liberdade suas funções' de gerente
dos contratos - após a retirada da expectativa da obténção
de recebimento, a curto prazo. dos valores pendentes do equilíbro físico-econômicô reivindicã.dC)S--Pelos consórcios- para
poder negociar ~el!l interferêricia e tentar obter o exposto
ant_c_r:iorme_nte, que_ é o seguinte:

i) Reverter a situação -de equilíbriO físico-eConómico no
sentido que a Eletrosul venha a receber por aquilo que realmente já tenha pago.
4). _Negociar diretament_e com os subfornçcedores,_ tel].d_()
em vista o interesse já demonstrado por eles, com consequente
menor custo, pois seria eliminado parcial ou totalmente o
~~_rk-up, além de uma maior garantia de entrega dos equipamentos.
___ 3) Negociar a reti~~da do_ esç_opo do fornecimento dos
itens que não tiveram alguma atenção por parte dos cons6rciós
e não são de sua fabricação.
- -------'4) Evitar que a situação atual da Cobrasma venha a o~
sionar prejuízos financeiros à Elett'oSul e/ou impedir a realizaçã·o destas obras nos prazos previstos.
III -Esquemas de influência e as decisões da diretoria
da Eletrosul

:: éont_rariamente a todos os argumentos elencados pelo
próprio oepafüim-e'ntã de Aqúisição da Eletrosul, q-~e é O_
responsável pelo gerendamento dos_ contratos das UsiD.<!S J.
Lacerda IV e Jacuí I, a Diretoria da Eletrosul em reunião
n6- diã_i9-7-91, conform~ Ata de re_união anexa (doe 2), decidiu:
·
~'1) Em face da perda real dos valores contratados desde
a assinatura dos contratos (Jacuí I em 1982 e Jorge Lacerda
IV em 1983), agravados pelos diversos planos econômicos
oUtorgados ao País <;tO longo do tempo, toma-se necessária
a renegociação dos contratos.
·
2) Por motivo de grande dificuidade porque passam as
empre-sas de bens-de-capital do País, e tendo em vista o elevado valor da dívida vencida até 30-4-90, há necessidade de
se encontrar um equacionamento dessa dívida qUe passe pelo
seu efetivo pagamento a curto prazo, como condição para
a retomada, pelos consorciados, da fabricação dos equipamentos. Essa dívida poderá ser resgatada através da segregação de parte dos novos recursos a .serem apartados pela
Eletrobrás".

-, .. Tal decisão, que mais parece um documento reivindicatório d_a indústria ~dé: bel)s .de capt~al, foi proferida em reunião onde não_ esteve,:_ presente a diretoria responsável pela
ad.miniStração dos Contratos, ou seja, a diretoria administrativa.
- - Por outro lado, participaram da reunião os senhores Carlos AlQerto de Andrade e Aluisio Giroto, representante da
ITS Participações e_ ASsessoriãS Comercial Ltda. que não fazem parte dos consórcios.
A única referência existente com relação a ITS está consubstanciada em anexo (doe 3), que trata de informações referentes a pagamentos efetuados pela Eletrosul à Cosíoor. lsto
demonstra que esta. firma de assessoria atua nas relações
financeiras existentes entre a Eletrosul e seus fornecedOres.
I'-

.
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Observações:
1. Seguem em anexo os does 1, 2, e _3 mendonandos
acima.
2. Consta no anexo_ 1 tabelas rel~tivas_ ao~ equipamentos
projetados, {aturados e entregues.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Requeiro nos termos dos arts. 50 e 49 incisO X da Constituição Federal combinados com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal que sejam prestadas, pelo Ministro
da Infra-Estrutura, as seguintes informaçóe.s:-·
- 1. Com relação aos contratos números 52.502, para construção da UTE Jorge Lacerda IV, e 6L502,.para construção
da UTE de Jacuí, entre a Eletrosul e consórcios de empresas
liderados, respectivamente, pela Villares e pela Cobrasma,
detalhar as razões que embasatam a· dispensa· de licitação
para as referidas obras, apesar da legislação em vigur exigir
a abertura de concorrência pUblica, em face do ele_vado valor
envolvido (cerca de US$ 300 milhões).
2. Em face do documento DAQ 2166/91, em anexo, como se justificã a--diferença entre os Pfe!;-OS praticados pelo
cons.órcio em relação aos preços correntes_ no mercado nacional e/ou internacional? A página 4, do referido documento,
consta ''constata-se um mark up (sobrepreço) que varia de
30 a 70% para todos os materiais e equiPfuhe.õ.toS deste fornecimento''.
3 ___ Explicar a diferença entre a cláusula dé_cinia se_gl}_nda,
item 3, do contrato 52".502 e ·a_clá.úsUJ~ ·$_~t1iiiá·lt~ln ~.9-o
contrato 52.502'2 (Cópia às páginas 2 e 3do documento DAQ
2166/9!).
~ .
.
4. À luz dos quadros anexos- explicitar as razões que
justificam ter a Eletrosul efetuado pagamento de .equipamentos vinculados aos contratos citados na qu'estão 1 sem a contrapartida da entrega.
5. Por que a· .reunião da Eletrosul do dia 29-7-91, que
tratou dos contratos das usinas Jorge Lacerda IV e Jacuí não
contou com a presença· de representante da diretoria encarregada do gerenciamento dos referidos_ contratos, conforme
comprova a Ata respectiva?
6. Quais as razões que levaram o Diretor de Construção
e o Diretor Financciio da Eletrosul, a co-ncordarem com os_
motivos apresentados pelos representantes dos Consórcios
Jorge Lacerda IV e Jacuí I, na reunião -do dia 29-7-91 (Ata
em anexo)?
_
_
7. Quais as providências adotadas pela diretoria da Eletrosul tendo em vista denúncias de envolvimento de seus assessores na elaboração de aditivos contratuais prejüdiCiais a empresa? Informar as conclusões obtidas.
8. Quais as piõViâêllciãS adOtadas pela diretoria da Elerosul diante do documento DAQ-2166/91, de 18-11-91, que
IZ um diagnóstico dos contratos 52.502 referente a V'fE de
•rge Lacerda IV e 61.502 referente a UTE de Jacuí I, e,
'1. e aponta graves q~estões de. descumprimento de ~~áy.sulas
de financiamepto e Termo de Ententimentos, como também
a praticabilidade de preços incompatíveis aos de mercado?
Justificação
Considerando a renegociação das dívidas do setor elétrioo
que montam a US$ 580 milhões e sobre a qual irregularidades
têm sido amplamente apontadas pela imprensa;
Considerando fortes indícios de desvios ocorridos nos
contratos números-52.502 e 61.502 firmados- ei:rlre a Eletrosul

,A,bpl de 1992

e consórcios de grande_s empre-sas fornecedoras do setor. os
quais fazem parte da citada dívida;
Visando esclarecer parte das dúvidas com relação-à origem e composição destes débitos, faz-se necessário o conhecimento das questões acima elaboradas para que possa o Senado
Federai, à luz da verdade, posicionar-se ante tão relevante
matéria. -Sala das Sessões - Eduardo Matarazzo Suplicy, Senador
PT -SP.
101~ _Reunião

do Conselho de Curadores da Fundação
Eletrosul de Previdência e Assistência Social-ELOS
Aos vinte e nove dias do mês de maio de mil novecentos
e noventa e um, na sala de reuniões da Fundação, em atendimento ao estabelecido na reunião de 15 de maio de 1991,
reuniu-se o Conselho de CuradOres, com a presença· dos seguinte membros: Rubens Jorge Martins Iwersen. Silvio Bortolini Roratto, Teotonio Barreto de Queiroz, Guido Locks. Ciro
Loureiro Pocha, Walmore Pereira de Siqueita, Claudius Char~
les Girard, Nilton Bardini Alves e Breno Vielitz Neto. O
Presidente do Conselho abriu a reunião, passando a tratar
dos assuntos da reunião anterior, para os quais algumas providências ficaram a càrgo da Diretoria Executiva da Fundação:
1 -Plano de Investimento para 1991.
O Plano foi reapreset;tt~do._ atendidas as condiçõ.es pro"'
postas pelo Conselho e com o· registro de que caberá a Diretoria Executiva na sua execução observar os limites legais.
2-Avaliação atuarial- Relatório Final da MW-Montigny Woerner Ltda.
~Foi aprovado o texto da carta ELOS-430/91.
3 - Proposta da Eletrosul para construção do Almoxarifado Regional no CRSC.
-Foi aprovado o texto da Carta ELOS-429/91.
4 - Plano de Saúde.
Foi apresentado e aprovado pelo Conselho a conclusão
do estudo procedido pela Diretoria Executiva que não recomendava a adjudicação do trabalho ao atuário Sergio Guiihà.rães por falta de experiência (formado em 1989 e não comprovava ter feito ou participado de trabalhos similares). Ficou
estabelecido que a Dire_toria Executiva de_comum acordo com
a DVBE -Divisão de Adm!nistração de Benefícios/Eletrosul
iria estender a consulta a dois outros atuários de renome nacional_, quais sejam: José Roberto Montello e Hilton-van Der
Linden.
5- Plano de Informática da Elos.
Foi ·aprese-ntadO e aPrOvado Pelo Conselho. a nova pro~
posta para o sistema de informática a ser adotado pela Fundação, que em função da complementação dos estudos com
ve:dficação iri loco, especialmente na Teles, evoluiu para a
configuração em Rede Novell, pelas vantagens quê essa alternativa oferece, embora um pouco m-ais cara.
6- Escrituração do terreno da Sede (Eletrosul).
-Foi comunicado ao Conselho a exigência que estava
sendo feita pela Eletrosul, através de seu Dif"etor FinaJ!çeiro,
que baseado nos termos do RD-2004179, entende ser o· valo_r
colitábil do bem .doado (Cr$ 32.766.851,34) dedutível daReserva Matemática de Benefícios a COnstitUir (2,1% sobre
folha de pagamento por 34 anos), o que significa uma redução
aprOximada de 1.6~prestações.
- Objetivando a agilização da escrituração o Conselho
aprovou a aceitação dessa condição.

a
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7 - Estrutura, Organização, Normas de Administração

de Pessoal e Quadro de Pessoal da Elos. Foi aprovado:
--Elaboração_num prazo máximo de trê_s meseS~de uma
pesquisa de Mercado de Salário, ampla, mesmo que para
isso tenha que se contratar uma empresa especíalizada.
-Garantia de mesma r_e_tnunçração (anuênio,
ADL-1971, Salário Fam!lia-ESUL) paga pela Eletrosul para
os empregados hoje cedidos _e que optarem pela imediata
transferência para o·quadro próprio da Elos;
-Estudo comparativo entre os Acordos Coletivos da
Categoria· dos Eletricitários· e· dos Securit~iios, para determinar as diferenças éntre suas conquistas (ex:_ anuênio; gratificação de féiías;PL...);
-Estrutura organizacional com adição de um analista
programador, perfazendo um quadro de 32 empregados, excluindo os diretores;
- Adoção de. ym_ quadro provisório de cargos e salários
para permitir a imediata c_ontratJ.tção do pessoal_ atualmente
cedido pela Patrocinadora e que venha a opta_r_p-elo quadro
próprio da Elos, bem corno, a efetivã.ção daqueles com contrato temporáriO- co"m a Fundaçãç. Esse quadro não estabc-_
teceria vantagens do tipo anuênio e a gratificação de férias
seria a legal (1/3).
.
.
.
8 - SolíCitada pelo Conselheiro Claudius, foi Cónfirritada
a compra pela Fundação de açõcs da Sul-Ame~canad~ Engenharia S. A. - SADE no valor de Cz$ 20 milhões. Foi registrado, no entanto, que, apesar de se tratar, segun'do análise
técnica procedida e documentat;la~ de papéis com perspectivas
de segurança e rentabilidade adequadas, a Elos não compraria
as referidas ações por problemas de liqUidez a Eletrosul, no
entanto, ao saber da razão pela qual a Elos não efetivaria
o referido investimento, liberou recursos no montante de Cz$
30 niílhões com esse objetíV_õ_.
Nada mais hav~ndo a tratar a reunião fO_i erlcefraãa=peJ<f
Senhor PreSidente, lavrando-se a presente ata que~ iipõs lida
e aprovada é assinada pelos Conselheiros presentes_.
Florianópolis, 29 de maio de 1~91. (S_eguem-se assinaturas).
Doe. 1
CORRESPONDÊNCIA INTERNA
DAQ -3166/91
18-11-91
Para: DA
Ref.: Contrato 52'502- Jorge Lacerda IV e
Contrato 61-502 - Jacuí I
Encaminhamos, em anexõ, diagnósticO dciS-CõD:tra~os de
ForneciMento referentes aos empreendimentos da Usinas Termelétricas. Este diagnóstico estabelece uma panorâmica sus~
cinta de seus históricos e de _suas atua~s-Situa:ções.
_~
2._ Além disso, apresentamos proposiç-ãO-para renegociação com a_mb_os Consórcios, dando enfâse, à r,eal situação
dos Contratos, os descumprimentos de cláusulas de financiamento e Termo de Entendimentos, como também a praticabilidade de preços íncombatíyeis aos de mercado.
3. Ressaltamos que a proposição visa basicamente uma
redução nos valores contratuais e o rece)?imento pela Eletrosul
dos bens, estabelecidos em Coritratos, pelOs quais tenha re_almente pago.
_ _
__ _ .
4. Neste sentido, submetemos este dõCu-rit-elliP.à ap~ecia:
ção e concordância de V. s~, para que possamos dar andamento nos entendimentos com os Consórcios.
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Atenciosamente,- Roberto C. Samways, Chefe do
partamento de Acjuisição.
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CENTRAIS ELÉT!ÚCAS DO SUL
DO BRASIL S. A.- ELETROSUL
Diretoria Administrativa
Departamento de Aquisição
Assunto Contratos 52,502- Jorge Lacerda IV e 61-502 jacuí
I
.
1-_ Histórico dos CoJttratQS

'o contrato 52-5:02 fol assinad_o em 18-7-83 com o COnsórcio composto pelas empresas Villares, Cobrasma, Coemsa,
CosinOr, sem PHS, Ivai e Tenenge, sendo os seis prímeiros
forO.ec.edores de riuiieriaiS e equipamentos e os dóis- últimos
responsáveis respectivamente pelas obras civis e montagel}l
mecânica da Usina Termoelétrica J. La_cerda IV. Este consórcio é liderado pela Villares.
O valor atual deste Contrato é de Cr$75.758.867.968,94
(corrigido até 30-10-91).
O Contrato 52.504 e o Contrato Geral para a Usina_ Termelétrica J. Lacerda IV e tem como ~omplenl'entos
os Contratos_ 52-5_02...1 - Eqtiipameri.tos complementares,
52~502.2 -_sistemas complementares e 52-502.3 ~ _equimento
e sistemas-complementares.
_
_
O Contrato 61-SÓ2 foi assinado em 16-11-82 com o Consór~io Compos-tO ·pelas emPreSaS Cobrasma;-Vmares e·coremsa e visa atender exclusivamente o fornecimento de materiais
e equipamentos para a Usina Termelé-trica Jãi::uí e Liderado
pela Cobrasma.
O valor atual deste Contrato é de Cr$102.720.840.484,33.
(c;orrigido até 30-10-91).
. Contrato 61.502, para o forn_ecimento da Usina Termeletrica Jacuí_l, compreende alguns aditivos e o Contrato para
o fornecimento do Alternador, de responsabilidade de obrigações da Villares (Vigesa) e da Alsthom (França) com fornecimento importado direto pela Eletrosul.
- ·
Verifica-se, portanto. que praticamente ambos os_Consórcios poS:si.Iém a mesma composição e também podemos
constatar_ que existe uma semelhança muito gr:ande entre os
Contratos assinados, logo; as obs~r:vações que fizermos no
decorrer desta são válidas para ambos, exceto quando esclarecermos a distinção entre um e outro.
_
Item .3- ''Conforme di~posto no item 3.1 da an.teJ; citada
Cláu_sula Décima-Segunda, fica estabelecido que nenhum outro Contrato específico poderá ser assiitado antes de serem
obtidas as linhas os crédito~ para completar a cobertura financeira da totalidade dos equipamentos objeto do Contrato Geral, inclusive daqueles listados na lista de Pre_ço_s n"' 3 _da parte
2 -Dados da proposta, deste Contrato .. Neste sentido, o
Fornecedor confirma seu compromisso, assumido no Termo
de Entendimentos, e tomará tod~s .as_me~idas para concretizar, em tempo hábil, as referidas lin_has_ç:le çrédito".
Ainda, o Contrato 52-502.2,-.e.m,. ~ua_ Cláusula Sétiina Fínanciamento. diz mais uma Vez: _
·
Item I - "As disposições desta Cláusula e$tão de aC9rdo
com o es_tabelecído na Cláusula Décíiri.a-Segunda do Contt~to
Geral (Contrato n" 52-502), e' na Clá.usula Sétima do Tei-mo
Aditivo n' 01 (Contrato n' :)2.502.1)".
. I_tem 2 - "Os equipamentos ora contratados e_eiiquadrados pela Finame, terão a cobertura financeira daquela
Agência de Crédito, tendo o fornecedor a responsabilidade
de atender, em tempo hábil, todas __as _exigências necessárias,
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Pelo exposto, verifica-se que os Consórcio-s nãO necessitam de_ nenhum capital próprio (capital de giro), ou seja,
trata-se de uma obra auto-financiável para todos os Consorciãdos.
2 --Situação Atual dos Contratos
No momento, estes fornecim~ntos estão totalmente paralizados e os Consórcios apresentaram propostas de realinhamento, dee preços, c_onforme S_!..las cor:respondências
52.302-1050/91 (27-9-91) para J. Lacerda IV e DEQ- 012191
(26-9-91) para Jacuí, fundamentados nos seguintes itens;
a) ao longo do tempo e apesar do realinhamento concluido após o plano "Cruzado"'', constata-se uma perda re~l
dos valores contratados desde a sua assinatura até a presen~e
data, agravada pelos diversos planos económicos outorgados
ao País. Torna-se necessário, portanto, restabelecer tais valores ... "
b) "A fim de não onerar ainda mais os Consorçiadqs
Obs: Claudius Curador eteito petos empregados da EletrosuL
que cumpriram seus fornecimentos na fase! O. Lacerd,aJ.y),
torna-se imprescindível adotarmos as mesmas condições C..OliJ.
No Contrato 61-502-, a Cláusula Dédma-segunda!Finan- relação a liberação das retenções, sob endosso de apólice
ciamento, diz que: "A EletrosuJ gestioi:lará _junto à Autori- de seguros, dos eventos CAP/CAP, criando assim uiil:a isonodades Governamentais, visando enquadrar o projeto'!~ Us~na _ mia com relação as fases 11 e III do mesmo Contrato".
Termoelétrica de Jacuí I nas linhas-de fi-naciain-ento o~jciai~
c) Custo de Armazenamento:
.
existentes. Portanto, não foi-previsto nenhum financiamento
Entende-se por despesa de armazenamento, àquelas que
do Consórcio para esta Usina.
.
-_
_ se referem aos materiais _estocados nas fábricas das empresas
Pelo exposto, entende-se que os Consórcios devem forne- Consorciadas e/ou de seus sub-fornecedores.até jul/91,.:... A
cer os materiais e equipamentos a preço--s iguaiS ou- inferiores partir de j~l/91 será negociado uma taxa mensa~ a parte a
1
aos preços de mercado e obter o financiamento necessário ser computada até sua efetiva entrega".
ao empreendimento de J. La'cerda IV. No entanto, constata-se
d) "Custo de conservação e/ou manutenção_ e!o.u recupeum mark up (sobrepreço) ·q-ue varia de 30 a_ 70% para todos
·
-.
,_,-·
ração:
os materiais e equipamentos destes fornecimentos e, até a
Conservação: -são ·custos dispendidos pela e~p_r~a. np
presente data, nada ventilo_u~se quanto a_o financiamento a intuito de manter-se os equipamentos em condições de utilizaser obtido pelo ConsórCio, contrariando as Cláu~ulas contra- ção até a data do transporte.
tuais acima citadas e também as condições básicas do Te r~o
_ Manutenção: -são os custos dispendidos pelas empresas
de Entendimento, que inclusive afirma, em seu item 3.2.
no -intuito de preservar em condições de operação dos equipaEstas linhas de crédito deverão apresentar condições "lcei- mentos eletro-mecânicos.
táveiS e- cóiisidúadas atratiVas pelas autoridades monetárias
Recuperação: - são os custos a seieJ.?: incorrido'(para
do País bem como favoráveis à Eletrosul, a critério _desta."
se recuperar os máteriais não transportados, não se levando
E~ ambos Os_ Coniratos, foram adffiitidaS, quando de em conta aqueles materiais que se encontram no canteiro,
suas negociações, as seguintes antecipações de pagamento.
os quais são de responsabilidade da Eletrosul".
_ .
a. Pagamento de sinal:
e. Periodo adicional de gerenciamento adm/tec desde
-10% para J. Lacerda IV
.
_ . .
prazo final contratual original até o _novo prazo contr~tuaL
-15% para Jacuí I
f. Periodo adicíonal para apólice de seguro:
_ _
b. Pagamento contra desenhos basicos e cronogramas:
Valor à base de 0,5% ao a-no, sobre o valor contratado
-10% para J. Lacerda IV
e aditivos, desde o prazo final contratual original até o novo
-10%para Jacuí I
prazo contratual.
c.. Pagamento contra início de fabricação ou colocação
_No entanto, a realidade é bastante diversa, ou seja_:
de ordem de compra:
1 - O realinhamento solicitado pelos Consórcios, anali-10% para J. Lacerda IV
sados em conjunto com a Área Financeira, está- totãlinente
-10% para J acuí I
.
fora da realidade, ou seja, os materiais e eqliipámeiltãs fõram
d. Pagamentos distribuidos durante a fabncação:
vendidos por um preço, que se mantém atualizados _E_elas fór-40% para J. Lacerda IV
mulas de reajuste, e agora os Consórcios sequerem um novo
-45% para Jacuí
.
_ preçO (sup-erior a ~0% além do preço de ven_da).
~-- _
e. Pagamento contra entrega F()T:
2-Quanto-ao CAP e CAF, o própno Cot'Jsórcro de_
-20% para o Contrato 52-502.1: J. Lacerda IV
-30 para os Contratos 52-502.2 e 52-502.3 - J. Lacer- J. Lacerda IV ainda não cumpriu si cj_Uer as condições contratuais para poder fazer esta solicitação.
da!V
3- os custos de armazenagem, conservaç_ão, ~~uten
-10% para o Contrato de Jacuf I
ção-e-recuperação referem-se a materiais e equipamentos que
r. Pagamento contra C<\.P e CAF:
.
•..
-CAP (5%) e·CAF (5%) para o "Contrato ST-502.1 J. os próprios consorciados recusaram a entregar e o prazo contratual origina~ que atrasaram o~ fornecimentos, já que n~
Lacerda IV
-CAP (5%) e CAF.(5%) para o Contrato de Jacuf época (até 1988) não existiam dificuldades financeiras na Eletrosul.
I
à efetivação dessa cobertura, conforme_ específica o Item 2
da Cláusula Décima-Segunda do_ Contrato Gerar.
Item 3 -"Os eQuipamentos não fi~anciados_ com recursos da Finame, serão cobertos com recursos a Serem previstos
nos Programas de Dispêndios Globais da Eletrosul, nos respectivos exercícios".
_
_
__
_
Item 4 - "Ficam ratificadas as Cláusulas Décima-Segunda do Contrato Geral (Contrato 52-5-02) e Sétiiiúi do
mo Aditivo n' 1 (Contrato n' 52-502.1), comprometendo-se
o fornecedor a oferecer o financiamento nelas previstos conforme as condições enunciadas e- julgadas satisfatórias _pela
Eletrosul, a fim de efetivar a contratação da 3'i' etapa ou etapas
subseqüentes dos demais equipamentos nacionais da UTE
de J. Lacerda IV".
Já no Contrato 52-502.3, esta Cláusula não existe, apesar
de estar prevista no item 4 acima:
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4 - no que se refere ao período ádiciOnal de gcrenciaM
mento, a solicitação dos_ Consórcios tari:lbém não prOcede pois,
ourante a paralização dos Contratos, não existiu qualquer
administração técnica ou cómercial para tratarmos de assuntos

de interesse destes empreendimentos.
O mesmo acontece_ quando as espéliCs estão vencidas
e não renovadas pelos Consórcios.
E ainda mais:
5 -levantamentos preliminares indicam que, num-equilíbriO "físico-finariceifo ão invés· dos físiCO-ecónômico precorii-

zado nos contratos os Consórcios devem à Eletrosul, pois
faturaram· e receberam valores bem superiores às ~ntregas
realizadas e/ou ao projetado e fabricado (vide planilhas em
anexo).
6 -subfornecedores, tais CQrnP WEG, BAUISTELLA,
DINATÉCNICA, BARBARÁ, INEPAR c outros, tem-nos
procurado para acertar diretamente, poiS alegam que os Consorciados tem um lucro muito superior acr-deles_(quc no máximo é de 20% e ·que tião -defendem os seus interesses de forma
adequada.
7-os Consórcios recusarãm-se a -assinar o· Aditivo que
trata do Plano Brasil-Novo, que é__d_e interesse dos subfornecedores e da própria Eletrosul, usando-o como uma forma
de pressão para obter ainda_ algumas _vantagens adicionais.
8-especialmente em Jacuí I existem diversos it~ns e
fornecimento onde os ConSorciados receberam o pagamento
inicial de 15% destes itens e até a presente data nada fizeram
a respeito do futuro fornecimento_.
____ _ ____ . ·- . _
9-Além disso, os Con_sórcias, confórme_suas últimas
correspondências (cópias errranexO), tem-se cOlocado num_a
posição inflexível quanto a primeiramente receber seus atra.Sados para depois negoéiã:iã i"eativaÇãó dos ContrMó~.

1933

3 - Proposição de Renegociação dos Contratos
Diantes desta situação, considerando as atuais condições
da Eletrosul, os Termos de Entendimento, o não cumprimento
pelos Consórcios das Cláusulas de financiamento e a praticabilidade de preços incompatíveis aos de mercado, entendemos
que estes Contratos devem ser renegociados dentro das seguintes premissas:
a. Reverter a situação de equilibro físico-econômico para
ffsico-fínanceiro, n·o sentido de que a Eletrosul venha a re;ceber
por aquilo que realmente já tenha pago.
b. Negociar diretamente com os subfornecedores, tendo
_em vista o interesse já demonstrado por eles, corn.consequente
menor custo, pois seria eliminado parcial ou totci.lmen"te o
mark-up, além de uma maior garantia de entrega dos equipamentos.
__
_ .
.
c. Negociar a retirada. do esCopo do fornecimento dos
itens que não tiveram alguma atenção por parte dos Consórcios e não são de sua linha de fabricação.
Para melhor orientação apresentamos a seguir os materiais e equipamentos que podem ser retirados_ do e:$_çopo do
fornecimento dos contratos 52-50~ (J,Lacerda \Y} e "<1k5Q2
(Jacuí) e também apresentamos algumas observações que jul":'
gamos vitais e importantes.
·
Contrato 52-.S:02.
·
, . .
~este contrato todos os fornecimentos estão em fa.se d.e
fabricação bastante adiantada e a única possibilidade de retirar
parte do seu escopo seria median:te a aqueiscência ·do Con~órçioe negociação dircta com os subfornecedores. designados
"em Conúat_o, qUe faturarn diretaineilte contra a Eletr_Qs~l re;
passam o mark-up aos Consorciados.
- .São os seguifl.tes os subforncedores.designados em Contràto, que aiilda não concluíram os seus fo~necimentos:

Contrato 52-502.1
SUBFORNECEDO\~

EQUIPAMENTO

I

.VALOR

ATUA~

XLIB~?.AOC

(30.10.91) Ca'";,. .. ,

FOIWEGi:DOa

SULZER/
704

l::ob ... t":\ Em a

a"HB

•

,J.

•Ji"al:S/

Sistema Cinzas LEves

i .744.277 • .:3~;9 ,;::0

. <i7Z

CONTRATO 52-502.3
SlJI3 1~01~ NI~CI:DO\~ /

I~QU I

P t-oi1\::NTO

Vt1LOj~

.~,-~·!

:t,í.
I

<30,. ~- "'/ .. ') ·,

r:' (I!{ •~ECt:.DOI~

zr .. r~::.~ t.r,c
!:r~';,

[N.:~p,;1u

Coe:mS<'<
<.;'\TUi< N ( ,~/
Gof."'•''r~a

l~(~t i ·t ic•!\ÜOI"(~$.
Bat (f~l.. i C:il!;

Tilo:O.F"O/

c,,br· ~1\~tli\:M
SIJI. Zl'::IU
CuD•'"•~sm<..\

t í!;.~IHt!\ <:tt~
Couu>l" i mi do

S

Í

'dj.

1!11..

'~
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A reun!~o foi iniciada com a palavra do Oiretor de Enoc~hario e·C.Ón:.tru;~o·c:a
ELETROSV-, EngQ C;;rlos Augusto R~al.ircs de· ~\ar<Jes, que saudou ·o!l participçntgs;
c disi:orr'eu sacro o motivo dv mClsma, qual seja. a retcmaca das obr;::.s · ce .Jor~e-: :
La~eróa IY e Jacui r ~ suas implicações1 como.a renegocia.çBo das c·ántiatos.

··.
>

•

1

A seguir, a Diretor F'in~r\cclro da ELETHOSUL.;· Cng~ Alfredo !;olcmi!a !loto,
coloccu o situaç~a da Em~reso face n pczslbilidadc de apo~te de rcc~rsos
financei::os por ·cc!'lt.a dos pagamentos das faturas de ener,gia elétricP.
provenlente;Çe ITAIPU.
__,
..~-

~

lo;;;o ap6s, os representantes dos Consórcios Jorge Lacerda IV e Jacui !
·colocora.-r. seus pontos de vista·, tendo chegado, com a ELETROSUL a·u:n conser.so
qu~ pooe a seguir ~cr:resumido:

'

'

1) Em face d:J. perda real dos volores contratados desde a es. · •:atura (Jcs
contratos (Jacui l cm 1982 e Jorge Lacc:tda' IV cm 1983) ~ agravada:: p-=!c: dhe:zcs
p.leu·1tt:t ec.on3m!.ço.3 outo:~ado-::. o.o p:l!ç,. :ío lorioo do t.ornpo,--tnr,~-~P. ne:ccs:;:6ria a
rcncs::.c.!.~ç;:ta cios centro tas_;
.
- -.
.

.

..

2) Por c-.oti vo da gra1áe ·dificuldade pJr q.e passam as er.:;;rcs<~s de bcn;-dé-ca;;i ta!
do p:>!s, e tenéo e:n vhta n P.levado 'valar d:t divida vcf.éiela até ;;o:o4.90, ·
há necessidaée de se encc,,trar um ec;usclana11ento c::ssü··.qivida que po~:a p~lo
seu e~etivC' ;:~gar::ento a curto p:azo, ccmo cond~ar;r -tt· ·retom::d:l_~Palo~
_..
Co:"''so-:c!oéo;J, d.l

r:;_~x)coç~n

dcs eguip2riii?ntos, Essa dívica podetá ser ~_rC:sG·~:a~

irt:aves da s~ç:egação de p~rte das novos recursos a serem ~portados pela
ELETR03HÁS.

_ _ _____ _
.,

.
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VllLARES
No.

sz.~o~-~o4-F/9L

No. de p~~ina~: 02
(incluindo a c;:.pa)

------------------------------------------------------------------Haq.- Oect i no
No. (0482l 34 3434

ea ... a:

Oat a:

~a .llS-91

......
·~,

Nome: Sr

Pcreir:;>; - Chefl! do DIAF
Flniia: Elctro-:.•"f- Centr~i-:. Elétrlca" de
Iv~n

Loc~ll~~~c.

Plorl~~~~ull~-

SC

.

... •

.lo •

""""

do erasil S/A

~ul

------------------------------------------------------------------Mll-q. d<l' Origem
No.: (011) _270

~

0~11

Nome: Pa•J1o Roberto Zeppell n I
Local idade: Rua Alexandre Levl, -202 - São Pa•llc

SP ·- Bras i 1

-···.··------:--------------------------------------------Re~: UTE de Jorse: Lacerda IV - Contratos 52.502 e: 52.503
As·s:··Ata dc.reunião de 10/9/9i. itens 2 e 3
Senhores

Pre~ados

Confor-me sol i citado
Cons~rclo

Ctem 2
~ ·-~···

_..

'

..

,_,·;.-.-........

e c:cnccnso

cm <OI.la.

ata de

reuni~o acima

rc--fcrc:lc:i-a.C!a.

o

Nacional tem a informar:
~-·~

--

..

~--

~-------~·-- ·----·~-

da Cons•$t"cio m:antcr' a posição ;;);~~~..t~iGa ?elas Oí:""etoria~

dos c,~~órcic$ de JQrge L~cerda IV c Jacui
Ele1.ros•.1l em 29/7/91, conforme ~ta anexa.

I

co~ ~

~a

Otrctoria

-:oon respe! to à ar-mazcnag·em= e conservuç~o entendemos
G'•t..:
assuntos os quais dever:âo ser disc•J.tjdo5 à luz da renegÕ.:-i~r;ão

sic

1tem·3

A Pohli!!-H<:ckcl em telex enviado ã 1lderanc:a do Con .. ~rcio !;oU·cito•.;
que

;l.·

Elctros•..1l agende

•Jm". rc1..tna"o

de di~cr.ltir-se·<.-o:.

no sentido

Pendincias técnlc~s/comcrciai~ da ponte ~olantc, •1ma vc: G~c~ cc~c
é de c:onheciménto da . Eletros•ú, a PHB esteve na obra por trc ...
~-'j
ve::es, e ioi imPedld~ "de reall::ar se•Js ser "'; c Ci"" '"l -: ... "li:l'"' l ·~-s
a s•.1a vontade <sre:ve da E:'S•Jl no canteiro)
"'"''
'I
?Í
I
~-'I-'

~~c~-~7.rJ~, ~JJ_

120;

I ''·;t· I Oc:
OIAF
·-··-··..··- (JL:.~•L IMl/..
.'1/. -2.Y.YI

Orgúo

-~É:~.s;~--·

to Z<?Ppelini
c! o Ccns•Src: i o

ftpO

to

SE4SI
........
.....---·

·--- ··-- ·---

SEAC'i ....
.................
tJ:.!':tf....

..::z;-T-·-· . ··-·

·-·-""'

··-r'-"·"· ...--

~

_S.?~~.~-.._

...-1' ....... --·

. . . -r··t··-

1----·--"" ···--"·j···

1-
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----~-----~---~-----------------------------------~··-------------------fAC SlMlLE

(011)

704.66~6

O!:.<.SCO, 17 de Outubro cc l:i?!

------------------------------------------------------------------------'i'AKA/TO. I::LETROSUL- SC
•FAC SIHILE

AC

(0~82)

343434

763/91 OE 17.10.91
AT/ATnl .• O~Q - SR. RO!lERTO COELHO SAJ-IWAYS
~

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

OE/FRO~

COBRAS~ S.A.

-----------------···----------------------------------------------------ttF. ;-

N/f~. ;· RCNECOCli\Ç.~O CONTRATUAL

UTE, JACUl 1 - C.6l50Z

------------------------

--------------------------------~--------------------------------------ll.f.NSAGEH/XESSAC.C
l11POSSJnll.lDADE C0:;!;6F.Cl0 !:ZT-"~'t
PRESESTE . NA El.l:TROSUL CONI"ORHE SOl. I Cl TADO, E/1 OECOillltNC lA REli li IÃO R.E.J.LlZ;.:).<.
ENT!i.t .PlRETOlUAS DOS CONSÓRCIOS ( JACUl .E JL. lV ) E .OlRETOREZ O;.. l:l.tiRO$Ul.

REFERENTE A. SI:U l"AX DI: 11.10.91, INfORHAHOS

1\0 PlA 16.110.91.

'

AGUM0Al10S t~OVA CONVOCAÇÃO,
OE5J.TlDAS NESSA RtUNlÀO •
. SAunAÇOI:.:s

J\PÓS 'tQUAClONA11.ENTO OA f:LI::TROSUl. DAS QUESJ(ú;S

~_,

~,-~(7
,/.,

------------~::__~----

HORÁCIO HJl(H:IRO f!Ll!O
~~INJ$1RAÇÁO OE CONTRATOS,

~tTR~~Sl11TIR PARA:
COL~SA
- SR, HILTON BARRETO

V11.U..,_tS-

SR. fAULO

n·:

-

ZEffEl.INI -

0512- 76.34.77
011 - 270.05.11
EXPt':DIDO

..

17 OU1.l991
AO

1946
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A .X

No.

Abril de 1992
52~~02-~~a·F/9~

de p.',EJin<l~
(incluindo a capa,
N·o.

Maq. )cstino
No. (040~) 34 3434

Par:-~
No~c:

Firma:

Sr Roocrto Coelho

(;1

V

- Chefe do 9AQ
-Centrais Sl~tricas do Sul do Orasil S/i

~letro~ul

Samwa~s

----------------------------------------------------------------Maq. de
Ori~cm

Nó.:

COiU 270 0511

~

Paulo Rooerto Z~ppelini
Firma:.EquipaffiEntos Villares S/A:

~oroc:

----------------------------------------------------------------Ref: UTS de Jorge Lacerda IV - C~nti~to 52.502
Ass: Rcnc!)ociaç;\o .contrat•~al S/ .·Fax de ii/10/?1
r~sposta à n/ carta de N°52S02-105C/91

?re:ados Senhores

de.ii/10/9:!., ·informamo~ impossibi id<lce: do
na El.e:trosul. · ccnforn1-e sol i c taco, · .zm
decorrência da re:uniio rcali:ada entre Dlre:toria do$
;onsdrcics
<.J.Lac:erd<l:::.IV e JACUi I) c Dire't:ores da Elctro~>J.l n·a dia 6/10/9~.

Reiere:nte a

se:u·

Consórcio estar

fa:~

"pr~sente:

Asu~rdarc~os

nova c:onvoc~c:lo, após enquaiicnamento da Ele rcsul das
c;uc:st3e:s de:bat idas nessa d~•m ião.~

(/
PS:A mesma

posi2io aaotad~ aclma ~vil ida para o contrat
~e rc~ponsabilidadc cxclu~ivc oc t;

~ombu~tivci~·LÍquidos.

>

52.50~
l~~rc~.

DIÁRIO DO CONGRESSO NÀ.CIONAL(S~ç_ã~_I_!)_

Abril de 1992

1317/91

O~asco,

2~

de

Quinta-feira 9 1947

Oulu~ro

de 17?1

CENTRAIS EL,;TRlCAS DO SUL DO ElrlroGil S/A.

ELET:\VSU:_ .
Rua DcP. Antonio
Pantanal - SS043

~d~ Vici~~, 853
--Florian~poli~-

SC.

AT.: ·sr. Roberto Coelho S"mw"ul:.
Che~c do Ocpto. de AqulsiçGo - OAQ

REF.: UTE. JACUI I - CONTRATO_ 61.502
PARTE N•'ClONI"IL
N/CARTA DEG-0012/91'- S/fAX 14.10,91

------------------------------------------,

,

Pre::ados Scn.hcres:
~ermita-nos
discordar dos terruos de seu ~ax de 14.10.91 E reiterar. a
.disposic:ão deste:-·ccnsór~io em nesoci"r nosso conta'"ato com a ELE-T~05!.;L
tuas
necessari\:.\mcnte
adota-ndó· como princíp'ío -básico aq,,H;lc~·.quc
i.h,:.!~

apres€ntamos cm no~sa carta'DCG-0012/91 ou

outro que nos d~)cond:~~e~i

de.Prosse-guimento desse cmpree::ndime:nto. A negociõ:\c;~~o pa~.sa·~~Sim•J1L.c.,; ..::?_ct-mente pelo equacionamento da d{vida a que se refere ~ ata de: rE~ni;o
.entre nossos diretores•em 29.07.9i- ~a·qual fi-camo$-desd~ entio ag~Ar
dand~

sua proposta.

pois sua reconsíd.e.r-ac;ão doS te:rmos de sciJ f'~;;..: epigr;zlf;:~dCJ,
são ãl i ás, E'}·ttr-emam.e:nte ·-éo'ntrár'ios~";. aos. nossos interesses, PCJ~.;i
bilitando-n-os
assiru, darmos seqÚência·-à·Os nossos entcndin,cntos co•·,,
a
ELETROSUL.
Solicitamos
que

Reiteramos
que somemte: apÓs a c:oncl•Jsão da rcnegociéd;:âo c:oritr'c.\t•Jal, e:
do equacionaru€nto da d{vida ~ que viabili:ar-se-i a prel~ndid~ r~t·~n~~
da do contrato,a curto Pr'a:o espcramQs~

1.1? tfg,~

RCCEB!DO

· A O!At'
N

-eM ...\l6.t ... 1..V-~.L

~~~~ç;,

jt-i'~l"'t.. • ~

~Gerente

r"'"tu .. AJm.
': .. c;:

de: Contratos

Vi1lares

:..R:l\/att ~t

...........J\..I'

/'

I
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Abril de 1992

À

CENTRAIS ELéTRICAS DO SUL DO BRASIL
ELETROSUL .

~/A

Dopto.do Aqu•~•ç~o- ~AQ
Rua Doouta~o An~on1o Sd~ V1o1ra, 353
Pantanal - 88048- flor1anó~o!1~- SC

At.:

S~.

!:~r:o

B~·~no

oire~or

V~co.

n Pasin

a~mJn;~:rativo

:2.~02-0:.:!:.C/9!.

~rezaccs

~com

Sen~ares.

sur~~csa

respos~a

G•.!er"enl'os-

a

nos~a

cue rece3emos.seu

~a:<

datado de

1!.!0.9!~

carta 52-502-105C/9t.

-c.on~.r"ma("•

1"\0SSa

inten~;ão

ce

co:abor'ar

COõa)

-···

c •.

c.

intu~to de ~ncont~ar u;ua alterna~ iv~ n~9ocl~ve:
c:..:;c.: sitr.1a~;.ãO- -€'nl c;•.1-8
sa
s:ncontr·a- o
c:~ns•5r"c ~
ce tantas iatos -por rnui:a~ vezes Já ~Ela~ados ~

E:e:rosu1.no
.:.ar-a a
c·a~t~

vividos coriJuntarucnte com a 2letrosul.
:\'?.0 ::aoC-~:nOs

c!e::-:ar·- de- CiScof.car ·na 't"Of'á1i2:~ú::e :os t€.;.:.l:Jo'=?or
v.~as.,
... e-a-:; rnia:·,,os
n::,z,--=.;..
-~o-~-.-'=:~o
exPI~essa
nã At~ cu Rellnl5o t~ 29/7/?~,
~3ntenco a$
~rero1ssa~ te nossa cnrt~ -~2-502-~05C/9~, fuo~ ·~~-·
te civersas ~euniSes·e~- c~rij1Jntci to1" csta-~ircto~··~-~
a:~ot"'ese:n~accs
a~t~~:orrn~ntc

~e:tera~os

sua reanil;se·aos

procea.mentc~

para

con~rato
conforme j i mencionado, o•~ Olltro,
~ra=er c ~quili~rio financsi~c cc contrate.

eo

----_..J~·
/
:
~ande
Ce:rb~·.
~,-,.;:r;;:n te:

'c Sr. Cariou AuDustc R. dR Moraes - OC
Sr. Rcberc Coelho S~mwa~s - DAQ

ren~~oc;a;~~

QUe

no~

Po~s~

Abril de 1992
J.
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COMPARECEM MAlS OS SRS. SENADORES:
Almir Gabriel - Amir Lando - Beni Veras - C'.arlos
Patrocfnio- C'.ésar Dias- Divaldo Suruagy- Eduardo Suplicy
-Gerson camata - Hugo Napoleao - Humberto Lucena Iram Saraiva - José Sarncy - l.ouremberg Nunes Rocha Mareio I acerda- Marco Maeiel - Nelson Wedekin - Teotonio Vilela FII bo.

Ó SR. PRESIDENTE (Mauro Benévides)- Sobre a me·
sa, projetes que serão lidos peio Sr. to Secretário.
' -· '
' '

..

.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 39, DE 1992
Introduz alterações no Código d"e Processo Penal,
e dá outras providências .

. O Congre~so ~aci9~áf 4e~ftita:

_. _·

. _.

Abril de 1992

de conclu.ído o. trabalho daquela comissão, as .no.rmas nel~
contidas poderão bem servir à formulação do projeto de novo
código; e, também, terão.produziçio ef~itos cOncretos durante
o períqdo, ainda. que breve, em que.forem aplicadas.
.
A utilidade das normas sugeridas neste projeto é evid~!).-;
te. A sua praticabifidade, também.
,,
Por isso 1 .esperamos o apoio efetivo dos nossos ilustres
pares, CQrp a apr_ovaçã,o-d~sta p~oposição.
Sala das Sessões, 8 de abril de 1992. -Senador Márcio
:Lacerda.
LEGISLAÇÃO CITADA
CÓDI,C)O, DE PROcESSO' PENAL .•

.DECRETO-LEI N•' 3.689, ..
·DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
O Presidente· da Repúblicá,' USándo' da átfibllição que
lhe confere o art. 180 da Constituiçã-o',' de"cretà '3. seguint'e
lei:
·' ' ·
''
·
' ·
' ·
'
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

.

·Art. 1~ É acrescentado o seguinte parágrafo ao ã.rf. 201
do .Código de Processo. Pena,l, passando o_ parágrafo 4nicci
a vigorar cOrno § 1~:

"Art. 201.
§ 2>' Nos crímes considerados hediondos, bem
como nos de tráfico -ilícito de entorpecentes, o ofendido·
não será Ouvido senão 'após a retirada do réu da 'sala
' de_ aUdíêÍlcias, devendo ser mencionado nos autoS sO, mé'nte petas iniCTaiS do seu nome, além do númerO
de sua identidade no registro gcnll."
·

Art. 2' É acrescentado ao art. 217 do Có_digo de Pro·
cesso Pen'al um parágrafo único, com a segriiiJÍe redação: · ·
"Art. 217. .. ......~ .................: ......-.. ~-~ ....... ..
Parágrafo único. O réu será s~rnpre r~tir§td9; n~
forma deste artigo, ~os proCessos por qimcs..hcd\Ondos
. ,e. de, t,r~fico ilícito d~ ,entqrpecentes, s~ndo as testernu~
nhas identificadas somente pelo seu número no registro
geral. e pelas iniciais dos seus nomes,.....
Art. 39 ·Esta lei entra· em vigor na· dat'3 de su-a Pl!hlicação.
Art. 4"' Revogam-se as disposições cm 'contrário.
Ju~tificação

Visa este projeto de lei a conferir alguma - a máxima
possível - segurança às pessoas· que hajam .sido vítimas de
crimes hediOndos (assim definidos em lei), de tráfico ilícito
de entorpecentes e .drogas afins, e de tortura e de terrorismo,
e as que tenham de servir de testemunhas naS processos judici3.is respectivos à la is Crfril.CS. EssaS pessoas·- Vítimás e testemunhas- muitas vezes se vêem Inibidas de ctizerem a verdade
no processo, ou por ·medo ou por ameaças intimidativas provindas dos autores dos r.rimes..
Para constituir a ·segunrnçá de que precisam aquelas pessoas, o projeto propõe inserções de normas no texto.do_atual
Código de Processo Penal. Preferiu o autor do projeto essa
via legislativa, ainda que sabedor de exiStir ciD cur.so uma
tentativa de elaboração de. um novo códigp, cometida, ao
que se infOrma, a J.Útia .. comissão de jurist~s. JustifiC<:t-se a
escolha dessa via. Se convertido em lei este projeto, antes

· CAPÍTVLO V ·
Das Perguntas ao Oferidido · · .
.
. Art. 2oi. ·. s~illpre· ci~e posSiV~i. ,o Õfertdidó·~~~~ qu~lifi
ca:do e perguntado sobr.e.as .circuo~tânci~s dé!- infra,ç~o, ql,I~I!l
seja ou prês'umà Sc'r'o seu autor, as provas que poss.a indiqu:,
to,n~afi:do,-~e pçr) t~p~tO. as :s~ãs_ dtic)~r~l?~~- . .
.
"Par~gra(o urpco. ~e, mtimadopara esse fim, deixar de.
comparecer sem motivo ju.slo, 'o ofendído pód'eí-á Sêr con-du~
zido à pr~~ença d'l autorf9aoe.'
· · · : , •. · · ' '
·· ·

....... ·A:;t.·. 2i7 .

~: .-~-/~···i~ii' ·;~fifi~~/~~~.;· ~i;.;;ç~ ·.d~~-;é~·.
pela sua atitude·, poderá ínflUlr' riO âiiímó da téStemunha, de
modo_quc.r"rejudiqlle.a verdade' do depoiinéilto,
retir.á-lo,.
prbs_seguirtdQ n~ inquirição,_.'com. ~ Pr~s!!nÇa ..9o seU ~éfp~qr~
NéSte cáso·devéião·constar do termo a.ocorrênci~ e os mo,ti,vp~
que a det'efmirfar~m: · ' ·
'
.:.: ...... .'.................... ~ ...·... ~-~-···: ................. ,................. '

rara

•

'

J''

'

rA Con1issdó de Cotisiituição, Justiça e Cidadania
.- decisãq (emzinativ_a.). .
PROJETO DE LEI DO SENAD(J'N• 4o,
DE 1992·-·coi\.i!'>LE~ENTÁ!{. : ·..

.,

Regulamenta disposith:o.s c.ontituciona~s que. enunciam normas soOre·os·pa·gamentos pelo.PQc!er Pú.blico
· ~ ·a· Se"uS 'fórrleCedo"res de 'benS e serViçOs,. assiin cpmo a
execu.toreS de obl-às, e'dá' Outi-as'provid'ên~i~s.

O Ço_ngr~s~o Na.ciQnal·decreta:
Art. .1 ~ ts~a Lei ~staQdece. nõnnas gerais c!e _gestão fi·
nanceira e patrimonial para a administração.Qireta e indireta
da União, dos Estados, dos Municípios e do DistritO Federal,
de ~cordo. com o disposto nos artigos 37_.""'!""" iriçiso .XXI'; 146
-inciso "Ir;· 155 -=pa-rágrafo 2P t-<- inciso XII-C; 163..:......Jncisos
I e !1, e.l<:(5 ..,-.parágr,afo 9; ~inciso II, todo> da Constituição
da República Federativa do Brasil, leis n"' 5.172, de 25 de
outubro.de 1966, e. n~ 3.071 de janeiro d~.1916, alterando
disposições da Lei n' 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 2~ A compensação de créditos tributários com créditos tributários com créditos líquidos, certos e vencidos contra
7
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a Fazenda Públíca é forma de extinção mútuii dos mesmos,
até onde se compensarem.

Parágrafo 1" Não serão compensáveis os tributos que
tenham sido objeto de sonegação ou fraude, apurados em
ação fiscal.
Parágrafo 2 9 Serão compensáveis, na forma desta Lei,.

somente os direitos creditórios líquidos, certos e vencidos
oriundos de fornecimentos de bens, serviços ou construção

de obras.
-----Parágrafo 39 Os direitos creditórioS venCidos contra a
Fazenda Pública serão compensáveis com os débitos tributários do credor ou -de terceiros.
ParágrafO- 49 Os créditos contra a administração pública
indireta serão compensáveis com seus créditos própriOS, ou

os tributos da administraçâo a que pertencerem.
Parágrafo 59 Os direitos creditórios havidos pela administração direta e indireta da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito- Federal poderão ser compensados entre

si.

-
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em atraso, terão idêntica e imedíata aplicação sobre os débitos
da Fazenda Pública que forem quitados com atraso.
Art. 79 Os valores de reajuste de preços, de atualizações monetárias, juros de mora, multas e outros acessórios,
seguem a data de vencimento do valor principal.
Art. 89 A COntagem de prazo para o_ ·vencimento de
débitos da Fazenda Pública. terá início":
I - para o fornecimento de bens, obras ou serviços,
nas data dos seus respectivos recebimentos;
I I - para a prestação de serviços contínuos ou construção
de obras, na data de mediç_ão. que se fará n_o_ ~ltimo dia do
mês -ou do período definido CO!ltratualmente.
Art. 99 Em caso de calamidade pública, o direito de
compensação poderá ficar susp-e-nSo por p'razo itão superior
ao- dobro do prazo, de calamidade, decretado.
Art. 10. Os débitos da Fã.ze"nda Pública, vencidos até
31 de dezembro de 1991, deverão ser pagos ou compensados
em duodécimos de um total de no mínimo cinCo por cento
do valor do orçamento fiscal.
Art. 11. Ficam revogados os artigos 54, 62, 64 e 65
da Lei n~ 4.320, de 17 de marÇo de 1964, e· demais di"sposições
em contrário.
Art. 12. Esta Lei entra em, vigor na data da sua publicação.

Art. 39 A titularidade dos direitos creditórios contra
a Fazenda Pública, referidos nesta Lei, poderá ser transferida
para terceiros, no todo ou em parte, mediante ordem de pagamento ou compensação, consubstanciada em certidão de crédito que só poderá exarada por autoridade competente, em
documentos processados pelos serviços de contabilidade.
Justificação
Parágrafo 19 A transferência de direitos creditórioS~
Este Projeto de Lei busca a regulamentação e, em conseprevistas neste artigo, far-se-á por procuração, em documento qüência, a solução para cinco pontos básicos da administração
público, ·que será a base para a emissão de certidão ou certi- pública, direta e indireta, da União, dos Estados, dos Muni-_
dões de crédito coni a nova titularidade.
cfpios e do Distrito Federal, pontoS que, confoÍ1ne ·entendeParágrafo 29 A certiôão de crédito é O documeilto hábil mos, dão origem a graves probiem.as na~ion-ais. Passamos a
para a realização da compensação com o tributo lançãdo ou
defini-los:
declarado, do sujeito passivo da obrigação.
I - A falta de .r:esponsabilidade_, de fato, do administrador
Parágrafo 3~> Os direitõs creditórios relativos a certidões
de crédito, expedidas por autoridade competente, determi- público, no que _se relaciona com o pagamerito de dívidas
regularmente assumidas;
nando que a despesa seja paga ou compensada.
Art. 49 A autoridade contratante, após a aceitação da
I I - O desequilíbrio de caixa, na execução orçamentária
fatura relativa a fOrnecímeiitOs feitos, serviços prestados ou da administração pública, direta e indiretci, das três esferas
obras construídas, emitirá certidão ou certidões de crédito, de governo;
· lll - A falta de equidade no que se refere aos encargos
para pagamento ou compensação, as quais conterão:
I - a orig~m do que se deve pagar, com base no docU- sobre os atrasos de pagamentos devidos ao Estado e devidos
mento de licitaç'ão, ajuste, acordo, contrato, comprovante pelo Estado;
VI- A falta de regras _certas e pré-definidas de contagem
de entrega .Ol\ medições e número da Nota de Empenho respecde prazos para os vencinúmtos de díy_idas_ contra a _ Fazenda
tivos;
II - a importância exata do valor principal a quitar na Pública;
V - A falta de definições- claras e_ auto-aplicáveis no
data do vencimento;
III - a identificação ·cto credor original a quem se deve que tange ao pagamento de multas 1 juros, atualizações monetárias e ou trás ·acessórios íncidentes sobre o_s_ pagamentos da
quitar para extiDgiiír3-obrigaçãó;
dívida principal, quando em atraso.
_
IV- valor do crédito transferido;
Os problemas acima enfocados são, na área da execução
V -nome do terceiro a quem o crédito fOi ti"ansferido;
VI - saldo de crédito remanescente e, em nome do orçamentária, os grandes responsáveis pela degradação moral
quase generillizada que vem tomando conta do nosso País.
credor original;
A autoridade que tem o poder de escolher a quem pagar
VII - os juros, multas e índices de atualizaÇão monetária
que serão acrescidos ao débito principal, a partir do seu venci- ou de não pagar as contas do governo, ou ainda, de pagar
mento até a sua efetiva quitação por pagame-nto ou· compen- sem correção monetária, sem juros, etc., cria "uril desequilíbrio
entre as administrações pública e privada, que tem como consação.
Art. 5~> O pagamento ou a compensação de débitOs da sequência, quase necessária, o apai"ecirilenlo do fator corrupFazenda Pública serão efetuados por tesouraria ou pagadoria ção, como forma de restabelecimento desse equilíbrio. O creregularmente institUídas e por estabelecimentos bancários cre- dor comum do governo nem sempre tem como escápar da
conhecida propina o combustível que fez andar, de forma
denciados.
Parágrafo úilicO .. Em casos excepcióiúUS-õs pâg3nieni:Os bastante geral, a administração pública e brasileira. '
de despesas poderão ser realizados por meio de adiantamento.
A inexistênCia de eqüidade no tratamentO de casos iguais,
Art. 69 O .índice aplicadO na correção ou na atUalização atrasos de pagamento de. dívidas do governo para cotn particumonetária, juros de mora e multas incidentes sobre os tributos lares e destes para coni' o governo, também é .um fator de
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desequilíbrio extremamente injusto, que n-em sempre

bene~

ficia o mais forte. O restabelecimento dessas difereo·ças, na
maioria das vez_~s. é_busc~dQ na sonegação de tributos.
Os.conte.údos óos itens IY ~ y são os instrumentos uti,lizaw
dos pelo administrador público de má-fé, para burlar o cumprimento dos contratos de fornecimento de bens, serviços e de
obras ao Setor Público._
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_

Os recursos administrativos inidôneos, que dificultain· a
protocolização de faturas na administração pública, são Dem

conhecidos de todo administrador e utilizados pela maioria
deles.
_
. Consid~rando-se que a quase generalidade dos contratos
prevê a datl). P,o, protocolo para_ início da contagem do prazo
de vencimento da fatura, é facU entender o porquê das dificuldades e estimar o custo das facilidades) quando o nosso <linheiro já registrou desvalori4~ção de 2,5% ao dia.
__
Não pagar dívidas, discriminar credores, não pagar Cõrreção monetária, parece, aos olhos do público menos avisado,
coisa normal e até benéfica para a administração pública.
Mas isso não é verdade, porque houve alguém lesado .. DevemoS lembrar que, neste caso, a credibilida_de do Goveruq
enfraquece e chega até a desaparecer, deixando como subproduto a elevação dos preços pela provisão de ta:xas de descréditb.
Entendendo que esses problemas afetam de alto a baixo
a estrutura da administração opública do nosso País, estamos
apresentando soluções que anulam seus efeitos e podem até
extingui-los em definítivõ . ·
.
..
As medidas que propomos neste projeto de lei, se forem
automáticas e auto-aplicáveis, atingirão, a curto prázo, entre
outros~ ?S seguintes obj~tivos:..

e) da obtenção do equihbrio orçamentário, na fase de
ordenação da despesa e não mais na fase de pagamento, como
sói ocorrer ria atualidade.
A .a:rrovação deste projeto, a qual será acolhida com
entusíasmo por todas as empresas do setor privado, que assumem compromissos contratuais com o Setor Público, terá o
efeito, não de uma das cartas de intenções sobre a regularizaçâó de gastos públicos, enviadas periodicamente ao FMI,
maS'· Isto sim, de uma Carta de C.omu_n.icaç;io ao PaíS! s.ob.re
reã.tizações oficiais nos i rês níveis de governo. A moralização
d9~ atas _governamentais encontra um leito natural nas linhas
básíc:is Qa prõposiçâo que ·tem.os a honra de submeter ao
exame da Câmara Aeta do CongreSso Nacional.
Sala das Sessões, 8 de abril de 1992. - Sena<!qr Jqs~.

Eduardo.

LEGISLAÇÁO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FBDE.RATIVA DO BRASIL

·················: ·· ·· ·· cAP"iTül.o\ií!. ····· ·,.. ···-· ··········· ··
~--··

Da Administração Pública

SEÇÁOI
· Disposições Gerais
Art. 37. A administração pública direta·, indireta o_u fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Esta.dos,
do .Dis.trito .Federal e dos rvfunicípios obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidad·e, publicidade e,
também, ao seguinte:
·
·-····-....,.~

....... .;.. ,.

..,:~.;"';"~~······-=--~---~~-

....

~--:.-·:..--.~·-···~---~""'··-.·?".·.

:xXI - ressalYa.cios os casos especificados ·na· J.egislã.ção,
1. retirar do adminitrador público o poder de contrair as obras, serviços •. compras e alienações serão contratados
dívidas sem a intenção ou a responsabilidade de resga~á-las;
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade
2. imbuir o administrador público de bastante_senso de de condições a todos os concorrente~, com cláus1,1las quç esta~
responsabilidad e no que se refere â realiZação de despesas; · beleç_am obrigações de pagamento, mantidas as condições efe- .
3. alcançar e manter o ~quilíbrio· financeiro. em todos tiva,s da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá
os níveis da administração pública;
as exigências de qualificação técnica e económica indispen4. reduzir efetivamente os preços dos bens, serviços e sáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
obras fornecidos ao Governo, pela certeza do recebimento.
• o o.o.•·• • ··• • • ••.•·••••••• • •••
• •••• • •• •• ••o•-,_"·•-•••-"":•
":"'""'••
:•
de créditos através do direito de compensação;
· ·Á.rt. 146. Cabe à lei complementar:'.
5. reduzir e acabar com a chamada corr\lpÇão da. fase
de pagamento das dívidas 'públicas;
II - fégular as limitações constituciOnáis. "a.o .. poder de
6. trazer a administração ·pública mais para perto do mun- tributar;
do real, onde as entidades devedqras ou pagam ou quebram;
7. resgatar a credibilidade da !ldministração pública pela
SEÇÃOIV
instituição do príncipio·da igualdade nas aplicações de juros.
Dos Impostos dos Estados e
multas e índices de atualização monetária rias cobr~ngas_cj_e
do Distrito Federal
tributos e nos pagamentos de dívidas., quando em atrasos;
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito F~d~ral
8. fazer Coln que o Poder Público, ao legislar sobre os instituir:
seus _recebimentos.com atraso,_automaticamente apJiqui as
1.- impostos sobre;
.
. .
.
mesmas multas, juioS e; taxas de atualizaçõe~. monetárias aos
a) transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens
seus pagamentos com atraso;
Ou. direitos;
9. manter a credibilidª.de. pública, como_ conseqüência
b) operaçõ.es relativas à_circ1,1lação de mercadoti~.s e soi;Jre
natural:
preStações de serviços de transporte interestadual e intçr:m-g_nicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestaa) da preferência pela liqüidez de caixa que se instalará, ções se iniciem :no ·exterior;
necessariamente, em todos os níveis da adm_inistração pública;
c) propriedade de veículos automotores;
b) da obrigação de pagar que se tornará indispensável;
I! - adicional de até cinoo por cento do que for pago
c) do planejamenio das receitas e das despesas que será à União por pessoas físicas ou juódica$ domiciliadas nos resdecorrência da obrigação de pagar;
. pectivos territórios, a título do imposto previsto no art. 153,
d) do aprendizado .compulsóriO da diferenciação entre III, incidente sobre lucros, ganhos e rendimentos de capitaL
orça~ento público..e.P.rçamento.. de c:,tixa;
••~

~··

·r;~ ~.~•••H•••
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§ 2~' O imposto pievisto nõ inciso I, b, atenderá ao seguinte:
XII - cabe à lei complementar:
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IX- a decisão administrativa irreformável, assi:m entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa
ser objeto de ação anulatória;
- ..~:-a decisão j~dicial passada em julgado. . __
·Parágrafo ú:Ítico. A lei disporá' éju3itto ·aos efeitos da
extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação
da irregularidade_ da sua constituição, observado o disposto
nos artigos 144 e 149.

SEÇÁOI
Normas Gerais

SEÇÁO II
Pagamento

c) disciplinar o regime de composição do iniposto;
CAPÍTULO II

Art. 163. Lei complementar disporá sobre:
I - finanças públicas;
II -dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo poder
público;

Art. 157. A imposição de penalidade não ilide o pagamento integral do crédito tributário.
Art. 158. O pagamento de um crédito não importa em
presunção de pagamento:
I - quando parcial, prestações em que se decomponha;
---~
II- quando total, de outros créditos r~ferentes ao me?-:
mo ou a outros tributos.
Dos Orçamentos
Art. 159. Quando a legislação ti-ibutária não dispuser
Art. 165. Leis .de iniciativa do Poder Executivo estabe- a respeito, o pagamento é efetuado na repartição competente
do domicílio do S~J.jeito passivo.
lecerão:
Art. 160. Quando a legislação tributária não fix~r o
I - o plano plurianual;
tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta
II -as diretrizes ·orçamentárias;
dias depois da data em que se considera o sujeito passivo
III- os orçamentos anuais.
no_tifícado do la-qçament(). _ .... ~ ___ _ .
":C '::""'
......... .
Parágrafo único: A legis}ação tributária pode conceder
§ 9' Cabe à lei. complementar:
I -- ... -..........~....---.----. ....................._
..... ~·····,..·····~~~-~-·"'"' desconto pela antecipãção do pagamento, nas condições que
II- estabelecer normas de_ gestão finanCeira _e- pa:tríffio- estabeleça.
Art. 161. Q crédito não integralmente pago no_ vencinial da administração direta e indireta, bem como condições
mento_ é acrescido de juros de mora, s~ja qual for o motivo
para a instituição e funcionamento de fundos.
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penaliLEI N' 5.172
dades cabíveis e d_l;i. aplicação de quaisquer medidas de gaqmtia
DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
previstas nesta Lei ou em lei tributária.
CÓDIGO TRIBU':(ÁR!O NACIONA~
§ 19 Se a 1ei não dispuser de modo diverso, os juros
O Presidente da República,
de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio§ .29 O díspo,sto neste artigo- não se aplica na pendência
··
·
no a seguinte lei:
- de consulta formulada pelo devedor dentro do prazo legal
para pagamento do crédito.
DISPOSIÇÃO PREUMINAR
Art. 162. O pagamento é efetuado:
Art. 1~' Esta: lei regula, com fundamento na EmeJlda
I - em moeda _co'rrente, cheque ou vale postal;
ConstituciO:rial n9 18, de 19 de deze111:bro de 1965,, o sistema
Jl---: nos casos_ previstos em _lei, em estampilha, em papel
tributário nacional e estabelece, com- fundam_e'ritO- no -~_rf. 59 , selado, ou por processo mecânico.
indsõ XV, alínea b, da Constituição Federal, as normas gerais
§ 19 A legislação tributária pode determinar as garande direito tributáriO-aplicáveis à União, aos Estados, ao Dis- tias exigidas para o pagamento por cheque ou vale postal.
trito Federal e aos Municípios, sem prejuízo da respectiva desde que não o torne impossível ou mais oneroso que o
legislação complem~ntar, supletiva ou regulamentar. pagamento em moeda corrente.
§ 29 O crédito pago por cheque somente se considera
CAPÍTULO. IV
e-xtinto com o resgate deste pelo sacado.
Extinção do Crédito Tributário
§ 3"' O crédito pagável em estampilha considera-se exSEÇÁO I
tinto com a inutilização regular daquela. ressalvado__o disposto
Modalidades de Extinção
no art. 150.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
§ 49 A perda ou destruição da estampilha, ou o erro
I - o pagamento;
no pagamento por esta modalidade, não dão direito a restituiII- a compensação;
ção, salvo nos casos expressamente previstos na legislação
III- a transação;
tributária, ou naquelas em que o erro seja imputável à. autoriIV- a remissão;
dade administratiVa.
V - a prescrição e a decadência;
§ 59 Q_ pagamento em papel selado, ou por processo
VI- a conversão de depósito em renda;
mecânico equipara-se ao pagamento _em estampilha.
VII- o pagame.nto antecipado e a homologação do lanArt. 163. Existindo simultaneamente dois ou mais déçamento nos· te~os d9-...._disposto no- artigo 150 e sc;u~. §§ 1"' bitos vencidos do mesmo sujeito passivo para cóm a mesma
e~
..
. pessoa jurídica de direito público_, relativos ao mesmo ou a
VIII- a conSignação em pagamento, nos termos do dis- diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária
posto no § 2' do artigo 164;
ou juros de mora, a autorida?e administrativa competente
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para receber o pagamento determinará a tespcctiva imputa-

ção, obedecidas as seguintes regras, na ordem em que enumeradas:
·
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em ji.irgacto a decisão judicial que- tenha reformado, anulado,
'
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Art. 169. Prescreve em dois anos a ação anulatória da
decisão adminiStrativa que denegar ·a restituição. Parágrafo único. O prazo de prescrição é interrOmpido
pelo início da ação judicial, recomeçando o seu curso. por
metade. a partir da data da intimação validamente feita ao
representante judicial da Fazenda Públic:a interessada.

I - em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria,
e em segundo lugar, aos decorrentes de resgonsabW_a~de tributária;II -primeiramente, às contribuiçõc~_ de melhoria, depois
às taxas e por fim aos impostos;
III- na ordem crescente dos_ prazos de prescrição;
IV- na ordem decrescente dos montantes.
SEÇÃO IV
Art. 164. A importância do crédito tributário pode ser
_Demais MgdalidalJes de E~ti_nção
consignada judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias
I - de recusa de recebimento, ou subordihação deste
qw.~- estipular; oU cuja estipulação em cada caso atribuir à
ao pagamento de outro tributo ou de penalidade, ou ao cumautoridade administrativa, autorizar a compensação de crédiprimento de obrigação ãcess9ria;
tos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
I I - de subordinação do recebimento__ ao cumprimento
vincendos, do sujeito passivo coritra a ~azenda Pública._
de exigências administrativas sem fundamento legal;
Parágrafo único. Sendo vinc_endo o crédito do sujeito
III- de exigênc~a, por mais de ulna pessoa jurídica de
direito púhlico, de tributo idêntico sobre um mesmo fato gera- passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a apuraçã-o_ do seu montante. nãp podendo, porém, cominar redução
dor.
§ 1~ A consignaÇão só podC versar sobre o crédito que maior que a correspondente ao juro de 1% (um. por cento)
ao rilês pelo tempo a decorrer entre a data da comp~ns(,lção
·
o consignante se propõe pagar.
_
_ __
.
··' · - -· _: _,' _·
§ 29 Julgada procedente a consignação, o p_aganiento e a do vencimento._
Art. 171. A lei pode facultar, nas c:ondições_ .que; _estabese reputa efetuado e a importância consigriã.da é convertida
em renda; julgada improcedente a consignação no todo ou leça, aos sujei.to.s ativo e_ passiVo da obrigação tributária ~.ele
em parte, cobra-se o crédito acrescido de juros de mora ~_em brar transação que, mediante cOncessõ~-~ mtituas,_ irripqrte em
terminação de litígio e cqnse_qüente extinção de crédito" tlibuprejuízo das penalidades cabíveis.
tário.
Parágrafo único._ A lei indicará a autoridade c.ompetente
SEÇÃO III
. ,.
.
para autorizar a transação em cada caso..
Pagamento Indevido
Art. 172. A lef pode autorizãr a autoridade adminisArt. 165. O sujeito passivo tenl":díielto, inde-_pêilãe-n: trativa a conceder, por despacho fundamentado, remissão totemente de prév-io" protesto, à restituiçãO tOfaJ ou pafciaf do tal ou parcial do crédito tributário, aténdéndo:·
tributo, seja qual for a modalidade do se1:1 pagamento, ressalI - a situação económica do Sujeito passivo;
. .
vado o disposto no § 49 do art. 162, nos seguintes casos:
II- ao erro oU ignorâricíá escÚSáveis ·do SujeitO pasSivo,
I - cobrança ou pagamento espont4_º"~-o-·cte tributo inde- quanto à matéria do fato; .
._
vido ou maior que o devido em face da le_gisjação tributária
II.I-:- a dirn1n~Jta-impàrtânCia do crédito tributáriO;
aplicável, ou da natureza ou circunstân_ci3S~ateriais dO ·feito
_ IV- a considcraçõ_es .de eqüidãde, em rel,ação co~.as
gerador cfetivameritC ocorrido;
· __
"
_gu:a.cie-r:fstic~s p_cssoa~s Ou materi<iís· ~o Caso;
·
_·
II -erro na identificação do sujeito_paSs)vo, na _9etepn,i_.V :--:-:-a condições Peculiares a dC!'!termínada região do terrinação da alíquota aplicáVel, no cálculo do montante do débito tóriO-da entidade tributante. .
ou na elaboração ou conferência de qualquer documento rela. ~arágrafo único. a_ despaChO referido rieste artigo não
tivo ao pagamento~ _
_·
gera 4ireito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposIII- reforma, anulação, revogação_<?g=rescisão-de deci- to n_o artigo 155.
. __ . _
_.
·
Art._ 173. O direito de_ a Fazenda Pública constitUir o
são condenatória:.
Art. 166. _ A restituição de tributos _que comportem, por crédito tributário extingue-se após 5 (cincO} anos, Contados:
sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro
. I - do pririleiro dia do exerCício seguinte àquele em que
.somente será feita a quem prove haver ãsSumido o refe~ido o lançamento poderia ter sido efetUado; _ .
_, , _ .
encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar - II-da data em c}ue se. tornar definitiva a decis'ãO· que
houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente
por este expressamente autorizado a rece~~-Ja.
_
Art. 167. A restituição total ou patcial do tributo dá efetuado.
lugar à restituição; na mesma propmçãc;; -dos juros de mora
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo
e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes ainfrações extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele prede carátcr formal não prejudicadas pela causa da restituição. visto, coriÜtdo da data em que tenha sido iniciada a constiParágrafo único. A restituição vence juí-Os lião ca:pitáli- tuiÇão do crédito tributário pela notificação, ao sujeito pásSivo,,
záveis, a partir do trânsitO em jUlgado da decisã<? _definitiva de qualquer medida preparatória ihdispensável ao lançamen-·
que a determinar.
-- - - _
to.
A_rt. 174. _ A ação para a cobrança do crédito tr:ibutário
Art. 168. O direito de pleitear a rcstituiç_ã<?. extingue-se
com o decurso-do prazo de 5 (cinco) -ano~~.~_0ntád0s:
préScreve em cinco anos; contados da data da sua _consütuíção
- _
I - nas hipóteses dos incisos I e II d_o· art. 165, da data definitiva.
da extinção do crédito tributário~
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
II-na hipótese do inciso III do ari_--165, da· data em
I -pela citação pessoal féita ao devedor;
que se tornar definitiva a decisão adminiStrativa ou passar
I I - ep~lo protesto judicial; ·
+.

-·
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III- por qualquer ato· judicial que constitua em mora
o devedor;
IV- por qualquer ato inequívOco, ãinda que extraju~
dicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devew

dor.

CAPÍTULO V
Exclusão do Crédito Tributário
SEÇÃOI
Disposições Gerais

Art. 175. Excluem o crédito tributário:
I - a isenção;
II - a anistia.
Parágrafo único. · A exclusão do crédito t:riQutár:io IJão
dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela
conseqüente.
SEÇÃO II
Isenção

.. Quinta-feira 9 1957

I -em caráter geral;
II -Iimitadamente:
a) às infrações da legislação relat_iva a determinado tributo;
b) às infrações punidas como penalidades pecuniárias a_té
determinado_ montante, conjugadas ou não-oom penalidades
de outra natureza;
.
c) a determinada região do território da~qtjdade tributante, em função de condições a ela pe_culiares;
d) sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado
pela lei que a conceder, ou cuja fiXaÇãO seja atribuída pela
mesrila lei à autoridade administrativa.
- Art. 182. A aÔistia,-q-lia":O.dO miO'Coiicedida
caiáter
geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade
administrativa, em requerimento com- ci qual o interessado
faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento
dos requisitoS: prevístos em lei para sua concessão.
Parágrafo único, O despacho referido neste artigo não
gera'direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155.
---

em

Art. 176. A isenção,·airida quando prevista em contra- (45-A) Redação dada pelo art. 13 da Lei Complementar n"'
to, é· sempre decorrente de lei que especifique as cOndições 24, de 7-1-1975.
e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que
se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
CAPÍTULO VI
Parágrafo únicO. A isenção -pode ser restrita a- determiGarantias e Privilégios do
nada região do território da entidade tributante, em fUnção
Crédito Tributário
de condições a ela puculiares.
SEÇÃOI
Art. 177. Salvo disposição de lei em coiltráriO, a isenDisposições Ger-Bis
. ção não é extensiva:
· I - às taxas e às contribuições de molhor~a; _
Art. 183. A- enumeração das garantias atribuídas neste
I I - aos. tributos instit1,1íd_os posteriormente à sua con- capítulo- ao créditO tiibtitál-10 não ·exdui -oUtras que Sejam
cessão.
expressamente previstas em lei, em função da natureza ou
Art. 178. A isenção·, salvo se concedida por prazo certo das características do tributo a que se refiram.
e em função de determinadas ·condições, pode ser revogada
Parágrafo único.- A natureza das garantias atribuídas
ou modificada par lei, a qualquer tempo, observado o disposto ao crédito tributário não altera a natureza deste neni a obrigano artigo 104. (45-A)
ção_ tributária a__ que cqfresponda.
Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter
Art. 184. __Sem prejuízo dos privilég_ios especiais ·sobre
geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade determinados bens, que sejam previstos em lei, responde pelo
administrativa, em i"equeriineilta com o· qual o interessado pagamento do crédito tributário a totalidade dos be__n_s e das
faça prova do preenchimento das condições e do çumprimento rendas, de qualquer origem oti natureza, do sujeito -pãSS:iVo,
dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão. seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por
§ 11' Tratando-se de tributo lançado por período certo · -õnus· reãl ou cláusula de inaUenabi~i_d_ade ou im_penhorabide tempo, -o despacho refe_rido neste artigo será renovado lidade, seja qual for a data da constitu-ição -ao- 6n_us ou da.
antes da expiração de cada período, cessando automatica- cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei
mente os seus efeitos a partir do primeiro dia- âo período declare absolutamente impenhoráveis.
para o qual o interessado deixar de promover a continuidade
Art. 185. Presume-se fraudulenta 3. alienação ou on.era~
do reconhecimento da isenção.
. · ção de bens ou rendas, ou seu começ_o, _por sujeito passivo
§ 21' O despacho referido neste artigo não gera direito em débito -para com a Fazenda Pública por crédito tributário
adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo regularmente insCrito como dívida ativa em fase de execução.
Parágrafo únicO. 0-dfspoSto-·neste ·artigo não -se~ aplica
155.
na hipótese de tirem sido reservapos; pelo devedor, bens
SEÇÃO IIl
ou rendas suficíeri.teS ao total paga:men.tõ âa -dív!da em fase
Anistia
de execução.
Art. 180. A anistia abrange exclusivamente as infrações
cometidas anteriormente à vigência da lei que a conceda,
SEÇÃO II
não se aplicando:
Preferências
I - aos atas qualificados em lei como crimes ou contravençõ_es e aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam pratiArt. 186. O crédito tributário prefere a qualquer" Outro;
cados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo seja qual for a natureza ou o tempo da constituição de_ste,
ou por terceiro em benefício daquele;
ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho.
I I - salvo disposição em contrário, às infrações resulArt. 187. A cobrança judicial do_ cr~dito tr!t?utári<? não
tantes de conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídi- é sujeita a conCUrSo de credores oU habílítação_e_m falência,
cas.
Art. 181. A anistia pode ser concedida:
concordata, inventário oU ·ãrrolamento.
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Parágrafo -único. -O_ 'concurso p.e _preferênciã sç_mente
se verifica entre pessoas jurídicas de direitO público, na seguin-

te ordem:
1- União.
..
II -Estados, Oistdio Federal e -territórios, conjUntamente e pro rata.

_

__ _

_

III -Municípios, conjuntamente e "pro_ rata".
Art. 188_. São encargos da massa falida, pagáveis preferencialmente a quaisquer oufros e às díVida~ da massa, os
créditos tributários vencidos e vincendos, exigíveis nO decurso

do processo de falência.
__-_ _
_ __
§- l!> Contestado o crédito tributário, o juiz remeterá
as partes ao processo competente, m~.n~atl4o reservar bens
suficientes à eXtii.tção tOtàl do crédito e seus acrescidos, se
a massa não puder efetuar a garantiã _da instância po_r outra
forma, ouvido, quanto à natureza e valor dos bens reservados,
o representante da Fazenda Pública in!~re~sada.
._
§ 2"' O disposto neste artigo aplica-se aos processos de
concordatas.
Art. 189.-- -São pagos preferericialmente ã. quaisquer"C:réditos habilitados em inventários ou arrolamento, ou a outros
encargos do monte, os créditos tributários Vericidcis OU vincC-ndos, a cargo do de cujus ou de seu espólio, exiglvds no decurso
do processo de inventáriO õu arro.l_a~ento.
________ _
Parágrafo único. -Contestado o crédito tributárí~, proceder-se-á na foirna do disposto no § 1~' do artigo antenor.
Art. 190. São pa:gos preferencialmente a quaisquer outros créditos tributários vencidos _ou vincendos, a cargo de
pessoas jurídicas de direito privado em liquidação judiciai
ou voluntária, exigíveis no decurso da liquidação.
•••••••••• ·~ ••••• ·~. ~-. ~ •••• ,,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ••• •••• :.Jl..ó . . . . . . . . . ' . ~-·· l •• ~,~-~'

LEI N• 3.071, DE I• DE JANEIRO DE W16

v v

(Corrigida pela Lei n• 3_725, de 15 de janeiro de 1919)
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
~.l-1 9

Es~e C6digo reguia os dlrdtóS-e obrigaçÕes de
ordenr pnvada concernentes às pessoas, aos- bens e às suas

relações.

-

••....•.•••. _........... ,..-...... ~,.,_._;~~~~;-~-;; •• ~ •. -·.:. ..';'..... ~ ..,.._;.:.~·~,;.:.~h'::~

A:rt. 1.015._ A diferenÇa de causas nas díVídas não impe-de a compensação, exceto:
1. Se uma provier de esbulho, furto ou roubo.
II. Se u:n:a se originar de comoclato, depósito, ou alimentos.
-- ,
lll. Se uma for de coisa não suscetível Pe penhora.
Art. 1.016. N~o pode realizar-se a compensação, ha. vendo renúnciâ'j)ré"Via de um dos devedores.
·_
Art. 1.017. As dívidas fisçais da Unjão, dos Estados
e dos MunicípíOs també~ não podem ser objeto de compensação, exceto nos casos de encontro entre a admiriistiação
e o devedor, autorizados nas leis e regulamentos· da Fazenda.
Art. 1.018. Não haverá compensação, quando o credor
e devedor por mútuo acordo a excluírem.
Art. 1.019.. Obrigando-se por terceiro uma pessoa, não
pode comnpensax essa dívida com· a que ó credor dele lhe
dever·.
·
Art. 1.020. · ..O devedor solidário só porle compensar
com o credor o que este_ deve a_o seu coobrigado, até ao
__
equivalente da parte deste na- dívida comum.
"Art. 1.021. O devedor que, notificado, nada opõe ã
cessão, que o credor faz a terceiros, dos seus direitos, não

pod~

opor ao cessionário a compensação, que antes da cessão
teiia podido optar ao cedente. Se, porém, a cessão lhe não
tiver_si~o_notifiCada, poderá opor ao cessionário compensação
do crédito Q':l~__ante_~ ~~~_!1} contra q _ceçient_e~
.~, __
----- Ar-CT022-.- Quando as duas dívidas não são pagáveis
no mesmo lugar, não se podem compensar sem dedução das
despesas necessárias à operação.
Art. 1.023- Sendo a mesma pessoa obrigada por várias
dívidas compensáveis, setâó observadas, no compensá-las, as
regras estabeleci4as quantq ª-imputação de pagamento (arts.
991 a 994).
..
.
Art. 1.024. Não se admite a compensação em prejuízo
de direltos de _terceiro. O devedor que se torne credor do
seu credor, depois de penhorado o crédito deste, não pode
opor ao exeqüente a compensação, de que contra o pr?prio
credor disporia.

.-c

CAPÍTULO IX
Da tran~a_ção
Art. 1.025. É licito aos hitei-essados prevenirem, ou terminarem o litígio -mediante concessões mútuas.
Art. 1.026~ Sendo nula qualquer das cláusulas da transação, nula será esta.
_ Parágrafo único. Quando a transação versar sobre diversos __direitos contestados e não prevalecer em relação a
um, fica. -não obstante, válida relativamente aos outros.
Art. 1.027. A transação interpreta-se restritivamente.
Por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem
direitos.
Art. 1.028. _ -~e a transação recair sobre direitos contestados em juízo, far-se-á:
L Por term_o_s_ nos autos, assinados pelos transigentes
e homologado pelo juíi.
II. Por escritura públici, nas obrigações em_ que _a lei
o exige, ou particular, nas em·que ela o admite.
·Art. 1.029. Não liav-endo ainda litígio, a transação realizar,.se-á por aquele dos modos indicados no artigo antecedente, n9 II, que no caso couber.
Art. 1.030~ A transação produz entre as partes o efeito
de coisa julgada, e só se rescinde_por dolo, violência, ou
e!ró''essenCial quanto à~ pesSoa: Ou coisa controversa .
Art. 1.031. À transação não ãproveíta, nem prejudica
senão a:o.s" -qüe nela iritervierem. aind_a que diga respeito a
coisa indivisível.
§ 19 Se_ for concluída entre o credor e o devedor principal, desobrigará o fiador.
§ 2"' Se entre um dos credores solidários e o deyedor,
extingue a obrigação deste para com os o~tros credor~~'
§ 3~> se.enti-e um dos_ devedores solidários e seu credor'
extingue a díVida em relação aos cc-devedores.
Art. 1.032. Dada a eviCçã9 -ºª-coisa renuncia_da por um
dos transigentes, ou por ele Úansferida à outra parte, não
revive a obrigação extinta pela transação; mas ao evicto cabe
o direito de reclamar perdas e danos.
Parágrafo único~ Se uffi_ dos transigentes adquirir, depois da transação, novo direito sobre a coisa renunciada ou
transferida, a transação feita não o inibirá de exercê-lo.
_.Art. 1.033. A trans.ação concernente a obrigações resultantes de delito não perime a ação penal da justiÇa pública.
Art. 1.034. É admissível, na transação; a pena conven..:
cionaf.
Art. 1,035. __ Só.quaf!tO a direitos patrimoniais de caráter
privado se permite .a transação.
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Art. 60. É vedada a realiZação_ de d~spesa sem prévio
empenhO.
§ 1~ Em casos especiais previstos na Iegisjaçã9 ê'specídescoberto~ se verificar que nenhum deles tinha direito sobre
fica será Qispensada a emissão. da nota do empenho.
o objeto da t.ransação.
§ 29 Será feito por estimativa o empenho da despesa
cUjo
montante não se possa determinar.
CAPITULOX
§ 39 É permitido o empenho global de despesas contraDo compromisso
tuais e outras, sujeitas a parcelamento.
Art. 61. Para cada empenho será extraído um docuArt. 1.037. As pessoas capazes de contratar poderão,
em qualquer tempo, louvar-se, mediante compromisso escrito, mento denominado "nota de empenho" que indicar o nome
em árbitros, que lhes resolvam as pendências judiciais, ou do_~redor, a especificação e a importância da despesa, bem
como a dedução. desta.do saldo da.dotaçã.o própri:i.
extra judiciais.
Art. 62. O pagamento da despesa só será efe.tuado
LEI N' 4.320- PE 17 PE MARÇO PE 1964
quando ordenado após sua regular liquidação.
Estatui normas gerais de Direito Financeiro para
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na.veríficaçáo
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da do direito adquirido pelo credor, tendo por base os. títulos
União, dos Es_t_ados, dos Munícipios e do Distrito Fe- e documentos comprobatórios do respectivo crédito. __
deral.
§ 19 Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e ·õ ·objeto ·do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu san: ~ ~II- a quem se Qe:v.e pagar a importância, para extiilguir
ciono:
a obrigação.
. ..·
. .,
.
.
PISPOSIÇÃO PREUMINAR
§ 29 A liquidação da despe.sa pof fOrnecimentos feitos
Art. V Esta lei estatui normas ge.rais de direito Iiilan- ou serviços prestados terá por base:.
ceiro para elaboração e controle d.os orçamentos ~- balanços
I - o contrato, aj.uste ou acordo respectiVo;
da. União, dos Estados, dos Municípios e do DistritO Federal,
II - a nota de empenho;
de acordo com o disposto no art. 5~, inciso XV, letra b, da
III - os comprovantes da entrega do material ou da
Constituição Fe.dera.J ....
prestação efetiva de serviço.
Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado
CAPÍTULO II
·pcrtautoridade competente, determinando que a despesa seja
Da Receita
paga.
Parágrafo único. Vetado.
.
...
Art. 51. Nenhum tributo será exigido ou aumentado
... Art. 65. O pagameitt6 da despesa será efetuado por
sem que a lei o estabeleça; nenhum será cobrado .em.. cada
exercício sem previa autorização orçam·entária, ressalvados tesouraria ou pagadoria regulaimerlte i!istítuídas por estcibelea tarifa aduaneira e o imposto lançado por motivo de guerra. cimentos bancários credenciados e. em casos excepcionais
'
Art. 52. São objeto de lançamento os i~postos ~iretos por meio de adiantamento.
Art. 66. As dotações atribuídas às diversos unidades
e quaisquer outras rendas coro vencimento determinaP,o em
J?Tçarilelltárias p9:derão, quando expressamente determinado
lei, regulamento ou contrato.
_
..
Art. 53. O lançamento da receita é ato da _repartição ilá Lei' de Orçamento, se~ movimentadas por órgãos ceiitrais
competente, que verifica a procedência do crédito fi.~cal e de .administ~ação geral.
. ...Yarágrafo liJ:!i~o. Ê_permitida a redistribuição de parcea pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito.desta.
Art. 54. Não_se.rá. admjtida.a compensação da obriga- las das dotações de pessoal, de uma para outra unidade orçação de recolher rendas ou receitas com dir~ito creditório contra ·mentária, quandq considerada indispensável à movimentação
d_e pessoas, dentro das tabelas ou quadros comuns as unid'ades
a Fazenda Pública.
Art. 55. Os agentes da arrecadação devem fomecú re- interessadas, e que se realize em obediência a legialção especifica. ·
·
cibos das importâncias que arrecadarem.
§ to Vetado.
.~rt. 67. Os _pagamentos devidos pela Fazenda Pública,
§ 29 Os recibos serão fornecidos em uma única via.
em vir~ude de sentenç~ judiciária, far-se-ão na Ordem de apreArt. 56. O. recolhimento de todas as receitas far-s~-á _ sep.taçao dos precatónos e a conta dos créditos respectivos,
em restrita obser.yân.cia ao princípio .de unidade de tesouraria, sendo proibida a ,designa-ção de casos ou de pessoas nas ·dotavedada qualquer fragmentação para criação de caixas espe- ções orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse
ciais.
- ~.... A:r!. 68. q ~egime de adianta~entó é apliCável aos caArt. 57. (Vetado) Serão cl(l,ssificadas coro. o re.ceita orsos de despesas expr~ssamente definidos em lei e consiste
çamentária S:Ob as rubricas próprias·, todas as receitas.
na entrega de numerário a servidor., sempre precedida de
empenho na dotação própria para o fim de realizar despesas,
CAPITULO III
que_ não possam subordinar-se ao processo normal de apliDa Despesa
caçao.
Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de
Art. 69. Não se fará adiantamento a servidor em alcanautoridade competente que cria para o Estado obrigação de ce (Vetado).
pagamento pendente (vetado) de implemento de condição.
Art. 70. A aquisição· de material o fornecimento e a
Art. 59. O empenho da. despesa não poderá exceder adjudícação deobras e serviços serão regulados em lei respeio limite dos creditas concedidos.
·
tado o princípio da concorrência.
Art. 1.036. bnula a tran.sação a_respeito de litígio decidido por sentença passada em julgado, se dela não tinha cjência algum dos transatores, ou quando, por título ulledOJ:mente

__

7

_

...
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os projetas
lidos serão publicados e remetidos às Comissões COiripefentes.

Sobre a mesa, requerimento _que será lido pClo Sr. 1~

SecretáriO.

- ·

· -

·

·

· ~-

Ê lido o segufnte .

REQUERI1\1ENTO N• 145, DE 1992

Exm"' Sr.
Senador Mauro Benevides
DD. Presidente do Senado Federal
Hydekel Freitas, Seriador pelo Estado do Rio de Janeiro,
vem solicitar- a V. Ex~ licença para se ausentar do País, no
período de 10 a 26 do corrente, a fim de participar de evento
cultural na cidade de Jacksonville, na Flórida (USA).
Nestes termos
P. Deferimento.
Brasília, 8 de abril de 1992.- senador H_ydekel Freitas ..

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O requerimento lido será votado após a Ordem do Dia.
- S_obre a mesa, erquerimentos que serão lidos pelo Sr.
19 Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 146, DE 1992
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 50, § 29, da ConstituiçãO, e irtigos
216 e 217, do Regimento Interno, requeiro, -por iD.termédio
do Ministério da EcoD.omia, Fazenda e Planejamento, seja
remetido a esta Casa o Processo n• 10168.000.153/9<f'18, que
deu origem ao Plano Agropecuário e Fl<?~estal de Rondônia
- PLANAFLORO, com vistas a instruir a tramitação, neSta
Casa, da Mensagem n• 163, de 1992 (n' 90192 na origem).
Sala das Sessões, 8 de abril de 1992. -Coutinho Jorge.
(À Comissão Diretora)

REQUERIMENTO N• 147> DE 1992
Requeiro nos tenpgs_ dos artigos 50 e_ 49 inciso x· di
Constituição Federal combinados com o _artig'J 216 dO Regi~
menta Interno do Senado Federal que sejam prestadas, pele>_
Ministro da Infra-Estrutura, as s_eguinteS ilifoimaçõcs: _
1. Com relação aos con-u-atoSDúrilei'õS 52 ..502, pâfi COnS~
truçáo da UTE Jorge Lacerda IV, e 61.502. para construçao
da UTE de Jacuí, entre a Villares e pela Cõbrasrila, detalhar
·3S razões que embasaram a dispensa de licitação para as referidas obras, apesar da legislação em v!g_o:r exigir a abertura
de concorrência pública, -em face do elevado valor envolvido
.
(cerca de US$ 300 milhões).
2. Em face do documento D AQ 2166/91, em anexo, como
se justifica_ a diferença e_ptr~ os preços praticadOs pelo Co:risórcio em relação aos preços correntes no mercado nacional
e/ou internacional? À página 4, do referido doCumento, consta
"constata~se um mark up (sobrepreço) que varia de 30 a 70%
para todos os materiais e equipamentos deste fornecirriento';.
3. Explicar a diferença entre a cláusula décima-seg'unda
item3 do contrato 52.502 e a cláusula sétinla-item 3 do contrato
52.502-2 (cópia às páginas2 e 3 do documenio DAQ 2166/91 ).
4. A luz dos quadros anexos explicita{_a_s razõés que
justificam ter a Eletrosul efetuado pagamentos de _e_quipamentos vinculados aos contratos citados na questão t sem
a contrapartida da entrega.

Abril
1992
.·.·· . de
;

~

5. Por que _fi_ reunião da Eletros1,1l do dia __29-7-_91, que
tratou dos contratosdas!J,sinas Jorge Lacerda IV e Jacuí não
cqnto_u com a pres~nça de representantes ~a diretoria encarregada do gerenciamento dos referidos contrat9s, conforme
comprova· a-Ata respectiva? - .. -- .
_
6. Quais as razOes qüe levaram o Diretor de Construção
e o Dirctor FiDanceiio da EletroSul, a concordarem com os
motivos apresentados pelos representantes dos Consórcios
. Jorge Lacerda IV e Jacuí I, na reunião do dia 29-7-91 (Ata
em anexo)?
7. Quais as providências a dotadas pela diretoria da Eletrosul tendo em vista denúncias de envolvimento de seus assessores na elaboração de aditivos contratuais prejudiciais à em~
presa? Informar as _conclusões obtidas.
8. Quais as providências adotadas pela diretoria da Eletrosul diante do documento DAQ-2166191, de 18-11-91, que
fãz U.In diagnósticõ dos contratos- 52.502 referente a UTE__de
Jorge Lacerda IV e 61.502 referente ·a UTE de Jacuí I, e,
que aponta graves questões de descumprimento de cláusulas
de financiamento e Termo de Entendimento, como também
a praticahilidade de preços incompatíveis aos· de mercado?
Justificação
Con_~i~erando a_ renegociação das dívidas do setor elétrico
que montam a US$ 580 milhões e sobre a qual irregularidades
têm S:_ido ampla"ffierite apontadas pela imprensa;
Considerando fortes indícios de desvios ocorridos nos
contratos números 52.502 e 61.502 firmadoS entre a EleúOsui
e Consórcios de gra"ndê:S emPrêsas forneCedoras dO setor, os
..
·
_ __ _
quais fazem parte da Cit~da _d!vida;
Visando esclarecer p3rte das dúvidas com relação a origem e composição destes débitos faz-se necessário o conhecimento das questões acima elaboradas para que possa o Senado
Federal à luz da verdade posicionar-se-ante tão relevante matéria.
_
Sala das Sessões, 8 de abril de 1992. -Senador Eduardo
Suplicy, PT- SP.
·
(À Coin_iSsão :D{retora)

REQUERIMENTO N• 148, DE.1992
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 50, § 29, da Constituição_, e artigos
216 e 217, do Regimento Interno, re_queiro, por intermédio
do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, sejam remetidos a esta Cé!sa os seguinies documentos relativos ao COnvênio celebrado entre o Ministério da Agricultura -e Reforma
Agrária e a Prefeitura MuniCipal de São Raimundo das Mangabeiras (MA), publicado no Diário Oficial da União n 9 249,
página 25.826, de 31 de dezembro de 1990:_
1) O programa de trabalho (cláusula segunda do Convênio);
2) Os relatórios trimestraiS da execução, dembnstrando
os resultados obtidos (cláusula quinta do Convênio); e
3) A prestação de contas dos recursos recebidos (cláusula
quinta, II, do Cqnvênio).
Caso não tenha sido feita a prestação dC: contas~ já foram
tomadas as medid-as previstas nos itens 38 e 39, da IJlstrução
Noimatíva n9 3, de 27 de dezembro de 1990, da SeCie"üliiâ
da Fazenda Nacional?
Sala das Sessões, 8 de abril de 1992. - Magno Bacelar.
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SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL
INSTRUÇÁO NORMATIVA N'' 03, ·
DE 27 DE DEZEMBRO de 1990
Disciplina a celebração de convênios, acordos, ajus~
tes ou similares, de natureza financeira, e dá outras
providências.

' a prestação de contas não for enc_aminhada
38, Quando
em tempo oportuno, a unidade responsável pelo programa
assinará o prazb-máximo de 30 (trinta) diãs para sua apresentação ou recolhimento dos recursos, com os acrésCimOS legais,
devidos na forma do subitcm 13.15.---- ---39. Esgotado o prazo, referido no item anterior, e não
cumpridas_ as exigências, ou~ ainda, verificada quaisquer irregularidades na execução do instrumento, a unidade transferidora dos recurs_os, bem assim o 5rgão que identificar_a irregu~
laridade comunicará, de imediato, a ocorrência ao órgão seto~
rial de controle interno a que estiver jurisdicionada, para as
providências de sua competência.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
E REFORMA AGRÁRIA
.
•••

~·•-•-''

,-,,,' 'X''''"""~~•~••••--·~~·-""'

~-~.,.-, •••~•·-~~''"""~->-·-•-=

Espécie: Convênio, que, entre si, celebram o Ministério da Agricultura e Reforma Agr~_ria, através ~o Departamento Nacional de-Cooperativismo e a Prcfciturã Municipal
de São RaimundQ__das _Mangabeiras - MA. Assinado em
27-12-90.
b) ObjetivO: <fim plantação de rede de _eletrificação rural.
c) Crédito: MARA - À_conta da Atividade 42101.0401801102.451.0002 - Cooperativismo e Associativismo Rural- Cooperativismo erri Projetes Especiais- Eleme~to de Despesa-4540-42~Despcsa de cap'ital- Investimentos- Transfe_rências a Municípios- Auxílios Empenho
n' 90NE 00175,de 27-12-90- DENACOOP.
d) Valor: Mara- Cr$ 52.80ü.OOO,OO (Cínqüenta e dois
milhões_ e oitocentos mil cruzeiros). _
_ _
e) Prazo de Vigência: Até 31 de dezembro de 1991.
O Assinaturas: Lourenço José Tavares Vieira da Silva
-Secretário Executivo do Ministério_ da Agricultura e Reforma Agrária - Francisco Cardoso da Silva - Prefeito Municipal de São Raimundo das Mangabeiras - MA.
a)

-~-

......... -~ •••

~----·--·-...-.-,_

•••• ~ ...... ~- ...... ~-..,..,-·~- ·----.~~·' ·-· •••• .--.,'C.

(À Comissão Diretora)

-

REQUERIMENTO N• 149, DE 1992
~- _
.
.
Senhor Pn:_sidcnte,
Nos termos do disposto no art. 49, X, da Constiti.iiçãó-,
e no art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, solicito
sejam requeridas as seguintes informações ao Ministério da
Infra-Estrutura, a propósitO de acontecimentos r<:i:centes ocorridos na Eletrosul, empresa vinculada ao Sistema Telebrás:
1. A propósito das denúncias _apresentadas pelã empresa
CIMA - Construção Civil Ltda., em sua _corr_espondência
de 12-2-92, (envúlvendo, por parte da Eletrosul, quebra de
contratos escritOS; abandono na seqüência de entendimentos
técnicos e Operacionais etc.)
La) as denúncias foram apuradas?
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l.b) que explicações a Eletrosul tem a dar soOre as irregularidades apontadas?
" -i. á propósitO da punição (suspensão por 30 dias) aplicadã pela empre.c;a Eletrosul ao empregado Claudius Charles
Girardi, dirigente sindical, acusado de divulgar informações
e documentos sigilosos (especificamente a carta da empresa
Cima) e adotar outras atitudes inadequadas:
2.a) qual o procedimen_to administrativo (sindicância, inquérito?) utilizado. para averiguação das acusações_ contra o
empregado?
2.b) quais as provas colhidas sobre as c;_ondutas de que
o empregado é acusado, inclusive sObre o "proveito pessoal"
que teria logrado com seus atos?
2.c) quantos anos o empregado tem de casa e quais as
punições que já lhe foram aplicadas nesse período? A grave
punição que lhe foi plicada obedeceu a uma gradação, com
punições menos graves anteriormente?
_ 3. A propósito do relacionamento atual da Eletrosul com
seus empregados, tendo em vista, inclusive, a punição ao empregado Claudius C. Girardi,. o que _a empresa tem a dizer
sobre as acusações de que está desenvolvendo um intenso
processo de intimidação e perseguição política aos seus empregados; especialmente quanto às lideranças sindicais, com a
perspectiva. inClüSive, de demissões?
Sala das_ Sessões, Senad.or Dirceu Carnei~o.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os requeriwentos lidos serão despachados à _Mesa para decisão, nos
termos do Regimento Interflo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência solicita aos Srs. Senadores que permaneçam no plenário, enquanto a Mesa ~_e;rirne alguma dúvida a respeito _do
·encaminhamento de votação dessa importan"te- matéria que
é a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União. Peço a
atenção dos Srs. Senadores, por alguns instantes, enquanto
se encontra uma solução para essa matéria de indiscutível
-- relevância.

- O Sr. Amir L3ndo- Sr. Presidente, peço a palavra para
. .
__ _
._
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a palavra o nobre Senador.

.~"2_?- questão de ordem.

O SR. AMIR LANDO (PMDB- RO. Para uma questão
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é da
tradição da boa doutrina, e isso esta bem claro nos CÇJmpêndios
de Direito, que as Leis Orgânicas tanto da magistratura do
Ministério Público quanto do Tribunal de Contas da União
sã'o-lcis complementares~ as leis estrUturais são, po'r' n·atureza, leis complementares à Constituição Federal. Como _tal,
Sr. Presidente, embora assim não esteja na Ordem do Dia,
entendo que essa lei deverá seguir um regime de votação
nominal na forma do Regimento Interno. Essa a questão- de
ordem que fonrtúlo a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena-.
dOr Arnir Lando, a Mesa se defronta, realmente, co~ l!fl?.a
dificuldade diante da_ questão de o-rde-rn_sus~i~<!da por V. Exa,
obrigando-::;e a destacar que essa matéria é originátia da Câmara do:-. Oeputaúos e, ali_. tiamitou, simplesmente como projeto
de lei, sem as características de lt.::i complementar. Se acolhida
fos-;t~ a questão -de ordem dç V. Ex'. a Presidência teria que
devolver a matéria a Câmara dos Deputados, para que, com
a processualísca do quorum qualificado - e seriam 252 votos
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- essa matéria fosse decidida soberanamente pelo Plenário
da outra Casa.Como no âmbito da Câmara dos DeputadOS--rlãõ fOl susdM

tada essa questão de ordem, agora argüida por V. Ex~ 1 diante
da Mesa, vai gerar uma situação incontoíriável, porque o Senado Federal, nesse instante, como Casa Revi§ora, aprecia o
projeto sobre o qual já se decidiu a Câmara dos Deputados.
Portanto, não teríamos, neste exato momento, condições
de acolher a questão de ordem de V. Ex• e oferecer a conotação
de lei complementar a e-sse Projeto de Lei_gª_ Câmara n~
73. É a manifestação da Presidência que faço chegar ao conhecimento de V. Ex• e do Plenário do Senarlo Federal.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotado
o período destinado ao Expediente.
ORDEM DO DIA
-1-

PROJKTO DE LEI DA CÂMARA

]'lo 73,DE!991

Em regime de urgência, nos terhios do aD. 336,
C, do Regimento Interno).
,
Votação, em turno único, -do Pi:-ójeto_ de -Lei dã.
Câmara n' 73, de 1991 (n'4.064/89;naCasade oÍigem),
de iniciativa do Triburial de Contas da União, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da
União, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n' 62, de 199i, da Colnissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania: 1~ pronunciamento: favorável ao Projeto com .35 emen<;!~s. que
oferece; 2~> pronunciamento (sobre as Emendas de Plenãrio) favorável as Emendas de n 9~ 44, 45, 56 e 65;
favorável nos termos de subemendas às de n'fS 36 a
38, 40, 42, 54, 55, 57, 59, 62 e 66;' pela rejeição das
de n"43, 46,47 a 53, 58, 60, 61,63 e 64; pela prejudicialidade das de noS 39 e 41; e apresentando a de n9 67,
do Relator.

As oito emenqas_ apresentadas perante_ a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania não foram âdotadas, sendo,
por isso, consideradas ine-xistentes, nos termos do disposto
no art. 122, item I, do Regimento Interno,~ ilão- devendo,
portanto, ser submetidas ao Plenário.
A Presidência esclareCe que não- há mãis possibilidade
regimental de apresentação de emendas.
A discussão foi encerrada na ses:são do dia 30 de março
último, estando, agora, a materia em fase de e~n_Caminhamento
de votação.
- --~ Concedo a palavra ao nobre Senador 1utahy Magalhães
para concluir o seu encaminhamento de votação, interrompido, no último dia 3, -em virtude do téfillírió regime~tal da
sessão. (Pausa.)
·
COmo S. Ex• declina dessa nova oportUnidade regimental
para concluir o seu pcnsam·ento, a palavra é Oferecida, neste
instante, ao nobre Senador Amir Lando. Acham-se inscritos
também para encaminhar essa importante proposição os nobres Senadores José Paulo Biso I, Josaphat Marinho, Maurício·
Corréa, Odacir SOares, Gers-on Camata e Cid Sabóia de Carvalho.
Com a palavra, para encaminhar. o Senador Amir Lando.
O-SR. AMIR LANDO (PMDB- RO. Para encaminhar.
Sem revisão do orador. -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
o nosso-ponto de discórdia, fundamentalmente, diz respeito
à Emeiida n~ 35, do Senador José Paulo Bisõl, que suprime
o capítulo VI do Projeto em discussão.
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Essa matéria, Sr. Pr"esidente, Srs. Senadores, já foi, de
certa forma, apreciada pelas lid~rariças. Enl reunião havida,
foi decidido que seria restaurado o Capítulo VI do Projeto.
Sempre temos nos rebelado cOntra as decisões d1l.S minorias, sobre as decisões que ocorrem em separado, por um
voto q u-ilificado das lider~nças.
Entendemos que a democracia é, ao menos, Sr. Presidente, o governO da maioria. Mas, por esses mec:a:nisi_IIOS vigentes no Congresso da República, no Senado Federal _e na·
Câmara dos Deputados as minorias decidem, como se se reeditasse aqui o aforisma !Omano. /Roma locuta est. Causa finita
? Roma falou~ decidiu- o caso. Acabou-se a questão.
É difícil lutar contra a corrente. Talvez eu devesse silenciar para obter, diante dos meus Pares, um comportamento
mais eficiente do que a minha rebeldia.
Mas, Montesquieu no seu Esprit des Lois, levantando
a questão relativa à rebeldia, tem uma passagem que me marcou profundamente: "Os pastores apascentam suas -ovelhas,
para depois devorá-las".
E eu não posso aqui seguir a voz das lideranças e nem
admitir que esta solução dada_s_eja a melhor-, porque a minha
consciência tem também,princípios sobre os quais não ·se transige. E eu tenho sido, ao longo -da minha vida, um operário
da minha consciência, um testeniunho loquaz das minhas convicções. E renunciá-la, neste momento, seria renundar Mim
me~mo, e o que sstá ~m causa, Srs. Se~adores não é nada
1
de mteresse pessoal. E uma causa, um entendimento fruto
da convicção que pude, sobremodo, extrair de um-trabalho
exã~stivo que foi a relataria -da -Lei Orgânica do MinistériO
Púl::>lico. É preciso analisar essa questão embutida no texto
constitu:Cipn~.l e ~ntender, ÇQl primejro lugar, ~s excel$as_ furic
çõs a_que foi cometido _o Ministério Público çomo u_m _todo,
seja ele da União oú dos Estados.
.
.
A ConstituiÇão, e-m verdade, cdou uffia instituição pen'rla-nente, una e indivisíVel, com incumbên!=ias maíores do que
ser parte essencial na prestação jurisdicional. Mas, sobretudo,
na defesa da ordem democrátiça, .na defesa do regime .democrático, buscando inclusive a harmonia entre os podere.s, na
defesa dos direitos colet1Vos e dos direit(!S e garantias do.cida.
.
dão.
.
- É essa função ampla que o ~inistério_~úblico tem-SObre
si, isto é, uma parcela ponderável da soberania nacional, porque a sociedade brasileira, através dos constituintes, ente;ndeu
que era necessário-críar, no seiO--do 'poder, no triângulo da
tripartição dos poderes, da Teoria de Montesquieu, um organism.o, um efêtivo pqder _que estabelecesse esta harmonia e,
sobretudo, _que afirm~sse a_ soberania popular gravada nas
Leis e na Constituição.
E, neste passo, tive uma experiênciaimportanfe no meu
longínquo e tão m,al falad~ Estado_· de Rondônia. A Cons_tituição do Estado, de forma pionéira, em 1983, in.sê:rili no
seu texto as grandes conquistas que a COnstituiçãO Federal,
de 1988, estabeleceu r_elativamente ao Ministério Público. Lá,
fqi um _laboratório e, naquela oportunidade, como constituinte
estadual, tive oportunidade de me debruçar sobre essa questão~ Também no meu Estãdo iniCiou-se essa ampliação da
conmpetência do Ministério Público eSüt~uãTJU.rito ao Tribunal de Contas.
Digo isso, Sr. Presidente •. po!que também nestà--Càªa
o Senador Maurício Corrêa deu notyí_cia de uma decisão do
Supremo Tribunal Federal, é verdade, em caráter preliminar,
porque não conheceu do recUrsO; lOgo. não apreciou o mérito.

a
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Naquela demanda discutia-se fundamentalmente a preserva- foi a_ v~:mtade m3ior. A interpretação, então, que se-poae
ção de direito adquirido do membro do entã.o Ministério Públi- dar ao art. 130 é aquela que nos oferece Mazzili: uma dispoco junto ao Tribunal de Contas do Estado de Rondôriia. O siÇão de natureza transitória por exCelência que visa garã:ntir
âmago da decisão que se pode extrair do acórdão firmado o direito e estabelecer obrigações idênticas aos membros do
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia é a garantia Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Aos membros
de direito adquirido pelo Procurador que atuava junto ao que existiam, e não por ess-es membros pela parte, se querer
_extrair daí uma· conclusão~ ·que a -ConsfittiiÇãb CriOu o todo,
Tribunal de ContaS.
É evidente, aquele servidor tinha três a_nQs de efetivos que a Constituição criou o Ministério Público junto ao Tribuserviços prestados, havia sido nomeado regularmen~e. adqui- - nal de Contas.
Essa
é
uma
tentativa
exegética
que
ofende,
no
mínimo,
rido a estabilidade e não poderia ser destituído de suas funções
de forma abrupta e imprõpiia, Sem lesão aos direitOS "adqui- a lógica, porque a parte não pode gerar o todo. O todo pressuridos. A decisão veio 'salvaguardar uma questão fundamental, põe as partes, mas as partes não pressupõem o todo. E _nessa
_linha que devemos raciocinar e entender que o art. 130 da
que é a preservação_d_e direito, adquirido.
·Salientou-se também_um parecer de membro do MiniS- Ci::mstftuição Federal é uma disposiçãO de Caráter essencialtério Público Federal que seria favorável à tese da existéncia mente transitório. É fato que está ele inserido na parte permado. Ministério Público jUntO 'a_o_ Tribunal de Contas.
' nente, mas esse equívoco não pode, de forma alguma gerar,
Em verdade, o parecer apresenta pontos de pouca luz, Por um processo de_ exegese, a idéia de que foi instituído
mas, mesmo que se admitisse que este me-niõro do Ministério um novo ramo do MinistériO Público.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é_ preciso olhar
Público opinou de forma peremptória riO entendimento de
qu_e_a ConstituiÇâõ federal, no seu art. 130, institUi o Ministério esta questão pelo outro lado. Orã, ao Ministério Público,
Públicp junto ao Tribunal de Contas, especffiCo e ãutõnomo, ao qual foram deferidos competências importantes ao convívio
é uma opinião -contra a qual poderia, por exemplo, trazer democrático, à vida e à relação ebtre_ __os Poderes; ao qual,
à lume a opinião do_ s_ábio_e reconhecido _mestre, Senador a)ém da titularidade da ação penal, além de ser parte essencial
à prestaÇão jurisdicional, cabe, inclusive, a defesa dos inteJosé Paulo Biso!.
São duas opiniões contrárias com ígüal-pesõ~ mas há ou- resses coletiVos e dos illteresSes difusos, Houve uma ampliação
tras de personalidades da constelação jurídica nacional, entre considerável na gama de atribuições conferidas ao Ministério
Público.
as quais posso citar Hugo Nigro Mazzili.
Depois de Ministério Público consagrar-se peran.te a soSr. Presidente, na Lei OrgâniCa do Ministério Público ciedade brasileira pela sua eficiência, pela sua rígidez de conda União, mais especialmente no- que tange aO Ministério duta na defesa da lei, na defesa da Constituição, do património
Público Federal, no art. 37, inciso IV, por uma emenda da público, dos direitos e das garantias 4os cidadãos, aparenteRelataria, ficou clara e estabelecida a função do Ministério mente, quer-se agora amputar uma parte do Ministério PúbliPúblico Federal junto ao Tribunal de Contas da União c:omo co, retirar-lhe uma competência que já vem sendo exercida
um ofício especializado, que também ocorre em vários Estados em vários Estados da Federação-e que, pela nova Constituição,
da Federação, iniciando-se cronologicamente pelo Rio Gran- passa também a ter acesso ao ofício junto ao Tribunal de
de do Sul.
Contas da União_.
__
_
Neste particular, devo fazer uma análise das dispOsições
É uma amputação que diminui sensivelmente a credibiconstitucionai s. No art. 128 da ConStituição, qúé enuilie!ã ~içl~<le_ que a sociedade oferece ao Ministério Público da União.
os Ministérios Públicos existentes, poderíamos logo verificar Em que pese à atitude heróica de seus membros na defesa
que há dois ramos: o- Ministério Público da União e o dos dos interesses coletivos, na defesa dos interesses dos órgãos
Estados. NãO há espaço a{ para um Ministério Público junto públicos, do património público, do correto emprego das verao Tribunal de Contas. Essa enumeração é taxativa e, em bas públicas, é evidente que a atitude dos Ministérios Públicos
verdade, como ensina Maximiliano, é preciso buscar uma exe- junto aos Tribunais de Contas não passa de um protesto que
gese harmónica entre a aparente coritradição que emerge dos se lança nos autos dos processos dos Tribunais de Contas,
arts. 128 e 130 da Constituição, pois ela não traz na sua essência porque a eficiência desses pareceres, a nível da legislação
pontos divergentes. Uma manifestação soberana do povo atra- vigente, é realmente pouco ou quase nada. E iSto falo, Sr.
vés dos Constituintes porqúê também a Constituição, como Presidente, indagando: para onde recorrem os membros dos
a lei, não tem disposições inúteis, inócuas-e- ineXplicáveis.· ·
Tribunais de Contas? Para onde recorrem os membros do
O exegeta, através de um processO -de hermenêUtica, há Ministério Público junto aos Tribunais de Contas? Recorrem
de encontrar um sentido para harmonizar as aparentes contra- para os membros. do Tribunal de Contas, que já apreciaram
dições. Percebo_ também, buscando o_ ensinamento de Maximi- o parecer e vão apreciar o recurso; em síntese, não- têm o
liano, qUe é preci-sO buscar, Sobretudo na elaboração das Cons- poder de mover-se à decisão para aquilo que entendem cortituições, um elemento histórico, que nos traz unia irifoímação reto.
A minha posição, evidente, não é contra o ofício dos
preciosa, Srs. Senadores: é preciso notar na redação original
ou transitória que-, erri dado momento do art. 128 da Consti- membros ou dos procuradores que atuam junto aos Tribunais
tuição, encontrava-se previsto, dentre os Ministérios Públicos, de Contas que não integram o Ministério Público. A minha
o Miriisfêi:io Público jlúito ao Tribunal de Contas da União. _ idéiá; o meu_ entc;:.ndimento é contra um processo que, realmenAtqvés de emenda supressiva, bferecida pelo Deputado lbsen te, Dão leva à aPuração das irregularidades cometidas pelos
_
.
Pinheiro, foi retirado do art. 128 essa espécie de Ministério executores de despesas.
Sabemos que os Tribunais de Cqnt.as dos Estados .s~o
Público.
Ora, se o Constituinte entendeu de retirar da Constituição feUdos dos governadores. Para onde vão os amigos dos goveresse Ministério Público autónomo, especializado, que é o que nadores? Para oS Tribunais de Contas, como Prêmio. E lá,
oficia junto ao Tribunal de Contas da União, é porque essa assim chegando- e: uma pergunta que se faz_: têm a indepen-
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dência de apreciar as contas dos governos com autonomia

e.corrcção? Esta pergunta encontra resposta na História. A
absoluta ineficiência dos Tribunais de Contas dos Estados,
dos_ Municípios e. até da UniãO -era o que prevalecia até data
recente, os Tribunais de Contas dormiam em berço esplên-

dido, e as procuradorias, em que pesem os seus esforços no
sentido de apontar as irregularidades, não tinham mecanismos

e, ademais, estavam controladas pelo próprio Tribunal de
ContaS oU pelo Poder Executivo. Se fôsseinOs fazer uma pesquisa popular sobre aquilo que está na consciência do povo
a respeitO do_ que realmente representam os Ttíbunais de Contas, creio que o povo responderia como todos: era um órgão
lig~do ao Poder Execufivu. No entanto, desde a sua instituição
histórica, o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder
Legislativo,- mas, apenas teoriCamente-, pOrque·, na' prátiCa.
os Tribunais de Contas, gcnericamCntC - é evidente que
há exceções - estiveram milito rriais a servlÇo-da devolução
dos favores recebidos pelos Chefes dos ExecutivoS do que
propriamente de servir à coletividade apreCiando a correção
das.contas públicas.
Sr. Presidente, Srs; Senadores, os argumentos aqui trazidos à coleção tinham.' OpesO históriCo, -referiain-se_ãs primeiras
leis que criãrain ·os Trib,unais de Contas e Uril Ministério PúblicO autónomo que atu_at_a Junto dele. Eu também, Sr. PreSidente, tenho respeito pelo antigo. Temos na mente uma punção reflexiva na Cirla-riaÇãó do nosso pensamento, há uma
idéia em favor da busca d_o estáveL _E issó_ -OCOrre principalmente conosco, qu-e temos uma formação 'jurídica, porque
o fim último da ordem jurídica é realizar a pa-z e a estãbilidade
sOciaL QUárido nos defrontamos com uma .forma de proceder
se~ulf!.r,_realrrien'tc pOS toca fundo o peso do tempo.

Já na antiga Grécia, a idéia do __ bem-:-era_ o i~utáveL O
bem ~ra aquilo que permanecia intocável, imóvel, estável.
Contra esse conceit_o_(u_ndaroental da_ filosofia grega rebela-se
Heráclito com_ o seu eterno deVír~ "Entre _a estabilidade de
Parménides, cu que sou de um estado n_ovo, o de Rondônia,
um estado que se faz a cada dia, devo dizer que sou devoto
do.e.terno devir.
Lembro~me de Heidegger num trabalho primoroso, cujo
título, "O Caminho dO Campo", reflCtla- à~ problemática do
ser íritutável, essa retomada do entendimento filosófico de
que o bem nã_o_é pásSfvel de mudanças.
Sr, Presidente, é. r.ealmente confortador, é sedutor, aquilo
que permanece sempre igual. mas a mudança implka nesse
choque, nessa ruptura entre o passado e_o'presente, entre
o presente e o futuro. Essa ruptura que a ConstitUiÇão Federal
traz é algo novo que deve ser assimilado pela sociedade, cujos
princípios gerais estão gravados cristalinamente na Carta Mag~
ria. Portanto, através de um processo dedutivo. devemos desdobrar esses princípios às últimas conseqüência-S pfáticas para
realizar aqueles objetivos ali consagrados. Não podemos negar
meios indispensáveiS à realização dos princfpios maiores gravados na Constituição.
Neste particular, entendo que apesar ·e a despeito de
que sempre houve um Ministério Público junto aos Tribunais
de Contas a p3itiF~ SoDrctudo, dã-CoriS.tituição de 1988, essa
competência foi deferida ao Ministério Público em geral. É
por isso que no nieu i:n-óâo de pensar as inovações trazidas
pela nova ConstituiÇãõ eliminam a -ídéfa- de um Ministério
Público junto aós Tribunais de Contas aUtónomo, indepen~
dente e especial. E aqur;-sr~ Presidente, gostaria também
de dizer que é preciso faZer o mesmo raciocínio" relativamente
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ao Ministério Público em geral. Não é o mesmo da gênese
e institucional no País. As sU~s competências, hoje, não
são as mesmas da instituição original, que nem a ConstituiÇão
de 1891 estabelecia de forma clara. nem lá estava definido
bem o Ministério Público como instítliíçãd permanente ·e es:.
sencial à prestação jurisdicional à defesa dos interesses coletivos e difusos, essencial ao convício democrático. Esta mesma
evolução pode significar de forma histórica, mas aquele minis~
téfiã -público não é- o meSmo; há mudança. E quando a mudança intervém, há essa ruptura; há essa quebra entre o passa~
do e 9 presente.
E por isso que aqui gostaria de deixar um ponto de vista
que jã manifestei, Sr. Presidente Srs. Senadores, no meu parecer relativo à Lei OrgâniCa: do Ministério Público.
I~gal

"A relataria -leio, Sr. Presidente- apresentou emenda
aditiva acrescentando _o inc_iso IV ao art. 37 do projeto, concernente à atuação do Ministério Público Federal junto ao Tribunal de COntas da União.
·
A matéria tem suscitado tormentosa controvérsia em face
da aparente contradição emanada das dicções dos arts. 73,
inciso I e art. 130, quando confrontados com o art._l28, todos
da Constituição FederaL Tanto o· art. 73, inciso I como o
art. 130 referem-se a membros do Ministério Público_junto
ao Tribunal de Contas, ensejando entendimento de que a
Constituição Federal instituiu um ramo do Ministério Público
autónomo e sui generis.
Verificando-se o texto do art. 128, pode-se constatar que
o Ministério Público_ abrange: o Ministério Público da.. União
---:que se compõe do Ministério Público Federal, do Ministério
Público do Trabalho, do Ministério Público Militar, do Minis~
tério Público do Distrito Federal e dos TerritóriOs, e_Os-Mínistérios Públicos dos Estados.
A enumeração especificada no dispositivo constifuciónal
é taxativa, e nela não foi contemplado nenhum Ministério
Público jurito ao Tribunal de Contas como ramo próprio do
Ministério Público.
E, na lição, que eu trago-à colação, de Carlos Maximiliano. na sua festejada obra Hermenêutica e Aplicação do Direito, vale destacar quando ensina: "A História da Constituição
e de cada um dos seus dispositiVoS Cõritribuem para interpretar
o texto respectívo. Estudem-se as origens do Código Funda~
mental, as fontes de cada artigo, as causas da inserção das
diversas providências na lei, os fins que- tfverãm- e~m mira ao
criar determinados institutos ou vedar certos atos. E. de rigor,
o recurso aos Anais e a outros documentos contemporâneos,
a fim de apurar qual era, à época da constituinte, a significação
verdadeira, e geralmente aceita, de termos técnicos encon~
trados no texto."
E, aqui, também, quero enfatizar o que já disse alhures:
Nos Anais encontramos uma resposta clara· relativamente a
essa questão-quando, por emenda supressiva, foi extirpado
da Constituição Das Espécies do Ministério Público, ou Minis- ·
tério Público Junto ao Trib-Unal de Contas· da União.
É, mais umã Vez, Hugo NigrO Mazzilli, que quero deixar
gravado neste momento: ~'Poro\ltro l~d9~ o Minist~rio :Público
junto ao Tribunal de Contas deixou de ser previsto_ como
instituição própria no art. 128, tendo em vista a _supressão
de alínea e do inciso I, deste dispositivo, que prevía·o Ministério Público autónomo junto ao Tribm)al de ContaS." (Ato
Declaratório à emenda do Deputado Ibsen Pinheiro- come
havia dito.)
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Sr. Presidente, esse é o entendimento. Quando defendemos a participação do Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas, seja: ele MinistériO Público Federal, seja Ministério
Público de cada_ Estado, queremos com isso preservar uma
instituição que nasce sob o aplauso do_ povo brasileiro, que
tem merecido respeito e credibilidade. A Nação já sentia a
falta dessa instituição, porque era preciso que o guardião da

lei atuasse de forma efctiva. E, para isso, atribuiu-lhe predicamentes idênticos aos da magistratura; e, para isso, i~stífliiti-o
como um poder de função moderatória, um pOder que merece
o reestudo e uma revisão da teoria _de Montesquieu. Não
é a reedição do_ Poder Moderador -_~é_ preciso deixar isso
muito claro -, mas é ·uma instituição que atua no núcleo

dos Três Poderes; que, pari passo, desenvolve urna atividade
essenç:ial à defesa .dos direitos coletívos c dos cidadãos.
É uma ítistirúiÇâó-que-velã pel3sdisPOSiÇões legais e constitucionais, uma iilstituição autónoma. E ·essa fofÇâ."queVerit
do todo é também, no meu entender, a que deve oficiar junto
aos Tribunais de Contas com independêncía~ -co-mo um delegado da soberania popular; da soberania da própria NaÇão,
porque-inVestida dessa segurança, dessas garantia::;, teràCoridições sobretudo de zelar pela boa aplicação das verbas públicas,
que têm sido, ao longo do tempo, a forma de devorar os
orçamentos públicos, de dar destinação irregular às ·verbas
recolhidas do imposto pago pelo povo; aí se diluem os orçamentos.
Na execução orçamentáría, na ordenação-das despesas
é que ocorrem ·os atentados à soberania, porque quando se
vulneram os orçamentos, as instituiÇões C..-orrcm perigo, porque
a fome, a miséria, o ·mal~estar social, a insatisfação do povo
realmente ameaçam as institi.HçõCS -de-rriõááticas. Queremos,
no entender desse Ministério Público, que a Constituição Federal de 1988 insfiliiiu, que a Nação- inteíra rCspeita, que
merece o-reconhecimento público por uma atuação escorreita,
rígida mereça também o respeito desta Casa, não lht! a~pu
tando essa área de atuação, que é o ofício junto-aos tribunais
de contas. Aos atuais procuradores ou m~mbros de ministério
público juntO aos Tribunais d~ Contas, .fica-lhes_ assegurado~
os direitos-, n3"foi'ma do aji. 130-da Constituíção._ :- ·_- - Sr. Presidente, gostaria, por último, de refutar um argumento que se tem arguído com uma simplicidade franCíS.Cãna,
qú.e chega a ser íngêriua de que: quem apreciaria ··as Contas
do Ministério Público?
Em pririleiro-higar, a reSposta correia- Se_ria O Tri6Unal
de Contas, ou dos Estados, ou -o Tfibunal de Contãs-da u·nião.
Quem dá o parecer?
No caso, hoje, _s~ria, -de acordo _com o projeto, ·o_ Minis-:-·
teria Público; mas se·é essa a'que·stão, eSsas Contas poderiarTI
ser· aprechi.das a nível de parecer pelo próprio Poder Legislativo. É tempo ainda de corrigir essa evcn~ual_falha, se é que
existe.
Mas, vej_? também que as_contas do Minist~r"íO Público
junto aoS tribunais de contas também são apreciadas no parecer dos próprios meicibros dos tribunais de contas d_q_s J?sJ:_~do_s._
Esse mal não é exclusivo do Ministério Público, é um mal
que reside na própria estruturação dessas instituições.
É possível corrigir/se; mas-, Sr.. Pré"siderite_~ _a sociedade
brasileira estará segura com a atuação do Ministério Público,
seja dos Estados, seja da União, jUntO aCis ieSpectívos Tribu- •
nais de Contas.
Esse é o meu entendimento, S-r. PreS:idCilte, e por isso
convoco este Senado para que reflita e aproVe aqui-o entendimento já consagrado na Comissão· de COnstituição, Justiçá
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(; Cidadania, orÍde foi suprimido o CapÍt~lo VI do projeto
em tela.
Muito obrigado, Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores.
Durante o discurso do Sr. Amir Lando, o Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência
que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, ]'? Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre senador José Paulo Bisol, para encaminhar
a matéria.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB -RS. Para encami'
nhar. Sem revisão do orador.) -_Sr. Presidente, sro~ e- Srs.
Senadores, cu não me convenço de q-ue Possamos manter
uma norma regimental que nos coloqUe ácJ.ui, na tribuna, para
discutir um assunto relevante na presença de seis ou sete
Senadores. ainda que exista a possibilidade de que os outros
estejam ouvindo nos gabinetes. Mas nós queremos discutir!
O que mais me -impressiona, no assunto que vou abordar,
é.que não existem argumentos! Eu nãq sei quais são os argumentos dos Senadores que querem manter o Ministério Público do Tribunal de Contas. Eles não existem, e eu vou resumir
os poucos que eu ouvi, e que, na verdade, não são argumentos.
Mas antes, eu preciso perguntar: existe uma ética da institU.cionaiidade? As instituições, elas operam eticaniente? As instituições acima da ética?
Pois eu acho que nós, que falamos tanto em corrupção,
precisamos nos dar conta de que a corrupção brasileira tem
uma especificidade d_olorosa, porque ela é, antes de ser u-ma
corrupção de pessoas, uma corrupção das instituições. ·
_ Entendo- e gostaria que o Senador Pedro Simon, ·Relator, me explicasse que eu estou errado- que uma institUição
não pode constituir o se·u ministério público. Porque não- é
.ético! Se uma instituição cria, ela própria, o seu ministério
público, na verdaçle, ela não está criando um ministério público, ela está criando uma consultaria. Porque esse ministério
público vai ser um órgão auxiiiãr. A O(>eradonalidade dele
é para que o fluxo do trabalho, da instituição, prossiga-, segun-do as idéias e os comandos das pessoas que operam, que
imprimem operacionali4ade a essa instituição: Agora, veJam os senhores_. Quais são os a~guméntc:ts. que_
cOnhecemos para manter o Ministério ~úblico no lrib.un?l
de Contas? O primeiro que ouVi, de párte do emínente Senador Relator, é de que o Tribunal de Contas, tendo um Ministério Público partkular, agiliza, ganha maíor agilidade processual. Eu considero esse argumento perigoso, e ele pode ser
destruído pela reg~a do absurdo. Se é verdade que u~ mi~is
tério público de uma instituição brasileira faz com qUe -esta
instituição opere melhor do que outras instituiÇões, onde opera
o verdadeiro MiriiSfério Público, então, a nossa obrigação
de legislador é exti4guir o Ministério Público.
-Se o Ministério Público do Tribunal de Contas é melhor
do_ que o MinistériO Público que atua no Supremo Tribunal
Federal, é melhor do que o Ministét1o Público que atua no
Superior Tribunal de Justiça, é melhor do que o Ministério
Público que atua no Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Sul, da Bahia, de Belém do Pará, se isto é verdade, vamos,
~e ~ma vez por t9das, extinguir com' essa-instituição do Ministério Público, porque ela é um transtorno!
O argumento, ha verdade, cai pelo seu absurdo. Não
é p-ossível su~tentar esse argumento:
-- - Q~al é o o~tro argumento que eu ouço, em favor'? Eu
o ouvi do eminente Senador Antonio Mariz: é uma tradição;
deSde 1896 o Triburiaf de Contas ai:Ua assim.
-
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ricos para aparentar uma defesa que nã~ está sendo feita,
pOrque nem fem corno ser feita.
çã_o brasileira q~ando ocorreU o movimento que instalou a - --- O art. 92 da Cons_tituição disPõe_:
,RePúblicà no Brasn? Desde qUando não se cura uma doença
"Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário:
porque da é antiga"? Desde quando se tem uma anomalia
I -o Supremo Tribunal Federal;
cbmo normal, _só pelo fatO de' ter a decorrência,-·seja de um
I I - o Superior Tribunal de Justiça;
ano, seja· de dez, seja de vinte anos, seja de um século.
I I I - os Tribunais Regionais Federais e Juízes F~Trata-se de uma doença da instituição,·trata-se de uma
derais;
anomalia da instifuiÇão~ trata-se de um défelto da instituição
IV~ os Tribunais e Juízes do Trabalho;
ela P.·rópria fazer o seu mínistério públíCO:- --- - V- os Tribunais e Juízes Eleitorais;
·
'Não ·estou ·abordãncto' a questão do ponto de vista da
VI- os Tribunais e Juízes Milítares;
cbnSfituciOnalidade; estou abordando a CO~Stituição fio ponto
- VII- os:Tribumiis e Juízes dÚs Estados e do Dis'de ViSta da taciórlalidad_e mais simples, mais transparente e
trito Federa] e Territórios.
riláis 'g"ri'tarlte qbC se_pbSsa' defrontar.
Aléril. âo argUmento- que não é argurrieQ.tO- da maior
Esse é um artigo exaustivo_. O que acjui está no mundo;
agilidade; além do ãrgUmeTito da trâdiÇão, que nãO éarguw o que não está aqui não está no mundo. Ninguém pode criar
menta, pelo contrário, s6 vem mostrar que .itós somos lentos _Qrgãos judiciários além do arL 92.
no aperfeiçoamento-ue nossas instituições; ouço' um outro .
É verdade que, no art. 24, o legislador resolveu possiw
argUmento muito 'ligàdó a uma frase do Dir-eito Romano que bilitar a criação de juizados especiais, concebidos como órgãos
diz·?Ssim: Quis CuStOdiet Custodes lpsos gUerli cuida d_o guãrdã? _auxiliares dos citados no _art. 92. Se o legislador, como de
Quem cuida do sótieràno'! Queni exairiiná:fá as contas-do Mi- fato está acontecendo, resolver criar juizados_especiais, vai
nisté,rio,Públi~o? J:,pe,rgunto: quem está fiscalizando as contas cciá-los integrados nessa es~rutura. Essa é_ a sistemática de
. do Tribunal de.CQqtifs?, Como é que o Tribunal de Contas uma Constituição que muitos dos Senadores aqui ajudaram
pode usar este argumento? .
:-· _
__ -afazer_Ora, esta Constituição procede sistematicamente, tamEsta é ou não_.é uma triburia séria'! ·aue argumerito é bém, com o Ministério Público.
este? Qu-em é que examina as contas do Tribunal de Contas?
Dispõe o art. 128:
Pois entendo que não devia ser o Tribunal de Contas;
creio que devemp~ ,aper(e~çoar ainda mais eSSa instituição.
"Art. 128. ClMinist~rio Nblico abrange:
O Tribunal de _Contas, sendo constitudon,11Imente um órgão
I - o rylinistério Público da União, que compreenaUxilia'r 'do Congresso, que:rn deve examinar as conta~. d() Tride:
bunal de Contas é o_ Congresso. Está na hora de fazermos
a) o MinistériO Público Federal;
b) o Ministério Pilblioo· do Trabalho;
esta corre_ção também. E quando se tratar das contas do Minisc) o Ministério Públic·o· Militar;
. térip Públlco vamos •defjnir, ou a nos·sa assessoria,- ou uma-d) o MinistériO Público do Distrito Federai e Terw
comissão desta Casa para dar o parecer;qtiando corrigiremos
também ess_cs_defeitos.. Mas não podemos;eticamente, utilizar
ritórios;
um argumento_ a npsso favor, quando o argumento é manifesII- os Ministérios Públicos dos Estados,"
tamente contrário. Pretendo que o meu ministério público
É numerus clausus: Duvido ciue alg~ém me diga que
seja. particular __.porque afinal de contas, .ele vai prestar esse não é um dispositivo exaustivo. Claro! O ConstitUinte
contas a quem! --:--".quando eu próprio nâo presto contas a poderia ter criado, pela regra da especialização, alguma coisa
. . . ._
ninguém! Qual é a.seçi~dad" do argull)e'\tO(
a mais, como criou -os juizados especiais. Mas se ele criasse
O Ultimo argumento que ouvi é o COO$ti.tucíonal. áqstaria o MinistériO Público do Tribunal de Contas, corno foram criaqu~ cs'ta Casa ~éstiVCssc · Cheía, para ·que·.~e contcistassem. dos os juizados especias, o Mínistêrio Público e o Tribunal
Eu queio ser- ccin'tt~stâdo;- não sou donó _da_ verdade. Entre- de Contas estariam integrados no Ministério Público. Meu
gu~i-mc a_ esta caPs~ no sentido rig.or 9 sa,11J~n:te-puro de aperteiw Deus do Céu! Existe lógica ou não? Não sei se me faço entençoar uma instituição que tem uma anomalia, um absurdo, der. É impossível, dentro da sistemática da Constituição_, criar
um Ministério- Público que ela própria - a institu!ção um Ministério Público independente do Ministério Público,
cria. A caracteríStic'a- fu-ndamental da at.ivldade do ministério assim como é impossível criar qualquer Orgão judiçíári6 inde,público é s-er, nas'_ instituições, a alterid"ade, a sociGdade._ A pendente dos órgãos judiciáriOs existentes. Se isso não é resw
presença do ministério público nos Tribuii<iis de Justiça é ne- peitada, vou ter que, _pela segunda vez, neste plenário, jogar
cessária, porque e)e fÇprcscnt(l a ~ociedâ.de; e ainda mais ne- esta Constituição riO chão: Não se brinca com isso! ACiemais,
cessária nos Tribunfj.i's de Contá.s comô rêPrésentante da sociew sou contra ·a interpretação subjetivista da lei.
dl:tde, porque as· contas de uma República d~cente são transpaQuando interpreto uma ·tei, nunca me socorro do que
rentes, ou a República não é decente. A sociedade precisa o legislador particularmente pensou sobre o assunto. Aliás,
apalpar, ver, acompanhar as prestações d·e_ contas; e essa é é uma questão hermenêutica vencida. Todos os grandes mes-- uma função do mímStério público. - - _: tres da hermenêutica jurídica são, hoje, unânime:s na afirmaEsses não são argumentos -c por favor me dig_aJn quais ção de que a interpretação tem que ser objetiva.
são os outros! Pode_ ser que V, Exd disponham de um arguEntão, leiam o art. 130. É um aleijão, porque todos nós
mento que faça com que eu me ·renda, mas, por questões sabemos que houve, na Constituinte, um projeto que incluía
de conversa, de lobby, não podemos decidir queStões tão imw no art. 128 o Ministério Público do Tribunal de Contas, e
portantes. QUerO OUvir as· razões, induslve 3.s razões· qUe de- hÔuve uma emenda -supressiva que o retirou.
Quando nós retiramOs, _o que é q"ue significa isso, Sr.~
monstrem que eu não tenho razão. Mas· essas razões que
estou mencíó-nafl.dO, que foram as que óUvi até agora, não Presidente? Nós retiramos porque entendemos que não se
são razões, não ·são argumentos. São metOS'Cxpedientes r"etó- trata de um Ministério Público, de uma parte do Ministério
O absolutismo não era uma tradição ,na França quando
ocbrre·u--a Revolução Francesa?_ O Impé-rio nãs> ~ra uma tr_ª_d!:"_

c
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Público. Agora, se por um equívoco ---:- e nóS _cophecemos
bem como acontecem essas coisas- nós inserimos esse infeliz
art. 130 aqui, quando ele deveria ter sido colocado nas Disposições Transitórias, nós não podemos transformar e_sse equívoco num equívoco_ num cavalo de_ batalha para manter uma
anomalia e uma doença institucional, sobretudo se lermos,
pacientemente, o artigo. O artigo -nâo Cria absolutamente ne-

nhum Ministério Público, o artigo se refere aos membros-

eu estou lendo~. ele diz assim:-" AÓs meinbros do Ministério
Público junto aos Tri_bunais ... " Nem sequer diz Ministério
Público dos Tribunais de Contas.
Mas, pelo amor de Deus, vamos fazer a leitura:
"Art. 130. Aos membros do Ministério Público
ju_ritoaos Tribuf!ai~ de Cont~s aplicam~se as-disposições
desta _seção pt:rtincnte a direitos,-·vedações e forma
de investidura."
Posso ler isso aqui de diversas maneiras; tal é o cã.ráter
atrabiliário e_equívoco do dispositivo que nós, por descuido,
deixamos entrar na Constituição. Mas ele pode diZer, no máximo, isso, e deveria estar, então, nas Disposições Transitórias:
que -os membros do Ministério Público que estavam atllando
na época nos Tribunais de Contas não- pcrderia.m· os seus
direitos: Mas ninguém quer, nenhum de nós quer que eles
percam os seus direitos.
Vou, logo em S,.eguida,_le:r uma emenda atrayés da qual
nós nos preocupamos cm manter os direitOS desses membros
atuais do chamado Ministério" Público do Tribunal de Contas.
Nós- poderíamos' entender isso· aqui tambétn como um
dispositivo que diz que o MinistériO Público, que é uno e
indivisível, terá uma. se_çãa_espccial ·para 'atCnder o serviço
do Tribun8.1 de co-ntas. Dada a diferençã de ÍlatUrêza da operacionalidade da instít:Uiçáo, o MiriistéiiO :Público,' através desse
artigo,- teria- de _ci:iar uma seção especial para atender esse
serviço.
-Agora, por que é que, tendo à minha disposição a possibilidaQe de interpretar is.so _em consonância~ em ha_tmonia _cQ_m
a Constituição, vou buscar uma interpretação contrárif,l a9
que significam; s-iStematicament~,.- o art,_ 92 e o ~-!'t·_. ~28 d~
Constituição? Por que é_que vou negar a sistemática da, Constituição por um artiguinho equívoco, qu.e ne;la entrou erradamente, .como existem outrOS: dispositivos---se-quiserem posso
demonstrar_- que entraram erradamente nessa Constituição?
Nós-todos, fazendo a leitura da Constituição, podemos
encontrar esses dispositivos. O que me impressiona é a utilização_ deles para manter privilégios.

Eu não vejo nenhum átgumcnlo neSseS ·chaffiâ.dQs_ á.rg·umentos. Acho que a questão é síriq)le~, e1a -se rcsu_ffie a .unl.a
indagação;- que cu já fiz: eXiStC't!ma ~~icâ in.sHtucidriaf? Ess_a
é a pergunta e voU- ICr aq!l~ um tci!;to de Vitóiül_ Cairij)Os·.
Ela diz assim:
· · · · · · ' -.- " ' :: ' ·
"Sem esperança não há ética possível, se concebemos a ética como- uitl' projeto de Vldã e sociadades
melhores."
Pois bem, quero tlizer a V. E~ 'que, para_mirii;.-a éficâ,
políticamente- falan"dO; é- um- projeto de soC:Iedãde braSileira
melhor. Essa é a ética. É por isso que estou nessa Causa,
porque não é ético uma instituição criar o seu própr1o ffiinistério público._ Primeiro~ porque-se·e Ciiaao·pera próprüdnsti~
tuição; repito, nâo C ininistério" públicõ; é -corisultórla ~jUifd1Ci;
segundo, porque a ConstituiÇão deJine o nlinistêrío público
como uno e indivisível e, conseqüentemente,- não é posslVel
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outras partes do minfstúio -público que não aquelas da
constituiu o art. 128.
Dizem-me e ouço esta frase diveÍ'sas vezes, ela é weberiana e é por isso qtie vou cltá-la. Di.zem-me- e O' PrOfessor
Josaphat Marinho vai me dar urna lição- aqui depois - que
a ética política é-diferente. E ando buscando, há muito tempo,
qtiãl é a diferença da ética política. Ouvi, desta tribuna, inclu~ive, _que-á solUção põlítíca efa--urila CoiSa e a's()lUç3o jtirldic-a
--e-ra-outra, e eu -coD.dui, dentro da mínha lógícii, que aquele
político estava afirriiando que a solução política podia ser
·,ilegal. Acho que isso é impossível, acho que nada pode ser
ilegal, nem o político. Acho que se um fenômeno é comercial,
ele tem que ser legal; acho que se_ um fenômeno é político,
ele tem que ser legal. Quer dizer. a legalidade é o pressuposto,
o estado de direito é o pressuposto d_a democracia. sem legalidade não há democracia.
~ : Então, ãndo buscando qual é a difereriÇa entre ã ética
política- e a ética que consiste em querer uma sociedade melhor, com as institUições melhores. E,.aqui, vé:jo a citaçãO
da Y1t?ri_a Campós, que me dá um caminho. Ela diz assim:
''Muito conhecida é a distinção de Max Weber,
entre dois tipos de éticas: a· ética dos princípiOs e-- a
ética da responsabilidade, ou ética das conseq üênciéls.
O polfticO - explica Weber - , 6 hoinem de a~ião
nãO pode- vibCUla·r-Se de nenhum modo à primeira étíca,
que é a étiCa dos princípios; não pode manter-se fiel
·
·
aos seus princípios, pois fraCâSSári3.''.~por isso -que estou saindo- da pOlítiCa, a 'culpa é do
~ax Weber.
"O homem de ação - diz ele - não pode vincular-se de_ nenhum modo à primeira ética, não pode
manter-se fiel aos seus princípios, pois fracassaria Como
político. O. homem de ação deve responder- continua
o Weber- por seus atas e deve ter em conta as conseqüências das decisões que toma:. Deve praticar, pois,
a ética das conseqüências, uma ética mais empírica,
--= --:--mais pragmátíca, menos ética, em definitivo."
A-teOriã--Webefh\ila costuma- tl-3zer ã ColaçãO, com o
fíni'dé assinalar o Inevitável divórcio enfre a·-ética e a pOlítica,
OOiSaS 3sSím: quem ·quiser comportar-se etiCaine'nte,' serii abdic('!.r de seus princípíoS,- deverá fugir- da política que obriga
a esquecer os prióêípios para assumir· as cónseqüência·s dos
próprios atos. ' ' ·
Então, o político não pode ter urila ética de princípios,
Segundo Max Wêber. Portanto. quero acrescentar a V. Ex•s
9._ue ·a próprio Max Weber diz o -seguint~: "que. o político
maduro·é aquele que, ante uma decisão claramente contrária
à ética, tem a coragem de desertar e, com um aqui me detenho,
renunciar, se preciso, à própria política". Nós, no Brasil, precisãmos-- aprender a ·perder votos, porque só assim .descobriremos como se ganha voto, como não é-piedSO -manipUlação
para ganhar voto.-Esse o se.Otido-desta luta.
Aminha pergunta é esta: existe uma é-tica da ínstitucíonalidade? Se existe uma ética da institucionalidade, a outra pergunta é uma decorrência natural. É ético uma -instituição criar,
ela própria, a sua autoridade, o seu fiscal, o seu ministério
público?
regr~.que

Srs. Senadore_S~ os argumentos saO -eStes: primeiro, maior
-a-gmdade p-rocessual do MinistériO Público dos Tribunais de
Coritas. Trata-se áe urri argumerito"-destrutivõ. Se verdadeiro.
-deVemoS- extingüir o Ministério Público irrie'diatamente e ela-

1968 Quinta-feira 9

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Abril de 1992

borar uma Ie(que permita a cada tribunal do Brasil criar, resolve.r; em parte, a queStão postà; desde que o senador
a seu modo, a se~ es!ilo, o seu próprio MinistériO Públiço. Josaphat Marinho é o próximo orador.
Se vale para um, vale para todos, porque-se trata de institucionalidade.
·
O SR. JOSÉ PAULO BlSOL- Então, concedo o aparte,
O segundo argumento é o da tradição. Nenhuma tradição com a benevolência do Presidente. Tem o aparte-, Senador
conserva doenças e anomalias. A regra da vida é a mudança Josaphat Marinho.
e não a estática. Quanto mais estátiCa uina sociedade, mais
O Sr. Josapbat Marinho - Senador Biso!, parece-me
injusta. A regra-da viaaé modificar-se, aperfeiçOai-se. Vamos,portanto, aperfeiçoar-essa-instituição para 6 -bem dela mesma, que a questão se reduzirá muito se considerarmos a Enienda
para o bem dos Srs. MiJ?.istrOs do_ Tribunal de_ Çontas, q"ue n~ 62, de V. E~, como uma disposição trarisitOiia 3o" ProjetO
_· ~ ' ·
~
não pre~isarão mais .envergonhar-se do fato de terem um mi- de Lei Orgâriita do Tribunal de Contas._
nistériO público.elaborado por eles mesmos, que não preciPor ela, ressalvam-se os direitos dos ·atuais_ OCupantessarão mais gaStar o Seu latim defendendo um absurdo.
de cargos de procurador junto ao Tribunal de Coo~as· da ·
Inexiste qUalqUer-preocupação de aCabar com oS promoUnião. E nas disposições permarierite's poderão ficar' a-qu~las
tores, com os membros do Ministério Público do Tribunal outras normas a que V. Ex• já se referiu,-OU talvez até dispende Contas. Há ufria emenda, que diz:
sá-las, para que na Lei Orgânica do Miilistérió Público", Cómo
·
"Os membros do_ Ministério PUblico junto ao Tri- já está, fique a disposição de caráter &úai. · · · · ·
bunal de Contas da União serão designados pelo Procurador-Geral da República."
O SR. JOSÉ PÀULO BISOL- Senador Jósaphat Mari·
, Assim sucede com os outros tribunais, inclusive tribunais nho, agradeço o aparte de V. Ex• Ele é muito. importante
de; maior relevânda, Que julgam causas mais importantes. porque- me ajuda a elucidar uma questão grave.
Isso é o que, aliás, discutfinós? porque o Relator do ProA emenda diz que' ~edio ·designados pelo Procurador-Geral
da República, porque é o quod plerunque accidit constitutione jeto de Lei Orgânica do Ministério Público é o Senador Amir
deste País. Aquilo que normalmente acontece, só aContece Lando, e com ele já discutimos e"xatamente que esta é a solução
cofreta, ideal, porque a· nossa preocupação não é faZéf [nal
anormalmente_ no caso do Tribunal de C6nt_as da União.
Os membros do -Ministério Público junto ao Tribunal às pessoas. Pelo contrário, só queremos aperfeiçoar: à _..illSH- ·
--:- -:-,-~,
.
de Contas da Uiriãó ·serãO, a partii de àgOra, designados pelo t~ção:. ·:
E;ntão, virtdo de V. Ex•, essa sugestãO alimerita, substanProcurador-.Geral· d~ República dentre integrantes da mais
cia e ra,tifiéa- uma Sol~çã_o que Dós parece jústa,. tiiÍla Solução
ele'v::tda categoria:
·
-- ·
Nesta emenda, consideramos o_ Trib\lnal de Contas- dá - equânime e responsável. Com iSso, estaremoS CorrigindO umá
União como uni tribunal superior e exigirrios--que o Procuiador anomalia e um defeito instituCional sem c3.usar prejUfzó àS
designe membros da categoria do nível maís alto do Ministério ··pes~oãS, porque? afinal de_ contas, algumas até se submeteram
·a cOncurso e estão prestandO serviço.
Público.
Não digo que ·esses serViços não sejam· relevantes, não
Seguem-se as regras_ relativas à chefia desse Tribunal de
Contas e uma emenda que garante os direitos dos rneO?-bros tenham sido bons serviços, não- diria, jamais; QUe eles não
atuais do Ministério Público_ junto ao Trib.unal de Contas da sejam serViçc;>s-de peSSOas competentes.· Apenas quero conStiUniãO.
.
-,·
·
· tucionalizar a instituição. Quero sanar. uma dci~nça da instituiNão -estamos preocUpados em desfazei' a felicidade pes- ção, quero aperfeiçoar uma instituição p·ara que até os Min.issoal de ninguém,. Não estamos preocupados em desmanchar tros do Tribunal de Contas cada vez .mais se orgulhem da
o·status de ninguém. Não estamos preocupados em reduzir instituição da qual participam) -porque qua-nto melhor, mais
a· renda pessoal de ninguém. Só estanl:os preocupados _em organizada, mais segura, mais sólida, mais equilibrada, mais
aperfeiçoar uma irlsiituiÇão aleijada, defeitUosa, qUe:teri:t~Uin3. _firme, ináis justa for uma instituição, niaiS Orgulhosos fica.reconsultoria jurídica, à qual se atribui o estatuto de Ministério tnos dela, sobretudo aqueles que estão integrados na sua ope-racionalidade, no seU quadro,_ na sua organização. . . _
Público, o que é pomposo, mas indevido, inadequado.
A sugestão vinda do Senador Josaphat Marinho já estava
no nosso projeto, nas converSaçõe-s que mantivemos, porque
O Sr. Josaphat Marinho- V. E~ me concede um aparte?
quando surgiu o problema, quando diagnosticamos. o defeito
O SR. JOSÉ PAULO BISOL -'-'-CóiiceOO, embora não .da in_stit1,1ição e quiSemos cOrrigi-lo, o pfojeto em questão,
. seja regimental. E se o Presidente, é ClarO, decidir ·que sim.· em pauta, já estava- em andamento._ Tudo o que nQs, re.stava
De miriha parte, p·ode fazê-lo.
·
era fazer uma emenda supressiv·a do capítulo referet;~~e.a MinisO Sr. Josaphat Marinho -Nilo quero ofender o Regi- tério Público, para depois, em plenário, sanarmos essa anomamento. Quefia apenas 'colaborar para a solUção. Posso, entre- lia relativamente ao Ministério Público que atuará no Tribunal
de Contas. Porque não tem sentido discutirmos um assunto
tanto; -re-sguardar-me para a sessão de amanhã. ·
que vai ser votado numa oUtra sessão. Ao inicia"r essas palaO SR. JOSÉ PAULO BISOL --Sr. Presiderite;-góstaria vras, lembrei-me de que é um absurdo regimentar i_sso. E
de conceder o aparte. Somos tão-poucos aqui, e a contribuição com essa solução surpreendente para mim, fica ,um pouco
do Senador Josaphat Marinho parece~me de uma relevância, sanada essa injustiça. ·
Muito obrigado, Sr. Presidente.
assim, .que não se pode marginalizar.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Senador Josi
Paulo Biso!, estamos a três minutos do_ térinfno da sessão·,
e p~rcebo que V. EX' terá que interrompêr o seu pronuncia. menta e ·continUá-lo na próxim-a-sessão. Talvez isso 'possa

O SIL PRESIDENiE. (Mauro BeneVides) :C:. Esgotado
o tempo da sessão, a apreciação da matéria fica adiada. Tani-'·
bém ficam adiados· os demais Itens constantes da _Ordem do
Dia.
·
·
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São os seg.uintçs- o.s it.en~ _adiado~:- . _

PROJETO [)Ê DECR)::l;Ó L!jÓI~LATIVO
.
. . N' 8, DE 1984

-2PROJETODE LEI DA
CÂMARA N• 125, DE 1991

Votação, em turno único, do Projeto· de Decreto Legis-

(COMPLEMENTAR)
· (Eln regfffié~de urgéricia, n~s)êiill9~ d0'_~ri.~~.i6: c: Oo

Regimento' Interno.) . - '
- '. . .
__ , _
· VotaçãO, enl tUrn.o,4riicQ.-.-do, Projeto de Lei da Cãmai-a

n• 125, de 1991-Complementàr (n''60/89, na Casá ae origem);
q~~ dis,ciplina, os limites das despesas com o funcionalisnio
públic.o., na~form_a do art. 169 ~a Çrin~~ii,u,iÇãp' ~ede_r<!l, t~ndo_
. PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.

(Rel:itOr: senador Meira FíiQo),
....:....·1~> 'pfonurici~rt:~<.ir1tO; _favorável ao projeto;
....:.... 2~> pTonuncian;u~nto: favoráVel à emenda d€: p~e'.náiiO. ·
(Dependendo de parecer_ sobre as emendas apresentadas
perante a Comissão de AsstintoS-Econômicos.) _
'

' '

-

-

•• -

-.-

-·

' '

!

'
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•

lativo n' 8, de 1984 (n' 44/84, na Câmara ·dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo de Cooperação no Campo
dos Usos Paçíficos da Energia Nuclear entre o GoVerho da
Rep'ública Federativa do Brasil e o Govê-rilo da Espanha,
celebrado em Brasília, a 12 de maio de ·1983, tendo
PARECERES, sob·n'' 35, 36e 37, de 1992, das Comissões
' · :. . . . ; de Relações Exteriores e Defesa Nacional:· 1~ P,ronundamexno: favorável, com· á Emenda ri~' 1~CRE, que apresenta;·
29 pronunciamento:. ratificando seu parecer anterior; ·e_....: de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania, favorável ao pro;.
jeto e à Emenda n9 1-CRE .

-7,' '- 'i>ROJETO bE DECRETO LEGISLATIV\:l-N' 134, DE 1991

~ -Y9taÇ~o, e!TI. Úir.rl_o_· ií~i-~Õ, -d,õ; -P-r-0)7tb'. de, beç~et9 .Legis- .

. :-: ~ -:. PROJETO-DE RESOLUÇÃO · N' 13, DE 1992 '

lativo n' 134, de 1991 (n' 69/91, na

Can:~radosDeputad9s),

qUe' áprova o texto ,do Acordo de Cooperação para a Redução
da J?etn:a~da. Preyt;~Çâ9'c~o Uso In,d.eyido e Combate à Pfodt.i.··. c~rlt'_reg(rqe de ~Úrg~rlCi~.:~Os te~~o-s do- ãi( 3-36, c, do. ção e a.o.Tráfico Il,íçitos,de Entorpecentes e SubstânCiaS PsíCoRegimenlo ~nter:no,)
_ __. ·
tró:P.icas, celebrado _entre o Governo da Répública Federativa
Votação, em turno· únicó, do Projeto de- RCsõlUÇão, p.? do,Br~sil e _o Gove'mo da República do EqU~dor, em Brasília,
13, de l992.(apresentado p_elo Relato~: S,enadç~ Élciq_ÁÍ'-:ares em7 de.novembrô-de 1990, tendo_ . , · , · : · .
.
como cOhclU.Sâo ~e -~eU: P,areCer c:I~ pJe~á,rio), qu~ altera ,a.
'P.o;RECER FAVORÁVEL, sob n' 31, de 1992, da Co,
. , ,
.
·' '' ·
alínea d dos 'itens'! Ii do art.:
d~· .Res9luçii1> .1\' .83., de _missão___ _
:....
de
Relações
Exteriores
e
Defesa
Nacional.
17, d~ qo;Z:einbrÓ .d~ '199i, dQ Senado 'federal.
.
.
·
.
·
·
·
. . . . ,_ .
'
.- ;
. _. .
- . -~ .. -.' -.
--- .-- .. ' ' ' ' '

+'

e

.

~

-8PROJETO DE-DECRETO LEGISLATIVO
:, ' N' 141, DE 1991 ..

·~4·-·.

PROJETO
.

Í)E LEI DÁ CÂMARA

· VOtação,

N',l26, PE 1990 .· .

(Em•regime de urgência,'nos'termos.do art. 336,-c,.do
Regímento' Interno;) • ·
·
. • .' , . .
DlsCtisSão, em turno úniéo, do Projeto-·de Lei-da"<:âmara·
n' 126, de 1990 (n' L8B4/89; na Casade origem), de iniçiativa·
do Minis'téri6 Público da UniãO, que cria a.Cat(_eira de· Apoio
Técnico-Administrativo do Ministério.Públicb d3. União.eseus·
cargos, fixa os ValoreS" de .vencimé'ntOs, e. dá outras providên.
.
_
__
_, _
cias; tendo
PARECER FA VbRÁ VEL; sob ri• 4$5, de-1991, da Comissão.' ·
.
._
. , . -,
.
__.de Constituição; Justiça e·CidBdánia,· com -voto v.enc1-·,
do, em separado, 'da SenadorÇt Júnia Marlse: , . ·. ·.. ', ·. •· -1 •
c-

______

,-

(Dependendo de parecer sobre ·as emendas apresentadas ,
peraritê a' Mesa.) ·

em tiuTio único, do PrOjeto de DecfetÇ> Leg~S--

lativo n' 141, de l99Í (n' 46/91, na Câmara dos Deputados),.
que aprova o texto do Acordo de Coqpe,raç~o.para a Redução
de Derria'n'da, Prev~9Ção do Uso Inde,vidQe Combate à Produ-.
ção e.aô Ti-áfico Ilíç~tQS cJ.e Entorpecentes e Substâncias Psico·
trc?.Pi'câs_, ,cf:lebrado _t::~~r~ o Governo _d:a. 1.3-ep~~~ca Fedeiat{vâ:

do Brasil e o Governo da República do Chile, tendo
..
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 32, de 1992, da Co-

missão
~ ' ·
- de RelaçõeS Exteriores e Defesa Nacional.
-

'

..

.'

-9. PROJETO .DE DECRETO LEGISLATIVO
. .
N' 22, DE 1992
Votação, em

VótaÇ-ão;·em tUinO únicO, d0•Projeto'de' Lei di Câmara
n' 42, de 1991 (n' 1.371/88, na Casa de origem),'cjúe proíbe
a comercialização de medicatnentós' cu'já fabricação oU Venda
foi interditada no país de origem, tendo

PARECER FAVORÁVEL, sob n'
missão
-

de AsSuntos Económicos.

-_-- -

28, de

tur_n~_

Proj~to d~· .Decreto LegisCâ!Jl~r.a, dos Deputados),
de Plar'lo"s_~ Ufçariientos Pú-

único, do

lativo n' 22, de 199_2.(n' 99/91, na

-5PROJETO DE LEIDA CÂMARA.
N:•42, DE 199l

í99i:da Co·

apreSentadO pela Cçrp.issão Mista
blicos e Fiscalização, c;omo <;Oil:clusão de seu Parecer n9 30,
de 1991RCN, que aprova as Contas do Governo da República
relativas ao exercícto- financeiro de 1989.
-lO-

PROJETO DE RESOLUÇÃO
~ •N' 22, DE 1991
-Votação, em timlo únioo;--00 Projeto de Resolução n9
22, de 1991, de auton'à _do Senador Márcio Lacerda, que acres-
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centa parágrafo ao art. 62 do Regimento Interno do SenadO
Federal, tendo
PARECERES, sob n'' 222, 331 e 432, de 1991, das Comissões,_.

·

- de Constituição, Justiça e Cidadania - 19 pronunciamento: favorável; 29 pronunciamento: concluindo pelo não
acolhimento do pedido de reexame, por nãO ~~centrar embasamento regimental nem argumentação convincente para deferimento da pretensão.
DIRETORA, favorável.
-11REQUER!ME!<!O N' 17, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n" 17, de
1992, de aUtoria da Senadora Marluce_Pitito, solicitando, nos
termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão,
em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n 9 243,
de 1991, de sua autoria, que altera dispositivos da Lei n 9
5.682, de 21 de junho de 1971 -Lei Orgânica dos Partidos
Políticos.
-12-PROJETO DE RESOLUÇÁO
N• 5, DE 1992
DiscUssão, -em turno único, do Projeto de ResoluÇão--n~
5, de 1992, de iniciativa da Comissão de AssUntos Económicos,
que estabelece alíquota máxima para O- IinpOsto Sobre Transmissão CaUSa Mortis e Doação, de que trata· a alínea a, Inciso
I, e§ 1', Inciso IV do art. 155 da Constituição Federal.
Q_ SR. PRESI(>JlNTE (Dirceu CaJileiro) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, designando para
a,s~~são ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-
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que disciplina os limites das despesas com o funcionalismo
público, na forma do art. ~6~ da Constituição Federal, tendoPARECER F A VORA VEL, próferido ein plenário. (Relator: .Senador Meira Filho).
-1 9 pronunciamento: faVorável ao projeto;
- 2~" pronuqciamento: favoiável à emenda de plenário.
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas
perante a Comissão de Assuntos Económicos.)

-3PROJETO DE RESOLUÇÁO
N' 13, DE 1292
(Em regime de urgência, no tenDo do art. 33_6, c, do
Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de ResoluçãÓ n9
13, de 1992 (apresentado pelo Relator: Senador Élcio Álvares
como conclusão de seu parecer de plenário), que altera a
alínea d dos itens I e II do art. 29 _da Resolução n9 83, de
17de dezembro de 1991, do Senado Federal.

-4PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N' 126, DE 1990

·.

(Em regime de urgência, nos termos do_ art. 336, c, do
Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, dO Projeto de'Lefda-Cãmara
n9 126-,- de 1990 (n9 1.854/89, na casa de origen:i)~ de iniciativa
do !vf_inistério Público da União; cíue crül ã Carreir·a de Apoio
Técnico-Administrativo do MiniStério Público da União e seus
cargos, fixa os valores de vencimentos, e dá outras providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 485, de 1991, da Coin.issão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, com voto vencido, em separado, da Senadora Júnia Marise.
(Depftndendo de parecer sobre as emendas apresentadas
perante a Mesa.)

PROJETO DE LEI DA
CÂMARA N• 73, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
-5Regi~entó- Interno.)
PROJETO DE LEI DA CÁMARA
VotaçãO, em turno único, do Projeto de Lei da. Câmara
N' 42, DE 1991.
n' 73, de 1991 (n' 4.064189, na Casa de origem), de iniciativa
·do Tribunal de Contas da União,_ que -dispõe sobre a Lei
Votação, em turno úniCo, do Pn:)je_to de Leida Câmara
OrgâniCa: do Tribunal de Contas da União, e dá outras provi- n• 42, de 1991 (n• 1.371188, na casa de origem), que proíbe
dêrici:is, tende
·
a comercialização de medicamentos cuja fabricação ou venda·
PARECER, sob n' 6Z, de 1992, da Comissão
foi interditada do país _de origem, tendo
- de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania: 19 pronunciaPARECER FAVORÁVEL, sob n• 28, de 1992, da Comento: favorável ao Projeto com 35 emendas qu.e. oferece; missão· 2< pronunciamento (sobre às Emendas de Plenârio): favorável
- de Assuntos Ecooômicos.
as Emendas de n~ 44, 45, 56 e 65;- favorável nos termos de
-6subemendas, às de n~ 36 a 38, 40, 42, 54, 55, 57, 59, 62
e 66; pela rejeição das de n" 43, 46, 47 a 53, 58, 60, 61,
PROJETO DE DECRETO DE LEGISLATIVO
63 e 64; pela prejudicialidade das de n'?'> 39 e41; e apresentando
N' 8, DE 1984
a de n~ 67, do Relator.
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis-2lativo n' 8, de 1984 (n' 44184, na Câmara dos Deputados),
que aprova- o textO do Acordo de Cooperação -no Campo
PROJETO DE LEI DA
-âos Usos Pacíficos da Energia Nuclear entre o_ Governo da
CÂMARA N' 125, DE 199i
República Federativa do Brasil e o Governo da_ Espanha,
(COMPLEMENTAR)
celebrado em Brasília, a 12 de maio de 1983, tendO
(Em regime 4e urgência, nos termos dQ. art. 336, c, do
PARECERES, sob n'' 35, 36 e 37, de 1992, das Comissões
Regimento Interno.)
- de Relações Exter:lor~ e Defesa Nacional: 19 pronunciaVotação, em turno único, do Proje'tO de Lei da Câmara mento: favorável, com a Emenda n9 1-CRE, que apresenta;
n•125, de 199l'Complementar (n' 60189, na Casa de origem), 29 pronunciamento: ratificando- Seu Parecêr anterior; e-
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- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao projeto e à Emenda n" 1-CRE.

-7PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 134, DE 1991
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n" 134, de 1991 (n" 69/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo de Cooperação para a Redução
da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produ-

ção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes e Substàncías Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Equador, em Brasília,
em 7 de novembro de_l990, tendo

PARECER FAVORÁVEL, sob n" 31, de 1992, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-8PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
.
N" 141, DE 1991
Votação, cm turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n" 141, de 1991 (n• 46/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo de Coopera-çâo-pa-ra-a Redução
de Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produ~
ção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias Psico~
trópicas, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Chile, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 32, de 1992, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-9PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 22, DE 1992
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 22, de 1992 (n" 99/91, na Câmara dos Deputados),
apresentado pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, co·mo conclusão de seu Parever no 30,
de 1991-CN, que aprova as Contas do Governo da -RepUblica
relativas ao exercício financeiro de 1989.
-lO-

PROJETO DE RESOLUÇÁO
N• 22, DE 1991
Votação, em tu.rno úmco, do ProJeto de Resolução no
22, de 1991, de autona do Senador ~árc10 Lacerda, que acres~
centa parágrafo ao art. 62 do Regimento_ Interno do Senado
Federal, tendo
,,s
__
_ ~ARECERES, sob n 222, 331 e 432, de 1991, das Comtssoes
. . _
.
.
.
__ o
_
--de Const•t.mç~ao, Jushç~ e C1da~ama----: 1 pronunc1~a~
ment~. favoravel, ~ pronunciamento. co_nclumdo pelo nao
acolhunento. do ped1do de reexame, p~r nao ~ncontrar embasa~ento reg1m~ntal nem argumcntaçao convmcente para defenmento da pretensão.
DIRETORA, favorável.
-IIREQUERIMENTO N" 17, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 17. de
1992, de autoria da Senadora Marluce Pinto, solicitaOdo, nos
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termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão,
em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n" 243,
de 1991, cfc sua autoria, que altera dispositivos da Lei n~
5.682, de 21 de junho de 1971- Lei Orgânica dos Partidos
Políticos.
-12PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 38, DE 1991
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Càmara
n" 38, de 1991 (n' 5.394/85, na Casa de origem), que introduz
alterações na Lei n" 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que
regula as atividades dos representantes comerciais autónomos,
tendo
PARECERES; sob n• 395 e 592, de 1991, da Comissão
-de Assuntos Económicos, 1" pronunciamento: favorável; 29 pronunciamento: sobre as Emendas n,s I e 2 apresentadas nos termos do art. 235, II, d, do Regimento Interno,
favorável.
-13PROJETO DE RESOLUÇÁO
N' 5, DE 1992
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução no
5, de 1992, de iniciativa da Comissão-de Assuntos EconOmicos,
que estabelece alíquota máxima' para o Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de que trata a alínea a, Inciso
I, e§ lu, Inciso IV do art. 155 da Constituição Federal.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 40 minucos.)
ATA DA 2S' SESSÃO, REALIZADA
EM 19 DE MARÇO DE 1992
(Publicada no DCN- Seção II, de 20-3-92)
Retificação
Na página 1202, 2~ coluna~ no Parecer no- 33, de 1992,
da Comissão Diretora,
Onde se 1ê:
PARECER N• 33, DE 1992
(C01pissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n"24, de 1983 (n~ 6, de 1983, na Câmara dos Deputados.)
A Comissão Diretora apre·senta a redação final do PrOjeto
de Decreto Legislativo n9 24, de 1983 (n'·'6, de 1983, na Câmara
dos Deputados), que aprova a correção do art. XV, alínea
b, do Acordo Relativo à Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite- INTELSAT, assinado pelo Brasil
_ em Washington, a 20 de agosto de 1971, aprovado pelo Decreto Legislativo n" 87, de 5 de dezembro de 1972, e promulgado
pelo Decreto n'' 74.130, de 28 de maio de 1974.
Sala de Reuniões da Comissão, 19 de março de 1992.
_ Mauro Benevides, Presidente_ Lucídio Portella _ Relator
_ Alexandre Costa_:__ Iram Saraiva.
ANEXO AO PARECER N• 33, DE 1992
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n~ 24, de 1983 (no 6, de 1983, na Câmara dos Deputados.)
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

s

•
1972
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Aprova a correção do art. XV, alínea b, do Acordo
Relativo à Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite - INSELSA T, assinado pelo Brasil
em Wasgington, a 20 de agosto de 1971, aprovado pelo
Decreto Legislativo n~ 87, de S de dezembro de 1972,
e promulgado pelo Decreto n~ 74.130, de 28 de maio
de 1974.

Art. 19 É aprovada a corrcção do art. XV, alínea b,
que acrescenta a expressão -<'de todo imposto nacional sobre
rendimento". omitida na tradução em português~ do Acordo
Relativo à OrganiZação Internacional de Telecomunicações
por Satélite-:- INTELSAT, assinado pelo Brasil em Washig·
ton, a20 de agosto de 1971, aprovado pelo Decreto Legislativo
n9 87, de 5 de -~ezembro de 1972, e promulgado pelo Decreto
n'74.!30, de 28 de maio de 1974.
Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação, retroagindo os seus efeitos à data da pro~
mulgação do Acordo.
Leiawse:
PARECER N• 33, DE !992
DA COMISSÃO DIRETORA
Redação final da emenda do Senado ao Projeto
de Decreto Legislativo o? 24, de 1983 (n? 6_, de 1983,
na Câmara dos Deputados.)
7

A Comissão Diretora apre Seiita

al-edação fiiial da emen-

da do Senado ao Projeto de Decreto_ Legislativo n~ 24, de
1983 (n9 ~' de 1983, nª Câ.rnara dos Deputados), que aprova

Abril, de 1992

a correção do art. XV. alínea b, do Acordo Relativo ã Organização Internacional de Telecomunicações por Satélite - INTELSAT, assinado pelo Brasil em Washington, a 20 de agosto
de 1971, aprovado pelo Decreto Legislativo n<.> 87, de 5 de
dezembro de 1972, e promulgado pelo Decreto n" 74.130~
de 28 de maio de 1974.
Sala de Reuniões da 'Comissão, 19 de março de 1992.
- Mauro Benevides, Presidente - Lucidio Portella, Relator
- Alexandre Costa - Iram Saraiva.
ANEXO AO PARECER N' 33, DE 1992
Redação final da emenda do Senado ao Projeto
de Decreto Legislativo n<? 24, de 1983 (n? 6, de 1983
na Câmara dos Deputados) que aprova a correção d~
art. XV, alínea b, do Acordo Relativo à Organização
Internacional de Telecomunicações por Satélite - IN~
TELSAT, assinado pelo Brasil em Washington, a 20
de agosto de 1971, aprovado pelo Decreto Legislativo
n? 87, de 5 de dezembro de 1972, e promulgado pelo
Decreto no 74.130, de 28 de maio de 1974.
EMENDA N' I
(corresponde à emenda n<:> I -

CRE)

Dê-se ao art. 2<.> do Projeto a seguinte redação:
----· __ "Art .. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos
à data da promulgação do Acordo."
• - • • • ••. . . . . . . . . . . · · · · - · • • • • • > • • • • • • • ; .-.-.

~.:. ~

• • • • • • • • • •~
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 49' SESSÃO, EM 9 DE ABRIL DE 1992
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República
- N~ 169 a 171192 (n•' 99 a 101/92, na origem), de
agradecimento de comunicações.
Submetendo à deliberação do Senado a escolha de
nome indicado para função cujo provimento depende de
sua prévia aquiescência:
- N•l72/92 (n' 102192, na origem), referente a escolha
do Sr. Orlando Soares Carbonar, MiniStrá de Primeira
Class_e, da Carreira __de Diplomata, para, cumulativamente
com o cargo de Embaixador do Brasil junto à_ República
Italiana, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto
à República da Albânia.
1.2.2 - Aviso do Ministro do Trabalho e da Previdência Social

- N9 2.185/92, encaminhando informações preliminares sobre os quesitos constantes do Requerimento n" 7,
de 1991, de autoria do Senador João Rocha.
1.2.3- Ofício do Sr. lB Secretário da Câmara dos De~
putados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do_ seguinte projeto:
-Projeto de Lei da Câmara n' 17, de 1992 (n'
1.445/91, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação
de Juntas de ConciliaÇão e Julgamento nas Regiões da
Justiça do Trabalho, define jurisdições e dá outras providências.
1.2.4 - Parecer
Referente à seguihtc matéria:
Projeto de Lei do Senado n' 259, de 1991,~que determina a indisponibilidade dos bens da_ vítim_a de seqüestro

e de extorsão mediante seqüestro, os de seu côn.juge e
de seus parentes, e dá outi-as providências e Projeto de
Lei do Senado n<? 275/91, que determiila a indisponibilidade
dos bens da vítima de seqüestro e de extorsão mediante
seqüestro e, com ressalvas, ascendentes e decendentes,
cdnsangüfnec>s-e afihs,até o quãito-gra:u.
- ~·
1.2.5- Discursos do Expediente
SENADOR MAGNO BACELAR - Deterioração
no relacionamento entre o Governo Estadual e a Prefejtura
de São Luís - MA.
SENADOR EDUARDO SUPLICY --,- Acordo de
intenções firmado entre o Governo brasileiro e o Clube
de Paris. Reajuste no preço dos automóveis zero quilómetro.
SENADOR NABO R JÚNIOR- Defesa da regulamentação da lei que autoriza a dedução no Imposto de
Renda das doações feitas aos Conselhos da Criança e do
Adolescente.
_ _ _ _ _ __ _
~ SENADOR RUY BACELAR - Encaminhando à
mesa projeto de lei, de autoria da CPI _qU.c investiga as
denúncias de corrupção e irregularidades na contratação
de obras públicas. Crise de confiabilidade e credibilidade
no Governo como g~r-~~oraS: das de~~ls _c~~ses brasileiras.
1.2~6- Requerimento
- N' !50, de 1992, de autoria do Senador Cid Sabóia
de Carvalho, solicitando que não seja realizada sessão do
Senado no dia 16~4~92. nem haja expediente em sua SecreM
taria. Aprovado.
7 - Leitura de proposta de emenda à Constituição
- N9 2/92, de autoria do Senador Francisco Rollemberg e outros senadores, que inclui artigo no texto da Constituição Federal, conferindo competência ao Congresso Na-

---cz.
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
MANOEL VILELA DE MAGALHÃES
Diretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
D.iretor Administrativo
LUIZ CARLOS BASTOS
Oiretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COU1JNHO MADRUGÁ
Diretor Adjnn10

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob responsabilid&de da Mesa do SCD.I.do Federal
ASSINATURAS
Semestral ................. _.- · - - - · - - --~...=..:;;,;;;;;---=-.,_______ Cr$ 70.000,00

Tiragem 1.20U exemplares

documento contendo 35.000 assinaturas· COfhidãs em campanha de esclarecimento junto à opínião pública em diversas cídades do País, as quais exprimem o protesto e a
1.2.8 - Leitura de projeto
-Projeto-de Lei do Senado n~ 41/92, de autoria- dci-__ _ rejeição d_e_ considerável parcela do povo brasileiro face
a qualquer intento de antecipação do Plebiscito d_e 7_ de
Senador Márcio Lacerda, que regulamenta o disposto no
setembro de 1993.
inciso XLI do art. s~ da Constituição Federal.
1.3-0RDEM DO DIA
I. 2.9 - Requerimentos
- N~ 151192, do Presidente da Comissão de Relações
..:...._Projeto de Resolução n9 13, de 1992, que altera
Exteriores e Defesa N3cional, cõiriunicando a apr6v3:ção - a alínea d dos itens I e II do art. 29 da Resolução n'' 83,
por unanimidade, para a apreciação pelo Plenário do Sena- de 17 de dezembro de 1991, do Senado Federal. Aprovado.
do Federal, de proposição de autoria_ do S~nador Pedr:o_ À Comissão P!r~!ora -para a. redação finai. Simon.
- Redação final do Projeto de Resolução n' 13/92.
- N" 152192, de autoria do Senador Fernando Henri- Apro,.·ada. À promulgação.
que Cardoso, solicitando autorização do Senado Federal
- Projeto de Lei da Câmara n'42, de 1991 (n' 1371/88,
para participar de seminários organizados pelo Cot:ts_ulado na Casa de origem), que proíbe a comerCialização de mediBrasileiro" em São Frailcisco --EUA.
camentos cuja fabricação ou venda foi interditada no país
- N' 153192, de autoria do Senador José Eduardo, de origem. Aprovado. À Sanção.
solicitando licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa,
-Projeto de Decreto Legislativo n' 8/84 (n' 44/84,
nos dias 10 e 13 do mês em curso. Aprovado.
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
1.2.10- Ofício
de Cooperação no Cá.mpo-dos Usos Pacíficos da Energia
..... N'·' 5(92, do Presidente da Comissão de Constituí- Nuclear entre o GÔverriO cJa República Federativa do Brasil
ção, Justiça e Cidadania, comunicando a_adoção da redação e o Governo da Espanha, celebrado em Brasília, a 12- de
contida: no Projeto de Lei do Senado n~ 259/91, Com a maio de 1983. Aprovado com emenda. À ComissãO DiréEmenda n~ 1-CCJ e pela prejudicialidade do Projeto de tora para a redação final.
-Projeto de Decreto Legislativo n' 134/91 (n' 69/91,
Lei do Senado n' 275/91.
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
1.2.11- Comunicação da Presidência
- Abertura de prazo para interposição de recurso, de Cooperação para a Redução da Demanda, Prevenção
por um décimo da composição da Casa, para que os Proje- do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos
tas de Lei do Senado n~s 259 e 275, de 1991, sejam aprecia:. de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
dos pelo Plenário.
Governo da República do Equador, em Brasnia em 7 de
1.2.12.- Apreciação de matéria
- Requerimento n9 145, de 1992, de autoria do Sena- novembro de 1990~ Aprovado. À Comissão Difetora pà.ra
dor Hydekel Freitas, liclo em sessão _anterior. -APrOvãdO.
a redação final.
1.2.13- Ofícios
· ··
·
-Projeto de Decreto Legislativo n' 22192 (n' 99/91,
- N'' 565 a 567/92, do Presidente daCâmaia dos De- na .Câinara dos Depútados), que aprova as Contas do Governo da República relativas ao exercício financeiro de
putados, de substituições de membros nas Comissões -de
1989. Aprovado. À ComiSsão Diretora para a fedação final.
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, -Especial Mista
-Projeto de Resolução n~ 22, de 1991, que acrescenta
e Parlamentar Mista de Inquérito, respectivamente.
parágrafo ao art. 62 do Regimento Interno do Senado Fede-N' 172192, da Liderança do PMDB; na Câmara
dos Deputádos, de substituição de membros na Comissão
ra~. VotaçãO: adi_a~a para a sessãu de 22 do corrente, nos
termoS do Req-uei:iirien-to _n~ 156/92. ·
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fisc-alizãção.
-Requerimento n~ 17/92, de autoria da Senadora
1.2.14- Comunicação da Presidência
Marluce Pinto, solicitando a inclusão, em Ordem do Dia,
- Recebimento, do Príncipe Bertrand de Orleans e
do Projeto de Lei do Senado n 9 243, de 1991, de sua autoria,
Bragança, representante da Família Real Brasileira, de
cional para destituir Ministro de Estado e Seáretário da
Presidência da República.

Abril de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Sexta-feira 10

1975

-Convocação de sessão eXtraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que
designa.
1.4- ENCERRAMENTO
2- ATA DA 50' SESSÃO, EM 9 DE ABRIL DE 1992
2.1-ABERTURA
2.2..:.... EXPEDIENTE
2.2.1 - Requerimentos
- N"' 159/92, de autoria do Senador Albano Franco,
solicitando que seja considerado como licença autorizada,
os dias 13, 14 e 15 do corrente mês. Aprovado.
- N~ 160/92, de urgência para o PrOjeto de Decreto
Legislativo n' 25/92 (n' 163/92, na Câmara dos Deputados),
que aprova os instrumentos contratuais referentes à doação
ao Governo brasileiro- da importância de US$560 mil pelo
Governo do Japão, destinados ao pagamento de serviços
relativos ao Projeto de Pesquisa e Treinamerito Científicos.
2.2.2- Apreciação de matéria
- Requerimento n~ 152/92, lido em sess3o anterior.
·
Aprovado.
2.2.3- Comunicação
_
- Do Senador Fernando Henrique CardosO, de que
se ausentará do País no período compreendido entrr;;: os
dlas 10 de abril a 20 do mesmo inês.
2.3- ORDEM DO DIA
Requerimento n" 37, de 1992, de autoria do Senador
Jutahy_ Magalhães, soliciumdo, nos term9s_ r~gif!l~D~(_li~,_ ~
transcriÇão nos Anais· do Senado do artigo de autoria do
Ministro Paulo Brossard, publicado no Jornal A Tarde,
ediçãd de 19 de fevereiro" próxii:rio passado, em homenagem
ao centenário de nascimento de Raul Pila. Aprovado.
Requerimento n~ 151, de 1992, de in"iciativa da COmi~
são de Relações ExteriOres e Defésa Nacional, Solicitando,
nos termos regimentais, seja conSigriado em Ata voto de
censura pelo golpe de Estado oco:áido no Peru. Aprovado.
2.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia
-Projeto de Decreto Legislativo n9 25/92, em regime
de urgêricia. nos termos do Requerimento n9 160/92, lido
no Exp~diente da prese!lte sessão. Ap~vado, ~pó~ pa,re~~
de plenário favorável. A Comissão Diretora para redação
final.
- Redação final do Proj_eto _de Decreto Legislativo
n' 25, de 1992. Aprovada. À promulgação.
-2.3~2- Designaçã~ da Ordem do Dia da próxima ses-são
2.4- ENCERRAMENTO
3- ATOS DO PRESIDENTE
N'' 106, 113, 114, 125, 143~ e 163/91 (Apostilas); 53,
60 e 91192 (Republicações), 136 a 140192 · ·
4- PORTARIA DO DIRETOR-GERAL
N' 8, de 1992
5- ATO DO DlRETOR-GERAL
No 3, de 1992
6- ATA DE COMISSÃO
7- MESA DIRETORA
8- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE PARTIDOS
1:3.3- Comunicações da Presidência
9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA·
- Término--do prazo para apresentação de emendas ·
ao ProjetO--de Lei da Càmara n~ _108/91.
NENTES

que altera dispositivOs -da Lei n" 5.682, de 21 de junho
de 1971 - Lei Orgãnica_dos I'artidos Politicos. Votação
adiada para s·cte maio próXimo, noS termoS do Requerimento n' 157/92.
·
·
·
·· · ·
-Projeto de Lei da Câmara n' 38/91 (n' 5.394/85,
na Casa de origem), que introduz alterações na Lei n~
4.886, de 9 de dezembro de 1965, que regula as atividades
dos representantes comerci~üs autônomos. Aprovado, sendo rejeífu.das as emendas. A sanção.
-Projeto de Resolução n 9 5/92, que estabelece alíquota máxima para o Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis
e Doação, de que trata a alínea a, inciso I, e § t', tnciso
IV do art. 155 .da Constituiç-ão-Federal. Aprovado. A Comissão Diretora para a redação final.
-Projeto de Lei da Câmara n' 73/91 (n' 4.064/89,
na Casa de origem), que dispõe sobre a Lei Orgâi:lica do
Tribunal de Contas da União, e dá outras providências:
Votação adiada por falta de quorum, após usarem da palavra os Srs. José Paulo Bisol, JOsaphat Marinho, Maurício
Corrêa e Cid Sabóia de Carvalho, e lido para posterior
deliberação o Requerimento -n,. 158/92, do Sr. Pedro_ Simon,
de destaque para a ·rejCiçãOda Emenda n" 2-CCJ- captit.
- Projeto de Lei da Câmara n' 126/90 (n' 1.854/89,
na Casa de origem), que cria a Carreira de apoio TécnicoAdministrativo do MiniStériO Público da União e seus_cargos, fixa os valores de vencimentos, e dá outras providências .. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por
falta de quorum após parecer proferido pelo Sr. Cíô Sabóia
de Carvalho, relator designado, sobre as emendas apresentadas, concluindo favoravelmente às de n95 1 a 4, 6 a 8
e à Emenda n" 5, nos termos de subemenda que oferece.
-Projeto de Lei da Câmara n' 125 .,..-Complementar
(nQ 60/89, na Casa de origem), que disciplina os limites
das despesas com o funcionalismo público, na forma do
art. 169 da ConstituiÇão Federal. Retirado da pauta.
1.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia
Requerimento n" 152/92, lído no Expediente da presente sessão. Votação adiada por falta de quorum, após
parecer da comiss~o competente.
·
1.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR JOSÉ FOGAÇA -Repudio ao episódio
político oCorrido no Peru.
SENADOR DIVALDO SURUAGY- Reforma ministerial.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Processo
inflacionário e a liberação. dos preços da cesta básica.
SENADOR GUILHERME PALMEIRA- Apelo
ao Ministi:-Ci da Ação Social para uma política definitiva
em relação às enchentes e às secas do Nordeste. Enchentes
e a subseqüente ameaça da cólera no Estado das Alagoas.
SENADOR AMJR LANDO- Reforma ministerial.
Macro~estruturaçáo do desenvolvimento sob a ótica ecOlógica do novo Se_cretário da SAE, Dr. Eliezer Batista da
Silva.
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Ata da 4ga Sessão, em 9 de abril de 1992
za Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa, Dirceu Carneiro e Lucídio Portella
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ÃCHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Affonso Camargo - Alexandre COsta - Almir Gabriel
- Amir Lando - Carlos De'Carli - Carlos l'ãtrocfnio - Chagas Rodrigues --Cid Sabóia de Carvalho - COutinho Jorge
- Darcy Ribeiro- Dirceu Carneiro- Daiio Pereira- Eduardo Suplicy - Elcio Álvares- Esperidiao Amin - Epitácio Ca-

feteira --Francisco Rollemberg- Garibaldi Alves- Gerson
Camata- Henrique Almeida- Hugo Napoleão -'Humberto
Lucena- Hydekel Freitas- Jarbas Passarinho.,- João França- João Rocha- Josaphat Marinho- José Eduardo- José Richa - Julio Campos - Jutahy Magalhães - Lavoisier
Maia - Louremberg Nunes Rocha- Lucfdio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor -- Marco Maciel - Mário
Covas - Maurício Correa - Mauro Benevides - Meira Filho
-Moisés Abrão- Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Ney
Maranhão - Odacir Soares - Oziel Carneiro - Pedro Simon
- Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar -Teotónio Vilela Filho- Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de
presença acusa o comparecimento de_ 53 Srs. Senadores. Ha~
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, inicíamos nossos trabalhos. _
O Sr. }o;> SecretáriO ·proCedáá à leitUra do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de comunicações:
N• 169, de 1992 (n' 99/92, na origem), de 7 do corrente,
referente à aprovação da matéria constante da Mensagem
SM n' 9, de 1992.
N' 170, de 1992 (n' 100/92. na origem), de 7 do corrente,
referente à aprovação da matéria constatite da Mensagem
SM n• 10, de 1992.
N' 171, de 1992 (n' 101!92;na orlgeffi). de 7 dó corrente,
refererite á aprovação das maté-rias cOriStantes das Mensagens
SM n•' 11 a 16, de 1992.
Submetendo à deliberação do Senado a escolha de nome
indicado para função cujo provimento depende de sua prévia
aquiescência:
MENSAGEM N• 172, DE 1992
(N• 102/92, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o artigo 52, inciso IV, da Co~sti
tuição Federal, e de acordo com o disposto no art. 56-, §
1'?, do Regulamento ã.provado pelo Decreto n 9 93..325, de 19
de outubro de 1986, no art. 39, inciso
alínea a, e no art.
49, do Anexo I ao Decreto n' 99.578, de 10 de outubro de

c-

1990~ submeto à aP-reciaÇão de-VoSs3s Excelêndás a eScolha,
qüe desejo fazer, do Senhor Orlando Soares Carbonar, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto à
República Italiana, exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República da Albânia.
Os iriéritOs do Eml?~txador Ori.ando Spares C.a,rbonar,
que me induziram a escolhê~ lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério das
Relações Exteriores.
Brasilia. 7 de abril de 1992.- Fernando Collor de Mello.
INFORMAÇÃO
Curriculum vitae:
Embaixador Orlando Soare_s_Carbonar
Guaragi/PR, 6 de agosto de 1931

Filho de Constantino Carbonar e
D_avina Soares Carbonar
Diplomata· da '"'"Universitá Italiana per gli Stranieri", Perugia, Itália.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, FD~UPR.
Curso de Pn~paração à Çar_reira de Diplomata, IRBr.
Estágio na Academia de. Direito Internacional, Haia.
Professor de Políiicã Internacional, no curso_ de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr, 1967/68.
Terceiro Secretário, 15 de abril de 1961.
Segundo Secretário, merecimento, 22_4_ejaQ~iro de 1965.
--Prlmdio Secretáriõ, merecimentO. 9-- de dezembi-o de
1968.
.
Conselheiro, merecimento, F de janeiro de 1973.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 24 de outubro
de 1975.
·
Ministro de_ Primeira Classe, merecimento, ·tz de dezembro de 1979.
Oficial de Gabinete do Mínistro de Estado, 1962.
Chefe da Asse-ssoria de-lmprensa do Gabinete do M~nistro de Estado, 1966/68.
.
Introdutor Diplomático, 1968.
Cliefe do Gab-inete do Secretário-Geral, 1974n8:
-·chefe dQ Departamento Consular e Jurídico, 1978/79.
Chefe do Gabinete do. Ministro de Estado. 1979/84.
Washington, Terceiro Secretário, 1963/65.
Washington, Segundo Secretário, 1965.
Gen:ebra, Delegação permanente, Primeiro Secretário,
1969172. .
.
Berna, Primeiro Secretário, 1969170.
Berna, Encarregado de Neg6Cios,_1969.
CaracaS~ Primeiro SecreiáÍi_o, 197217i.
Caracas, Conselheiro~ 1973174.
Lo~dres, Chefe da RepresentaÇão Especial do Brasil junto aos Organismos Econômicos Internacionais, Rebraslon,
1984/86.
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Comitiva oficial do Senhor Ministro de Estado das RelaAssunção, Embaixador, 1986/91.
ções Exteriores ao Chile, à Bélgica e ao Canadá, 1980 (memRoma, Embaixador, 1991/92.
bro).
II Conferência sobre Assuntos Mundiais, Nebraska, 1965
·
Comitiva oficial do Senhor Presidente da República ã
(representante).
Argentina c ao Chile, 1980 (membro).
XXI Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque,
Reunião sobre Cooperação Internacional e Desenvolvi1966 (membro).
mento, Cancún. 1981 (delegado).
Reunião dos Chefes Çe Estado Amedcanos, Montevidéu,
XXXVI Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas,
1967 (membro).
Nova Iorque, 1981 (delegado).
Sessão de emergência da Assembléia Geral das Nações
XXII Reunião de Ch~ncelcrcs 1 dos Países da Bacia do
·
Unidas, Nova Iorque, 1967 (membro).
Prata. Santa Cruz de la Sierra, 1981 (delegado).
XXII Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas,
XI Assembléia Geral da Organização dos Estados Ameri. _
Nova Iorque, 1967 (membro).
canos, Santa Lúcia, 1981 (delegado).
COmitiva ofiCial do Senhor Ministro de Estado das RelaPresidente da Banca Exarrüli.ádora dQ U Curs.o de Altos
ções Exteriores ao Paquistão,oà India e ao Japão, 1968 (memEstudos, IRBr, 1981.
bro).
Comitiva oficial do Senhor Ministro de Estado das RelaV Sessão do Comitê de_ Transportes Marítimos, UNCções Exteriores à Nigéria, ao México e ao Reino Unido, 1981
TAD, Genebra, 1970 (relator).
---- --(membro).
Conferência Negociadora do Arranjo Internacional de
Comitiva oficial do Senhor Presidente da República à
Cereais, Genebra, 1971 (membro).
a Portugal, à Colômbia e _à República Federal da
Reunião Ministerial do_ Grupo dos "77", Lima, 1971 (de- França,
Alemanha, 1981 (membro).
···
·
legado).
Encontro
do
Senhor
Presidente
da
República
com
o PresiIII Sessão da Cooferêllci3. das NaçõeS Unidas sobre Co-- ·
dente da Nação Argentina, Paso_ de Los Libr_es-Uruguaiaria,
mércio e Desenvolvimento, Santiago, 1972 (delegado) . .
1981 (membro).
Membro da Banca Examinadora dQ I Curso de Altos
Comitiva oficial do Senhor Presidente da República ão
Estudos, IRBr, 1978.
Peru, 1981 (membro).
XXXIV Sessão da AssembJéia Geral das Nações Unidas,
Comitiva oficial do Senhor Ministro de Estado das_Rela:Nova Iorque, 1979 (Delegado).
ções
Exteriores à República Popular da China e ao Japão,
III Reunião de Ministros_clas_ Relações_ ExteriOres do GrU-M_
1982 (membro).
.
po dos "77", Nova Iorque, 1979 (delegado).
.XX:_~eunião de Consulta de Ministros das Relações Ext~
Representante do Ministéfió das- Relações Extefíores, riores dos Países SignatárioS do TIAR, Washington, 1982 (dejunto ao Conselho de Administra"ção da Itaipu Bina_cional, legado).
·
· ·
.
.
.
----- .
1979/83.
XXXVII Sessão da Assembleia Geral das Naç_ões Unídas,
Cõfuitiva Of~ci31 do Senhor Ministro de Estado das Rela- Nova Iorque, 1982 (delegado).
ções Exteriores à Venezu_ela, 1979 (membro).
Encontro do Senhor Prcsidcnteda República com o PresiComitiva Oficial do Senhor Ministro de Estado das RelaM dente da República do Paraguai, Foz do Iguaçu, 1982 (mero-ções Exteriores _à Çi_uPad Presidente Stroessner, por o·casião bro).
da assinatura do Acordo de Cooperação Técnico-Operativa
XXXVIII Sessão Anual das Partes Contratantes do Acorentre os aproveitamentos de Itaipu e COfpuS, Paraguai, 1979 do Geral de Tarifas Aduaneiras -e-comércio (GATT), Gene(membro).
bra, 1982 (delegado).
ComitiVa OficiaLdo Senhor Presidente da Repúbliéa à
XIII Reunião dos Chanceleres _dos Países da Bacia do
Venezuela, 1979 (membro).
_ .
Prata, Brasilia, 1982 (delegado).
Visita 'do Senhor Ministro de Estado das Relações-ExteComitiva oficial do Senhor Ministro de E_stad.o da_s Relariores ao Conselho de Ministros do Grupo Andino, Lima, ções Exteriores ao Suririãme; à G~Ji~nüt e à Ve_n..e_~u~la, 19:S?,
198'0 (membro).
(membro).
I Reunião do Conselho de Ministros da Alalc (por ocasião
Comitiva oficial do Senhor Presidente da República aos
da assinatura do tratado que institui a Aladi), Montevidéu, Estadús Unidos da América, ao Canadá e ao México, 1982
1980 (membro
(membro).
XXXV Sessão da As~~~bléi3; Geral das ]'laç9~s Unjdas,
Encontro do Senhor Presidente da RepúbliCa com o PresiNova Iorque, 1980 (delegado).
dente da Nação Argentina, Foz do Iguaçu, 1983 (membro).
Reunião .de coord~nação latino-an:tçricana, em nível miI Reunião de Chanceleres dos_ Países Signátái"ioS do Tratanisterial, convocada pelo Sela, prep-ài"atOriã âa vrUNCT AD_.
do de Cooperação Amazônica, Belém, 1980 (delegado).
_
·- - · . : · .
XI Reunião de Chanceleres dos Países.-da Baci~ do Prc;tta, Cartagena, 1983 (delegado).
VI Conferência das Nações" Unidas para Comércio e DeBuenos Aires, 1980 (delegado).
.
Enviado especial do Senhor Ministro de Estado das Rela- senvolvimento (UNCTAD), Belgrado, 1983 (subchefe).
XIV Reunião de ChanCeleres dos Países da Bacia_ do·
ções Exteriores a Bogotá, 1980.
·
_ . __
Comitiva Ofidal âo Senhor Ministro de Estado das_Rela- Prata, Assunção, 1983.
_Comitiva Oficial do Sephor Pres!Çente d~ R~pública à
ções Exteriores à República Feder.al da·. A.iemaob.'\,. 1980
Nigéria, ao Senegal, à Argélia e ã CabO Vúde, 19S:r(inem- ~
(membro).
. .
.
Comitiva ofiCial do Senhor Ministr-o de Estado das Rela_: bro).
.. ·
.
__
.
Conferência Negociadora do IV Acordo In_temacion_al.
ções Exteriores à Ta~Zânia, Zâmbia, Zimbab"Ye, Moçambique
de Cacau, Genebra, 1984/86 (chefe da delegação).
e Angola, 1980 (membro).

r
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Presidente do Conselho Internacional do Cacau, Londres, 1984/86.
Presidente da XIV Sessão da Assembléia da Organização
Marítima Internacional, Londres, 1985/87 . . .
Ordem de Rio Branco, Grã Cruz·; Brãsii.
Ordem do Mérito Naval, Grande Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito Aeronáutico, Grande Oficial, Brasil.
Prêmio "Lafayette de Carválho e Silva", IRBr.
Prêmio Rio Branco, Medalha de Prata, IRBr.
O Embaixador Orlando Soares Carbonar se encontra nesta data no exercício de suas funções de Embaixador do Brasil
junto à República Italiana.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 7 de abril
de 1992. - (Aimir Franco de Sá Barbuda), Chefe substituto
do Departamento do Serviço Exterior.

(A Comissão de Relações Exteriores e DejeSQ. Na-

cional.)

--

AVISODO

_

MINISTRO DO TRABALHO E DA PREVIDllNCIA SOl':íAL
N~> 2.185/92, de 1"' do -corrente, encanünhando infoi-rnações preliminares sobre os quesitos constantes do Requerimento n~' 7, de 1991, de autoria do Senador João Rocha.
As informações foram anexadas ao requerimeii.to
e encaminhadas cópias ao requerente.
O re-qüerimento -fiCará na Sêàeúiria-G"Cral d·a Mesa aguardando complementação das informaçõ-es.

OFÍCIO
Do Sr. 1~ Secretário da Çàmara dos Deputados,_ e'nCarD.i-·
nhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:

PROJI!TO DE LEI DA CÂMARA N° 17, ÍlE 1992
{N° 1.445/9.1, na Casa de origem)
(De íalclallva do 'fribumd Suf:Criot du Tr11hnlhu)
D1r~põe sob.~:~~t a erlll';·~ • do Juntae de
Conciliaçlio
e
rulq11~nto
nae
Reqi~s
da Ju•1 ~" do Trabalho,
define
jur:is-f~ções
e
dA outraa
providêncüu:,

O CONGR&SSO NACIONAL

de~cret.u

Art. 111 - Silo et."iadtul, na 1• Regio'i.o da Ju11tiça do
'l'"'ab.ll1ho, 1110 •<""9'uint.~IO Junta• de- Conci1icuii\O o o1u1'ifAmonto, et
C:ilrqoa pertlnantea, •••i• diltribll1dall
I - na cidade do Rio de Janelt."o-.- 2'2 (vinte e duas)
,Juntai de COr1C1littçl.o e Julgamento (52• a 73•), 22 {vinte e doJS)
earqo1 de Juill: do Tr4balho Prealdonte de Junta, 22 {vintE! e doie)
eergo1 do Juill: do T"'•b!llho substituto, 44 (qual;'ont.c~ e quetro)
cujo• de Jui~: Claaalata de .Junta, obaervAda a r-opl'tusentaçlio
par tAriA, e 22 (vinte e doi I) cargo• em comilaAo do Diroto"' -aa
S~aeretaria de Junto DAS-101.51
II - na cidade d• Cabo Frio, 01 (umll) Junt111 de
conc!lb.çl.o e Julgamont.o, (1'). 01 (um) c•.~:go de Juiz do Tr111balho
PreiJidonte de Junto,
01
(Um) cargo de Jul:!:: do 'l'rabalho
Subllt.ltuto,
02 -(dob) cargos de Jul:r: Chsslsta de Junto,
observada a representollçlo padt!rla, e 01 (\nu) cat."go em comissiio
de Diretor do Socretarla de Junta DAS-101.51

.

.
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V - na cf'dade da Duque de Ca>tiA•, 03 (tr6a) .:runta.'" do
ConciliAçilio e Julgamento (41 a 6•], 03 (três) co~~.~:qoo do Juiz do
Tr<abo~~.lho Pra:~~idento de Junt-a,
OJ (tl'êll) ca.~:goa de Jui..: do
Trabalho Subat.ituto, 06 (selll) carQOII du ,J'u.l.z ClaaGiata de Junta,
obaorvoda a repreaentaç.S.o parit.liria, e OJ [tr011) carqo• ••
coa.J.aeAo d• Diretor d• Sltc.r•!:-lllria do .;runta .oAS-101.. 5;

'ii'I no~~
cldo~~de
de Nitet.'Ói,
01
(uma)
.:runta d•
Conc:!lillçilo e Julgamento {4•), 01 (umJ co~~rg-o de Jui~: do Trabalho
P.~:es1dente
de_ .Junta,
01
(um)
ca.~:go
de Jui~: do Trabo\\11ho
Subetituto, 02
(doie) cargo·ll de- Juir. Cloaahtâ da Junta,
~baervada oll represE>ntaçlio pal,'it.&.ria, e 01 (um) car;o cm comiaslo
u• Dl.~:vto.~: do Secretaria de JuntA DAS-101.51
___ _
_ V1I - na cidade de Nova I~açu, 02 (duae) JuntAIS
Conciliaçóo e Julg11monto (4' e 5•), 02 {doi•) cargos de .:ruir.
Tt.'ab.alho Preeidente de Junta, 02 (dole) co~~rgoa de Jui:r:
Trabalho Subotltuto, 04 (quatro) ca.~:qo11 de Jui:r: Claselsta
Junta, obGet.'vada 11- reprcuuant111çlio pa.~:itãJ:ill, e 02 (doie) ea.~:goe
co.. .l.aalo dll Diretor de Svcret11r.l.a dG Junta oAS-101.51

de
do
do
de
e111

-VIII - na cid11dG de SAo' GonçalO, Di (UIIIll) Junta de.
Conciliaç&o e JulgiiiiiCnt.o (3"~, 01 (um) carqo de o1ui:t do Tr11balho
Preaidllntv do .:runt.,,
01
(1.1111)
c11-rgo da, Juh: do TrabAlho
Subatituto,
02
(dois) carqoa de Juir. ClaBsist.a de Junta,
obae~:vada a t.'ep.~:e•entaç.So po~~rit6rla, e 01 {llfll) cargo el!l comilll.&.o
da Diretor de SecretAria de Junta DAS-101.5J
'
IX - nll c:idllde de S.&o Jo.lo do Meritl, 01 (uma) Junta de
Con-clliaç.!io e Julgllmento (2•), 01 (UIIlJ co~~.~:go de Juiz do T:r:.,blllho
PJ:eoldente do Junta,
01
(UII\)
ea.~:go
de Jul:r: do TJ:ablllbo
Substituto,
02
(doia) car9o• de- Jui:r: Clast~ie:ta de Junta,
obllet."Vadot- ll repx:eeentaçlio paritA.~:ia, 01 (UIIIJ CAJ:qo em eemiae.lo de
D1retor da Secc.~:eta.~:i.a de Junto OAS-101.5 e 01 (um) c.a~:go em
cornJ••Ao do 01.~:otor do Serviço da Dht.rlbu.t.çlio DAS-101.41
X- n., cidn<.l,. d~ H<:!a•..'nd'l-, 01 [lima) .Junto rle f:onr:ilia'õ'.IO
o Julg-amenlr,. (l•j, 01 (um) r:"rgo •J~ ,ful:r: do"J ·rr.ahalho Prer~.l1untc
da _Junta, 01 (UI'II) ca~:Cgo-de .ruiz <:lo TJ:abalho Subllt tt•Jto, 02 (-:.!Oi=li'
earqon de Juiz Classistll de Junto~~, obsc-rvad~ tl reprell<mtaçli·1
pAJ:it6t."ia, e 01 (um) earqo c-111 comissão de Diro~Jtor de Secretari<:
de Junta DAS-101.5.

Art. 2" - São cri.arlt~-.s, n.s 2• Regliio di\ Juatiçll do
Trl!.blllho, Ali se9'uint<HI ,lun~/1.6 da Conctli~~oçiio o:t Jul•Jamento, a
CArgos potrttnontell, lltraim d1strlbuidaal
I
na Cido~~do
de C.aielr.as,
Ol
(um.st
Ju11•.a t,l.-,
COnclll/Oç.&o u Julqament.o {l•), 01 (umJ cargo do Jui:r: -:lo 'l'rabo~~lh•.:r
Pre,.ldent.e dct Juntll,
01
(um)
Cl:IJ:go de Juit do 1'ra1Jillho
Su_bat..lt.i:zto,
02 {doi11) c~t901S dC Juiz Cllle~l.!n;, d& -Junt~,
obeet."vad4 .a repre)lentllçllo p11rltári1>, a Ot (Um) CIH'<Jt:> em colf\J,aeAo
do tHretor de Secrctl>rill do Jun':.ll OAS-101.5:
II
na eidAde do Co~~jamar,
OJ
(uma)
Junt4
d~
Concilillç.!io e Julgo~~mento (1•), 01 {um) cal·go de Juiz do Tt.'llblllho
Presidente de Junta!
01
(um)
C::lll::<JO dQ ,juit dCl Trtsl.lalho
Substituto, 02 (doie)
ca.~:goa
dGt J11iz Cll:lssiat-'1 de Jl'nta,
observada a rep.~:esent.açiio pi!.Tit11ria, e 01 (Um) C6t.'<JO en1 comiselio
de Di.~:etor de Secret11.ri11 de Junta PJ\S-101.5;
III
na cidade de cubatão,
or (ullia)
Jt.Úl~ad<J
Concillaçao s Julqame11to (5•), 01 (um) cargo de Jui:l: •io '!'t."~balho
Preeldente de Junt11,
01
(um)
carqo de Juiz do ':J:abalho
Substituto,
02
(dois) Cllt:gos de Jui:r: Clanillt.-!1 de Junta,
observada ll rept."esent11ç:!lo paritllria, e 01 {LI!!') ca.~:qo el'll COll!.ill.~.io
de Diretor de Secreta.~:ia de Junta DAS-101.51
lV-na cidl:lde de &mhu, 01 {um11) Junta de: Concil!llçào e
JUl'ifo!lmento 11•1, 01 (Lili') c11rg<::r de Juiz do Trllblllho Preti'.lde.nto de
Junt-!1, 01 {Um) Cllt.'go de Jui:r: do TJ:abalho subfltitut<:~, 02 (dOilj
car~os
de Juiz Clo~~ssist.a de .Juntll, observ11•111 a repr.esento~~ç.&o
p11-rltãria, e 01 (um) carqo em comisslio de Oi:::'"-'tOJ: de S-ecret.sria
de Junta OAS-101.51
V - na cidade do rerrao: -io V.allr.-f)nr'~Jr;", 01
de Concllli!.ÇI'm o JuliJtUn<~nto rl•J, Ot (um) t;llt'Y'
Tr11balho Prosldente de Juot.a, 01 (um) C"-'1'9" tl<: Jutr:
Substituto,
02
(dois)
ca.~:goa
\le Juiz C:lat:sintll
obBervada a rep.~:esent11çAo plllrit.1rill, e 01 {um) .carq-::o
de Oiretor de Secretaria do Junta OAS-101.51.

(uma) Junta
•l'l J•Jjz do
do T!'l!lbllllh.,
de Juo.te.,
em comlll•.lo
- -

VI - na cid11de de ItDp('C'C'rico!l da Ser.ca, 01 (url':o')j ,Juntll
dE! Concl.liliÇlío e Julgamento (2•), 01 (um) CAr;:;o do .Juiz do
Tro!lblllho l'reG1dente de- Juntll, 01 (umJ c11.rgo di! Juiz do 't'n:•hAlho
Subetituto,
02
(dois) cargr;s de Juiz Cla~11i11t.a -:!e Junta,
obsorvadA a J:P.pt.'esentaç!o p.arit.iria, Cll {um) ca1:9'l em comi11:1.'l0 de
Dlretor de Sec.~:etaria de Junta DAS-101.5 o 01 (umJ C'.OtgÔ (;m
comissão de Diretor de Serviço de Dlst.J:ibuição OAS-101.4;

III - na ·cldode de Campoo doa GoytAca:r:es, 01 (umlll)
Junta de Conc::ililsçiio e Julgamento (2• J, 01 (um) carqo de Juh do
'l'raba.lbo Pra•idente de Junta, 01 (ua} carqo de Juh do TrabAlho
Subet:l"f.uto,
02 (doill) eo.rgoe de Juh: Claashta de Junto,
observada • reproaentaçl.o parit&rJa, 01 (um) c:<~~J:CqO em comissao de
Di"'etor de Secret.llrla de Junta DAS-101.~ ;e 01 (um) cargo em
colllaa.!i.o do oiretor da Serviço 'dG Diatribulçlo DAS-101.4!

Vli
na cldi.ld<:! df: Jan-iira,
01
ftHM)
Junta de
Concillaç.!o fi Julqam•Jnto (JIJ, 01 (um) r.llltÇIO d<J Juir: 'jl) '!rah•:llho
Prosidente da Junta,
01
(um)
c11.rgo de Juiz
rJo Tr.t:~l.lnlho:o
Substituto, 02
(doi-!1)
co~~rgoll
de Juiz Clllll'SistD \lo ~'untll,
obeerv11do11 11 .~:epresentaç.io p.arit.S.rS.a, e 01 (um) ca1:qo e:r. o::omicsi.o
de O.l.r:toJ: de See.~:at;osria de Junta CAS-101.5;

IV
nm cidAde de Cordei.~:o,
01
(urt~a)
Junta de
Conc::!liaç&o e JulQaiiiCnto (1~), 01 (um) corgo de Juir. do Trabalho
Preflidente de Junto., 01
(UIII) corc;~o do Juh do Tr.,balho
Sut>•tituto,
02
[\!ola) cat."g:o• do Jul:r: Cla••leLII d• Juntll,
ob•ei:'Vadll. a rept.'(UientaçAo parit.Arla, e 01 (um) carqo em c::omhn.!i.o
de D.lretor de Socreto.ria de Junto~~ OAS-101.5;

VIII
nll i:[r;lado de 0S.'ISCO,
(ll
{UIIIoll-) JUI\t.a de
Coneili3Çlío (,1 Julga•ftôlnto (3•), O! (um) C41:.'90 <111 JIJ!z do T:.Jbal)Jo
I'teeidento de ,luntlll,
01
(um)
cnrg(')
de Juir: do 'I'J:~tiJillihl)
Subutltuto,
02
(dois) c;osrgrJl5 de Juiz C1'-lllllh<ta <le J~nta,
obeet."vada 11- rE>pt."esent.açl!io pariU1J:ill-, e 01 (um) co~~.r<JO P.m .c-ollll.l5ellio
de DiretoJ: do Secretllria de Junta DAS-101.5;
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IX - na ei•;L~doe <:lo P~.:.la Crand~, 1)'2' l•lua!!l) Junl"'s
C..'oncU.'.aç!o e Julqament" (1• e 2•), 02 (dois) t"III:IJOS Oe Jqlz
'l'.ti:lbalho r>ro!C'idante do J•.mt.A, {12 (dolsf caYqCJ!! de .Jul~
TrabDlho Substit.ut.o, 04 (·~'Hill"')) earg.,~ <.le Juiz Clllo•H'Iillt'l
Junt-11, ob11ur.vmdr.~ a r':'pres<mt.açlio pnrHfirt.n, IJ2 (d?i!õ) ca~ÇNI
eolllifi!!<\P <;le Dirntor d0

cat-ço

e::t comissão do

S~cratllt'Ja

Olretor de

<;!e Junta OAS-101.5.

S<lrll'.ír.;o de

d!l
do
do
de
'31'1

01

{ut."ij

Distr(t1•Jiç1t~

OAS-

1(11.4;

$

.

li:

-

C'oncilla•;l!.l)

'l:

na

cloi11<!e d<:J

RlbPlr.;o

.hllyllli><mto tl•),

Ol

{umr

;>tr'"~•

01

<:"riJ'i dot

(l.ar"')
Jui~

,Junt"' .1c

de> 't'tntor:.lho

Pre11idente de Junt<'l,
01
(um]
çargCJ de Juiz do Tr<~.balho
.subetituto, 02
(doia) cargos diP Jui:r: Chssillta de Junta,
obse~·vada a repreeent~tção p<11rit.S.r1!1.,, e 01 (Um) earg:o cm eorlia~J!iO
de Dll·etor de Secretaria de JUI'It,a DAS-101.5;
XI - na cidade do Sant:M'I!I d•) P,arna1ba, 01
de Conc!Haçll.o e Julgam,.nto {11.), 01 (um) cnrgo
Trabalho Presidente de Junta, 01 (um) car9o de Juiz
Substituto,
02
(doi:s) cmrgo11 de Juiz Clo!leaillta
obeervadllo a l:'~pre11ent.tação p.tarit6rilll, e 01 (um) cargo
da Diretor de Secretaria de Junt!l. OAS-101.51

(um11) Junta
de Juh: do
do Trab(llho
de Junta,
em comias&o

XII - n11 cidade do sao Vlconte, 02 (dua11) Junt.1u5 r:le
Conciliaçio p ,lulqlllment.o (1• e '1•), 02 ldol.s) CIH'90" ele Juio: tlo
T:tLbtLlho Pro:~idente do Junta, 02 (dois) cargo11 de .:Juil: do
Trabalho Sub11tituto, 04 (quatro) c:argos de Juiz Classista de
Junta, observad(l a :r:epro11entaç1io piuitliria, 02 (dois) cargos e111
comi:ss.!lo de D.l.reto:r: de Secretal'ill dl!' _Junt_a DAS-lOl.S e 01 (ulll)
carqo em comi:Jslloo de Di'retor d• Serviço de Dilltribuiçao DAS101.4:
XIII
na cid11de de surano,
01
{um11) Junta do
Conclllcçào e Julgamento (21), 01 (um) carqo de Juil: do Trabalho
Presidentê de Junta,
01
(Ulll) cilllrgo do Juiz do Tr.,balho
Subatituto,
02
(dois) c11rgos de Juiz C~ssista do Junta,,
observadll a repre~Sentaç.io paritli.:ria, 01 (UJI) carqo em cornil!.!l!.o de
Oiretor de Secrii!U.J:ia de Junta OAS-101.~ e 01 (urn) cargo em
co111LBs&o da Oiretor de Serviço de Distribulça.o OAS-101.41
XIV - n1:1 cJdade de Taboüo da Serr11, 01 \uma} Junta de
ConçilJ.aç!.o e Julçamento ( l•), 01 (um) cargo de Ju z do Trabalho
Presidente de Junta,
01
(um)
cargo de
Juiz do Trablllho
Sub11tituto,
02
(dois)
c11rc;zoa de Juiz Claasista de Junta,
obse~oda a reprosentaçiio parJ.t!ria, e 01 (um) car-qo em comisslio
de Oiretor de Secretaria d• Junta OAS-101.5.

TrDbelho,

1\rt. Jl> - S;\o c~iAdDIII, na J• RogU.o da Juetiç<:~ do
aa tscguint.li!tl Junt.Ril dt!l Conr.Uiaçll.o e Julgamento, e
lnentnll, •anim dilltrlbu.ld~~o•t

c•r~os ~rt

I - na cidade d(" Belo 1-lorizonte, 10 {do~) Juntll.l de
Coru:::iliaçao e Julgamento (26• a JS•), 10 [dez) carc;~os de Juh do
Trabalho Presidentl't de Juntlli, 10 (de:f)- cacgos de Julr. do Trl!iblllho
Sub"t.lt.ut.o,
20 (Vinte) cargos do Juir Classistll de Juntll,
obue:r:vad111 a
l'Opt·enontaçào pariiAri.-.,
e
10 (dez) C111rgos <lnt
con~ls•Ao d& Oiloto~: do Socretarl~~o drt Junta OAS-101.51
JI
na eidnde de Alfanas,
01
(um«]
Junta do
(li), 01 (um) cargo de Jub do Trabalho
PreBidontm d~ Junta,
01
(um)
cargo de Jui'l:
do 'l'rlllbllilho
SubBtituto,
02
(dois)
c11.rgos -de Juiz Cl3Gsiata de Juntll,
obl'erv4da 11. r"pro;>aentoç.!io parit.l!ori.!l, e 01 (um) caX'IjlO 9ln comills.io
dc:t Dirator de S~crataria. de Junlll OAS-101.5:
Conclli~~oç&o 1'.1 JU)!Jamanto

ur - na C'.ldadl!' da Botim, 01 (u.ll\4) Junta de COncillaçl!io
e Julgamento (41), 01 (UJn) cargo de Jui:z: do TX'a~lho Presidento
de Junt~:~, 02 (dois) C(lt'(J"OII de Juiz CllliBsista de Junta, observada
a ~present~~oç&o po~it&rl ... , o 01 (\1m) eargo 0111- oomil!lll:iO _do;~ olr..,tor
de ~crot.:~ria de Junta OAS-101.5;
IV
na cidade do Congfltlhall,
01
(umlli) Junta de
Conciliaçlio o Julgamento (21), 01 (um) cargo do Juiz do Tr11balho
Presidente de Junta,
01
(um}
c11rgo de Juiz do Trabalho
Substituto,
02
[dol~)
cafi10S de Juilr: ClDss.l.st.-111 de Junta,
observa.dll a ropresentaçao parl.tliria, 01 (um) c11rgo em comi11s&o do
Diretor de Secnlt(l.ri(l. dG J\lntn. DAS-101.5 e 01 {u.J"-) eargo 0111
co111issio de Diretor de Seu:viço de lHstdbuir;lio 01.5-101.4;
V - n11 cidade d" C'orcmol Fabriciano, 02 (duas) Juntan
de Conciliaç.!io o Julgamnnto (31 e 4•), (12 tdo.l.e) cargos de Juiz
do Tr11balho Prenidente do ,Juntlll, 02 (doil!lj c.H90ll _de Juiz do
Trab111lho SubBti.tut.o, 04 (quatro) Clll~gos da Juh: Cl,lllsr:.htll de
Junt~, obsorv111da a repre-sent11çào parit6.ri11, e 02 (dois) et~-rqoa am
co.issAo de Dir~tor de Seeretaria de Junt• OAS-101.:.;
VI - na cidade de D.l.vinópolla, 01 (Umlli) Junta de
Conc!.liaçlio e Julgamemto {2•), 01 (um) cargo de Juiz do Tr111balho
Prnsident& de Junt11,
01
(um)
c~~orgo
de Juh do Trabll.lho
Substituto~
02
(doh) çargoe de Juiz Clllls&hta de Juntll.,
observada Q repre:sent111Ç!O parit.S.rilll, 01 (um) cargo em cornieaio da
Oi~=:et'or de Seer111tllria de Junta OAS-101.5_ e
Ol (um) corqo em
comiaslio de Diretor de Serviço de Oistribuiç&o OAS-101.41
VII - n11. cidade de Govern11dor Vlllar.l.-.rc•, Oi (uma) ,,untl!.
do ConciliaÇA<'1 III' Julgamento (2•), 01 (UIII.) cll'rgo do Juiz do
TrabAlho Presidente de Junta, 01 (Ulll) Cl'l.rgo <1e Juiz do Trablllho
Subatit.uto,
02
(dOh)
cargos de Juh Clttssillta . de Junta,
observada a repre11entaç.!to pal:"itlirla, 01 (um) cargo em comiaall.o de
Olxntcr de Secretaria de. Junta OAS-101.5 e 01 (Urn) carqo om
co.,illF&O de Oiretor doit Serviço de O.i.ntribuiçiio Dli.S-101.41
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VIII
n11 cid"d" do Guanh!Gs, 01 (nmtl) Junt4 de
Col1ciliBÇ1iO o Julgamento (1•), 01 {Um) cargo de Juiz do Trab11lho
Presidente de
Junt11,
01
(um)
carga de Juiz do Trabo~~lho
Subntltuto,
02
(doia) Cllil"'JOII de Juiz Cl11.s11inta de Junta,
ob11ervada (1. repree:ontaç6o pa:r:itArla, e 01 (um) carqo e111 comi•II40
do Oiretor da Secretaria do Junta DAS-101.5:
IX - na cidade de Ipatin9111, 02 (dual!l) Junt~s de
COnciliaçlio e Jp.lgamanto (1' e 2•), 02 {doi•) c4rqoa de Juiz do
Trabalho Preaidente de .:Juntlll, 02 (dois) cargos de Juir. do
Trabalho Substituto, 04 (quatro) Cll.t90IJ de Juir. Cl!l.:ssista de
Junta, observi'>dlll a repre:sent11.ç.!io par.l.t!ria, 02 (doi:s) cargo!! em
CO!lliesli.o de Di:r:at.or--de Secretarh de Junta DAS-101.5 e 01 (um),
ç11;rgo· em comhd.o de Diretor de Serlfiço de Ditltdbulçlio OAS101.41
X- n111 cid111do de Janaúb!l, 01 (uma) Junt(l do Concili11o;.li.o
e Julgamento [i•), (11 (umt cargo de Juiz c;1o Tc.abaiho Presidente
de ,7cmt..'l, 01 (um} C'argo de Juiz do Tr111balh.:> Suhztitut.o, 02 {doi•}
cargos dOi Julr í.'las~ist!l de Junta, obllf'rv~tdlll !' :cpretSentaçS.o
pllritliria, e 01 {um) C'11ryo em comlssao d"' Dhetor dlil S<ilet•taria
de Junta OAS-101.~:
XI ~ n1.1. eidadl!' de Jo!o Monlevade, C! (U!'la) Junta d•
ConcillDç3o o Jul9a•nent.o {2•), 01 (UI'lJ Cat:;lO de ,lniz do Tro:abalho
Prnaidunto de Juntn,
01
{IIm)
ear9o de
Jui:o:
do 't'rabalho
Substit.uto,
02
(flol~:~)
<:a~gor.
d.? ,Juiz Chsnlotl'l de Junt!l,
obacrvad111 a ~:epn:ll•.•nt.lçAo p.-.rit.A~Ia, 01 (mrq t:<l;l':JO ..,m comlss&o <Je
Dirctot <!o ::;••cr•"arlu <i<> ,Junta oM;·JCJJ,S " til (••mJ t:lltgo 0111
cominsao de D!rut.m: <I" S•~rviço d_a Vlst.rJbul<;4'> DIIS·J01_.41
XII - na cidade de Mat.or.inl•os, 01 {llmll) Junta dt
Concilillçlio e Julgam<!nto (1•), 01 {um) c11rgo de Jlllz do Trabalh::<
Preaidente de Junta,
01
(UI'l)
-::a~go
de Jui7.
do T.rablli_lho
Substituto,
02
(dois)
cmt•JOS de .luiz Cll'IB~.!.IIt.a do Junta,
obser_v11da 111 repnHwnt.aç.J.o p<lrit.i'Jrl" o o; ('.1m) ('!IH,JO (.'m- comi.-alio
de Dirotor dB Socrnt11rla da .Junt111 DAS··l01.5:
XIII R n111 cidad•~ do Montes Claros, 01 (umiq Junta de
Concillaçao e JulgamP.nto {2•), 01 (Um) cargo de Jui1l c!.o Tr.!lb!!lh'O
Preeidente de Juntll,
01
(llm}
<;tlrgo de Juiz
do Tr.,balho
Substitut._o,
02
(doiz)
cargos df'l .Tul:z Classistlll de Junta,
oboervad111 11 repr"lsenta.:;ao p11ritliria, Ol. rum) cargo em C:Oll'lisl!l.!io de
Oirotor do :lc•cr~t.,ria dC! .runta-oAS-101.5 <i 01 {um) c111rgo
comissi!io do Oirotor do Serviço de Dlr::tdhuiçao OASR10l.4:
XIV R fi I!. c idade de Nova t-J!fl!l.• O1 { u~111.} Junt.ll de
COnCililllç!o e JulqaJWnt-o (1•}, Ol (um) car'ço de Juiz do 'rr-'b.!lho
Pre:sidente de Junta,
01
(umr cbrgo cla Juh:
do Trabalho
Substituto, 02 {dOiBJ
carços de Juiz Cl11z.sht.a dlt JuJita,
observllda a rcpreRentoço!io paritliria, e 01 (ulll} c11rgo <'m eomiosJo
de Diretor do Secret11rlo d,., .Juntlli DAS·\Ol.S;
XV- n11 ~1<11\dl) "" l'liiii!On, lll (umll) ,lunTn ri~• CrJnt:illa~a.,
o Julr,r1.1monto (2•), Ol (um) t:lllt'qO r:lc ,JuJ~ dQ 1're.b;,lh" Pro•idunte
do Junta, 01 {Um) CllllJO de Juh; do Trabl!llho sut:11t!.tuto, 02 {dois)
Clllqo• de Jui~ Clasp;_ist.a do Junt.a, obscrv11da a :rcpre_nent(lç&o
pariUiria, 01 (um) C111rqo am comi1111.\0 rt~ Dlrotor de Secret111ri11 daJunt:~ DJ\S-101.5 e 01 (unt} carg-o em COllllllllliO do D.l,ro~~tor de Serviço
de Diltdbuiçli.o DAS-101.41
XVI - no~~~ clll.:.ode d•• Pc.•llro IA'<<"~f>")lolo:t, IIJ (>tma) Juntlll de
ConctliiiiÇ.!i.ú e Julga~nt<'1 (ii), 01 {um) rar9:0 de J•J!t_ do Trabalho
Presidante de Junta,
Oi
{UIII}
ç111rqo de
Juh
do Trabalho
Substituto,
02
{dois) cargos- do ,Juiz Clasal~tn. do Junta,
-ob:servada a reprcs:entllt;ào parit~ri.11, o 01 (um) cargo 11m CC>llliss.!lo
da Diretor de SQcretlu'ill de Junta_ DAS·!OJ.S:
XVII - na eid111de de Ribeirão d~s tlev<all, 01
de Conciliação e Julg-amento (111, 01 (um\ c:111r<;1o
T,;aba.l.tio f'ntsidente de Junta, 01 (Úm) enr'Jo <.h:> Jui-.:
Substituto,
02
(d<:<,i~)
cargos de Juiz Clat<sista
obso~ada 11 reprosenu•çlio pll,;itál'ia, o Cl (UI'II) carg"
do Diret.or de Secret111ria de Junta DAS·-101.51

(uma) .lunta
da Juir do
do •r:·ab•lho
tie Junts~
em eomias.!i.o

XVIII
n111 cidlld., do 5!1-bar~,
01
(uma) Junta do
COnci1iaç.!lo o Julg~:~manto t1•J, 01 tum) earqc> d(! Juiz do Tt-abalho
Presidente de Junt.a,
01
(Ultl)
c:Drqo da JtJLz <lo T~:abllllho
Subat.l.tuto,
02
(doia)
cargos de Juiz C1alllfli~ta d<t Junta,

~:ts~f~=~~r ad!of:~::;!:?!od~J~~·:;i;;.S~too/. 5 ~umt

cargo ""' comf.ss.&o

XIX - n!l cid11de de Sant111 Luzla, Ctl i>lnmJ Juntlll_ d!J
Conc:Uill.çiio e Julqamento (1•), Ol (ulll) l':ll~qo dtt Juh <lo Tr11balJ1o
Prelllidento de
Junt11,
Ol
(um)
cargo- rJ<}
J:.~l.z
d~>
Tr'llballto
Sub11tituto,
02
ldOill) car')OS de Juiz Classista de Juntl!-,
observ11da 111 representação pa~it<ir.i.a, ~~ 01 (um) c;JX"qo lill!í com.i.sll&o
de Diretor do Secreta,;ia de Juntlll DJIS-101.5;
XX ~ na cidade de Três coraç-óe11, ·o1 (UIM) Juntii--dé
Concllillç.!io e Ju.lgamento (l*J, 01 {um) c111rgo <ie .lui~ do 'i'rabalho
Ptellidente d~t Junta,
01
(urn)
c111rgo de Juiz
do Tri!lbllll\o
Sub11tit.uto,
02
(dois) cargos de Juir. Clasaista de Junta,

~=~~~r;!~r ""o!e§!::!~!:í!od~a;~~::i;~_e10o11. 51um)
1

cargo em comi••lo

XXI - na cidt~dtl' de Ub<:trl&.ndllll, 02 ((Juns) .Juntas
Conciliaçbo o Julq11mrm•n (l• ~ 41), 02 (•IOJII) r:nrq<>l!l do:i J•1lz
Tr11halho l'rNlid•mto "" ,Juntlll,
02 (r:luh:J Cl'lr'l'"' d• Juiz
Trllb..lt1ho Sub11tituto, (l. (qual.rO) O:.'oiH~O.!S da Jul.:E Clasllllillltll
Juntm, obllervar.lll 111 repreRentaçõ.o parit.\ria, o 02 (dolll) ..:•rqo-1
comi11~Qo de Oirotor de Secretaria dllt JuntD Ol'.S-10l.SI

d•
do
do

"dt~,

0111
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XXII
n"' .-:id~de dQ U11111, 01 (um"l ,J,•atn de Cçn<.:J.liaçl>.:.
., J"'l9"'"''mto fi•), 01 tum) r"dr,q? rJ.;, JuJ:r:_rl\1 •rr,.,b'llh<:'> Pl:fJ,.i•J~nte
n

de Junta, 01 {Um) f'llr<J<l <!" ,Tuh: ri<> 'l'r"'U"ihf'l .';ubutlt1,1t.n, O:;> ("lr,dll)
Ctlt:'}O~ de Jui1: _Cl.:.~>nl!lt.a rie .Junta,
ot>!!(•rv~·J<l
"' ro;.{"l!"·ntv,·_,~

p.:llt'ltária, e
dQ ,Junta

01

(um)

c11~qo

<1m

comi81I:~O

de Dl.r7neor do s .. crqt.arul
-

DAS~lOl.5.

.ll.rt_.

411- s.:;o
!Hlguint.os

·

ct:iadas,
nn 4• R'.l']i..':u o.li!. ~•n<ltlç-a d..Junta:~
<:1<1_ Conci!Jaç!o o?. .[ulÇJam~nto, 011

Tr.,balbo, _as
carÇJos pertinentes, alnHm distril:.m(das:
-

na

~

na

I

~;ld,J.d'l

dn

~o:>rt,·~

AI<:>IJT:«<,

10

(d.,.zl

Concillação e Julgarr.otH.•':> (?I• a 30•), lO (d<!ZJ .-:~:or•j'Hl
Trab11lho Presidente d~ J•mta, 10 (dez) cargos Jo Jul~.
substituto, 20 (vinte\ cargo$ de Juiz Clat>sJ!Itll
observ<~~da a repre!lrmt~çâo po~ntlltia, E> 10
(doz)
comiaslio de Dil"ctor de Secretari<~~ de Junt<~~ OA.S~lOl.S;

U

,Junta:a

de

f.!~ Juiz do
do Tral:>Alho
de J.unt.s,
cat·goa

de Arroio Grande, O1 (uma) Junt.a de
Concili<~~ç&o e J'ulr;~~tmanto (1•}, 01 (UIII) earqo do Juiz do T:E:"abalho
Preaidrmte de Junta, 01
(um)
c11.rqo de Juiz do Trabalho
substituto,
02
(dOhl)
e•rqo• do Juil: Ch.aalat• de Junt•,
obaervad& & repreaentaç3o P&rit6ria, e 01 (Ua) Cflrr;JO em co111i••Ao
de Diretor âil Secretari& da Junta OAS-101.5;
ddade

UI - na cidado ele Bento Gortçalvea, 01 {Urna) Junta de
Concili,açAo e JuliJamento (2•), 01 (UIII) carr;~o do Juiz do Trabalho
Pr.. sidonte de Junte, 01
(um)
carço cte J"uiz do Trabalho
Substituto, 02 (dOia) carçoa de Juir. Claasi•ta da Junto~~,
~r.vad• • rep~:esantaç.lo pt'll:it6~:ia, 01 (um) co~~.rqo em COI!Iisso\o da
.o.i.rotor do Secret<llria do Junta oAS-101.5 e 01 (UN) earço 0111
COIII.bai.o de Dirator do Sorviçc de Ohtribuiç.lo DAS~l0l.4t
na cidade de Caxias do Sul, 01 {UJna) Junta de
Conc;:iliaylio • <Julgamuntc ( l•), 01 (UJII) cargo de Juiz do Trabalho
Preaidonte de Junta,
01
(um)
earço de Juiz do Trabalho
Subatitut.o, Ol (doia) eo111:goa da Juil: C1aaai•n• de Junta,
ob•orv.o.da a roprasento~~~ç.5.o parit..!liri•, e 01 flUI) earço •• co•lli••lo
de Dil:otor de Sacratarill elo Junta DAS-101.5;
XV

-

na eidad• do Corro Largo, 01 (um<~~) de ConCiliaç.5.o e
Jul91:1-nto (1•), 01 {UM) cargo de Jub do Trablllho Presidente de
Junta, 01 (UM) enrço de Juiz do Trabalho Substituto, 02 (doie)
t::argoa de Jui-c Claaai•ta de Junta, observada a repre•ontaçi.o
pal:"lt.!liria, o 01 fu•) car9o e• comi•alio de Di~:eto~: do Secretaria
do Junta DAS-101..5;
VI - na eido~~~da de Estl.neia Velha, 01 (uina) Junta dtt
Conciliaçao • Jul9a111C1nto ( 1&), 01 (um} ea~:qo de Jui-z do 'I'rab<~~lho
Preaidente de ,Junta, 01
(um} cargo da Juiz do 'l'rabal)lo
Subatituto,
02
(doi•) cargo• de Juiz Cla•aiata da Juntlll,
oba•rvada 11 ropre•entaçao parit6ria, • 01 (UIII) c&r'ilo coml••.!Jio
de Dirotor de Secretaria d• Junta DM•101.!lt
V -

VII ~ na. cidado do FarroupUha, 01 (ufll4) Junta do
Conciliaçlio e Julqamunto (1•), 01 (Um} carqo de Juiz do T1:abalho
P.rosidonto de Junta,
01
(UIII)
earqo dO Juil: do Trabalho
Sublltituto,
02 (dOi•) eargoa de Juiz Cl•••i•ta de Jllnta,
obaervad.11. a l:Opraaantaçl.o pazit6r1a, e 01 (U.) cargo e• e0111iaall.o
d• Dirator do Seereto~~.ria do Junte DAS-101.5;
VIU ~ na cidade de GrUUI.dO, 01 (uma) Junto~~. de
Conciliaçlo e Julq11.1110nto (1&), 01 {UIIl) cargo do Juiz do Trabalho
Prealdente de Junta,
01
(ua)
c-.rgo de .:!:l,l.i:t do T:r!lbalhQ
Subatituto~
02
(dois) e•:rr;~oa ·de Juiz Cla•aiatll ele Junt4,
ob•orvad• • ~:ep.~:e•encaçll.o parit!o.ri&, e 01 (UM) C<lrÇO o• eoaia•Ao
IBo Diretor do Seerotar.ia'de Junta DAS-101.5;
IX n• cidado do Loll.r;Jeado, 01 {uraa) Junta do
coneilillçi.o e Jul 11 alll9nto (2•), 01 (UIIl) cargo de .Juiz do Trabalho
Preaidenta de Junta,
01
{un)
cargo:) d& .Juil elo Trabalho
Subatituto,
02
{doia) eo~~.rr;~oa da Juis Claaaiata de Junta,
obaervada a ~:opzesentaçi.o p•rit4ria, 01 (u•) cargo e111 comiaaAo de
Diretor de SCICret<lrioll. de Juntll OAS-lOl.S e 01 {Ul"l) C4:Z:'JO 8JJI
coai• ...o de Dlzet·or de Serviço de o.htribuiç!o OAS~1Dl.4t
X - na cidade de Novo Halllburr;~o, 02 (duaa) Junta•
concilia.çlio • .Julqa-nto '{4• o 5&), 02· {doia) cargo• de .Juh
'I'rabalho P~:eaident.e de Junta, 02 (doia)_ co~~rqo• de Juis:.
Trabalho Substituto, 04 (quatro) ca.zgoa da Juiz ClaaBiBtll
Junta, obaerv-~tda 4 rep~:eaentag!o pacitA~:ia, e 02 (doia} cargo•
coaiaa.lo dG Diretor do see~:etollr.ia de Junta DAS-101.5;
XI - n.. cidade de Po~~.heira d•• Mia•~ea, 01
de Coneiliaçlio e Julg:aaento (1•), 01 (ulll) c•rgo
Trabalho Proaldonta ele Junto~~., 01 (ua) ear9o do Juiz
sub•tituto,
02
(doia) earqoa de Juiz Clal!lai•t•
obaervo!ldll .11. repzeaentaçll.o parit6ria, o 01 (wtl) eazgo
ele Diret.or ele Secretmzia ele Junta OAS-101. 'i;

de
do
do
de
••

(UBIII) Junta
de Juiz do
do Trabalho
de Junta,
eoa~la1111o
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XIV- na cidado do Sant.a C~:uz do Sul, Ol (um.a) Junta de
Conciliaçio e Ju1g.amento (2•), 01 (um) car'ilo d~ Juit. do Tl:""abalho
Presidente de JtJnt~. 01
{lllll)
Clli:ÇIO ···~:~.""
.Ju.i..z do 'l'rabo~~1ho
Substituto,
02. (do.i.e)
ea.rgo!l do Juit Claaeista de .Junt-a,
ob•vrv.c.da a 1:111preaenta.çi.o. parit6.~:ia, 01 ('-'11\) caro;o em .comissão de
Diretor de SG!eret.aria de Junt.a. Do\S-101.5 e Ol (um) car9o elA
O::OI!Ihd,o de DUeto~: do Serviço de Oietl:ibuiç_lio DAS-101.41
- na cid<~~d• de sante~ Maria., 01 (uma) Junta da
e Julgamento (2•), 01 (UIIl) ea~:go de Juiz do Trabalho
de: Junt11,
01
(um)
eG~:qo
de Jui~:: do Trabalho
Q2
(dois) earqos de Juil: C111.!!!1.1.15ta ele Junta,
n~pzeaentaçiio pax:itAria, O~ (Um) carqo em eomiaalo de
Se<:l:&ta.l:ia, âi!J Junta DAS-101.5 a 01 (UIA} cargo elA
Oi~:etoz de Serviço do Diatl:.l.bu.l.çllio DAS-101.4;

XV

Conciliaçó.o
Presidente
SUbl!ltit.uto,
observada a
Oiretol: de
comia•3o de

XVI - na cidade do S!o Leopoldo, 01 (uru) Junta de
Conciliaçlio e JulQIII-nto I 3•), 01 (UM) carqo de JUill do Trabalho
P~:eaidente
de Junta,
01
(um)
cargo ele Juiz: do Trab.:~lh<l
Substituto,
02
{dois) cargos de Juiz Claa::.c.J.st.a do Junta,
obaeu:va.da .11. rep~:esentação pGrit~ri<"l, e 01 (um) c.argo em eomisaio
de Dizetor de Sec~:etaria de J:.~nt.a DAS-101. 5;

XVII - na cidad~ de S.api1:11nça, 01 (uma) J'unttl do
Coneil.Laçlio e Julgii!OE!nto (3•), 01 (um) ca.rgo de Ju.i:>: do Trab<~~lho
Pre_aide!lte de Junta,
01
(UI!IJ . eargo
de Juiz. do 'I'1:~b11lho
Substituto,
02 (doia}
cli~:go11
de Julz Clas•i•t-a. de Junta,
obaetv<~~da. a repreaentaç!o parit.A.~:ia., e 01 (um) ca.rqo em comia11il.o
de Oirator de See~:otar.la don- .Juntll DAS-101.5;
XVIII ~ na cidade de Sapucala do Sul, 01 (urna) Junta de
Cone.ilinçao e .Julç.eunento (lA), 01 (um) c.~rgo de Juh: do T:n\balho
Presidente de Junt.ro.,
01
(um) c"'r'ilo de Juiz: do •·raba.1ho
Substituto,
02
(doi.s) ca.rgo11 de Juiz Cla.ssi.st..a de Junta,
obeervada a ~:epreaanta.ç.!io p<llr,ttáda, e 01 (ulll) ca~:go em comisaão
de Oiretor da Se-cretario!! de Junta OAS-101.5;
XIX
nn cidada d'.:> 'l'aqua.ra,
01
(UrMJ
Junt.ll do
Conci11açlio a J"ulg<~~ment..o ( 2• J, 01 (Um) earo;~o d., Juh: dn -rr"b~lho
P~:eeidente
de Junta,
01
(UIQ)
r:a~:qo
de
Juiz do Tr:nbGll•o
Sublltituto, "02 · (elois} car,.oa de Juiz. Cla.ssiata dOi Junta,
obaerv<~~da a. repreaentaçio parit4r.ill, 01 (um) e<~~rqo e11 coml!la.lo de
Diretor de Sec.ratol!l.ria. de Junta DAS-101.5 e 01 {um) ca.rqo 111111
COI!liaalo de Dlretor de Serviço de Oiot~:ibulção D.AS-101.4;

XX - na cidade do T~:êa Pu:l!0-!1, 01 (uma.) Junta de
COneiliaç.fio a Julqamento {l•), 01 (um) c11rgo de Juiz: do Trl!lba.lho
Preaidente de Junt.'l, .01
{um) cargo de Juiz: do "!'zabalho
Substituto,
02
(dois) cargos de Juiz Cla.,sista da Junt;,,
observada a. l:ep.reoentliÇiiO parit<iria, (t 01 (Um) cargo Iili!\ COIJ:J.ilils!o
da Diretor da Sacreta.ria de Junta DAS-101.5.

Art. 5ii- Slo erlndllla, na 5• nac:oi~o da Justiça do
Trabalho, a• •oçuinte• Jutota• d9 Coneillaçlio o J'ul~BIMf!.t<;~, o
carço• portinente•,
a1ntribu1dn.•t

•••1m

a) no Eatado da. Bahia•
I
na cidade de Salvador,
10
(de~:)
Juntas da
Coneillnç.!io e Julgamento { 16• a. 25•), 10 (d.<:z:) carqt:>• dlol Juh:: do
Trab.o.lho Pro•!danta de Junta, 10 {dez) en.l:'ioiOI!I drit .Juiz: do orrab11.Jho
Sub.etituto, 20 (vinte) <.:111:go8 d01 Julz: Cln.a»üJta de Junt.a,
Oblle.rvada a reprosentnç.!io _parit.6ria, e
10
[d~l:)
earg<ill o•
coa.i11a.lio de DJ.retor de S"Oe:E:"etaria da Junta OAS-101.5;

II - na cidade de AlaçolnhaO!:, 01 (u"'a) Juntill de
Coneillaç!o o Julgamento (2•), 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho
P~:eaidenta .de Junt•, . 01 ('-'m)_ caro;~o do Juiz do~Trttba.1ho
Substituto,' 02
(dois) carqoa de Juh: CliiiiJSi•t..a d
Junta,
observada a repzeeente:çao parit6.1:ia, 01 (um) cargo em e
lBsi>o de
Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.5 e Ol (ur.~} ca1:qo ••
comi•s!o do D.l.retor de serviço de Olatribuiçao oAS~l01.4;
III
na cidado dP. S111:1:eirns, 01 (uma} Junta de
Coneiliaçllio e Julgamento (1•), 01 (um} c.,rço de Jult do Trabalho
Pre•idente da Junta,
Ol
(um)
ea~:go
de Ju.l"l do '1':~:11b111lho
Sub•tituto," 02. (dois) carçoa de Jui:e Cln.eos[ata de Junta,
obaervad& a rep:resent<~~ç~o parlt&ria, e 01 {ua) ca):go 'IlM eo•i••lo
de Diretor de Secretaria. de Junta OAS-l01.5i
IV w na. c idade de Botn Jeaus da t.apa, o 1 [uma) --·.tU.nta deConeiliaçAo e Julq<~~rnento (1•), 01 {UIII) cargo de Ju1:.: do 7r<~~b<~~lho
P1:e11.!.dente de JUJita,
01
tumj
caro;~o
de
Juiz <io Trab/I.J.ho
Substituto, 02
(dois)
C4l:lJOS de Jul"l C:lna~ista da Junta,
ob&Cervadn; a representação pa~:1t4ria, 11! Ol {uoaJ earço em eomi•ai.o
de Dirotoz ele Secretaria da Junta DAS-101.5;

XII - na eldacle de Passo Fundo, 01 (uma) Junta de
ConeilhçAo e Julg:a~~ento p•), 01 (UIIl) ca~:ço de Jui~~: do Trabalho
Presidente ele .Junta,
01
(um)
carqo de Juiz elo 'l'~:abalho
Substituto, 02
(doill) cargos da Juiz Classiata de Junta,
ob•ervada a l:epre•antaçi.o parit.!liria, 01 (um) carqo em COJni••!o da
Diretol: da Seeretari<~~ de Junta OAS-101.5 a 0.1 (UIII) eo~~.rgo
co•les.lo de O.l.rotol: de So.rviço do O.l.liltl:ibuiçlio DJ\5-101.4;

V - na cidllde de Brumado, 01 (u1na) Junta de Concilia.ç4o
e Jul9amento (1•), 01 {um) cncqo de Jui:: do Tra.balho P1:eeidente
de Junt~~;, 01 (um) cargo dP. Juiz do 'r.rabalho Subostituto, 02 (doill)
e•rqoa do Juiz Claaai.11ta dto Junt<~~, observada a rept"esantaç.!o
pllrit4~:ia, 11'1 01 (um) cn.rqo ·E'm comissão de õiretor da See·ret.ll..iia
de Junta DAS-101.5;

XIII
na cidade de Pelot1111, 01 (u"'a) Junta de
Conc1ll.a.ç3o e Julça.monto (J&), 01 {l.llf;) ea.~:qo de JuiJJ: do Tn.balho
Pre•idente ele Junta,
01
(um)
cargo de Juiz do Tr.abalho
Sllb•tituto, 02 (doh) e.arqos de Juil: Cla.eaiata de Junta,
ob•ervilld4 11 rep~:eaontaç.So pariU~:ia, e 01 (UIII) carço em C0111illll5.o
elo Dir:etor de Sec:r;étaria de Junta DAS-101.51

VI ~ na. eidl!lde d.e Cumae!. 01 (umcq Junta de Conr:ili<~~çll.o
e Julgamento {1&), 01 (um) ea~:qo de JuJz do '1'1:11.balho Prcsident.o
de Junta, 01 (um} t"I!.ZIJO do Juiz. do Tr~:~b.alho Substituto, 02 {doi"e)
cargos de Juir ClasaüFtl"t de Junta, obae.rva.di"J a representnç.?ill
pn~:it6ria, e Ol {Um) c:aq;o lilm comiaaa.o de Diretol: de S'lerotar.ia
de Junta DAS-101.5J
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

VII
n1> cid"da dn Cal!liiÇ.!Iri,
:)1
rum.11 t
J'O.Hol 1:1
rJu
Conciliaç~o u JulgO!IImen~o (_4'1, 01 (uln) c::a:rgo d.a Jui.z ..lo 'l'.r4Xí<>li'><J

P:.:ellident.e de Junta,
Ol
(W1l)
cargo de Juiz O.o 'fl6~:"tlh6
Subllt:.itut.o, , 02
{dois) cargos de JtliZ Clasni!Jtll. de J.m.La,
obr~ervada 111 l'epresentoçQo piU"itbdl.l, P. 01 (uft'} C:d:qo e:n comiu!l.b.O
do Oiret.or de Secrot~~orilll da Junte OJ\.S·t01, 5;

VIII
na cidade de C"andoio5, 01 (•~m.:.) J•:ntn C~
Concfliaç!o 0 Julg..,ma_nt<} (1•], 01 (un•J caJ"qo c., .luio: de. 'rr•ü·Jolh::t
Previdente de Junta,
Ql
{Um}
car:go <.le ,JuJz do Tr1l.b·,tl•o
Substituto,
02
(dois) c.n"jos de :JuL1: Cla,.uirita dD Juntll,
obavrve.do~~. .. rep:resent~t.ç&o p!lrit:Arln, I' 01 (UIII) c.ll'<JO em CQ..II.le<•H>'l
de Dinttor do Secl:'ett~ri"' de Junta 01\S-101.5;

IX • na cir:l;:~de .;!c F.•Jclid.IJ'S .;la -cur.ha, 01 tuma) Juntl!l Je
Conciliação e _Julql'lment.o p•), ()l (o.am} cargo ·~e Jui_z; do 'rtaba~ho
Presidente da Junta,
01
{um)
c:a.rgo d.e ,J<Jizdo 'l'r~r..a~ho
Substituto,
02 (d.oin! r'"'r'JQB de Juh: Cl.~~-s:ü~ta- .i>!l J1m:t:a,
obii•~:Vada a l:'ctproeente;'fBo por:it.S.ria, ., 01 (tllll) cargo e:n eoml.IUiS-:.>
de Diretor de sacretaria de Junto OAS·l0l.5f
X - na eidGdct da f'eirll de Sllnt.{l.na, 01 (u1114) Junta de
Conciiiaç!o e Julgllmctnto (JI), 01 (um) cugo de Juiz do 'l'rabo~~lho
Pre•idente de Junta,
01
{Uill)
cargo de Juiz
do 'l'r.!1b.'!lho
Substituto,
02 {dois) coe~rqos de Juiz Cloe~ll!lista de Junta,
observada a reprasen~aç.&o parit.!ria, a 01 {um) Clllrgo em comils.&o
do Diretor d~ Secretaria de Junta DAS-101.5J
XI • na cidade de Ilhéus, 01 {uma) Junu de Conciliaç.&o
e Julqan>Gnto (2•), 01 {um) cargo de Jui:r; do Tr_abalho Pre11i'dento
de Junta, 01 (um) carqo d_g Julz do Trabalho Subatituto, 02 (doi•)
cargos de Juiz Claaiilsta de Junta, observada a roprCol!llllntaçao
p!u:it.Arill, 01 (um) c:arqo em comi!III40 de Oiretor da Secretirla de
Junta OAS-10l.S e 01 (um) cargo em comill.si.o de Oiretor de Serviço
de Oilltribuiç.5o OAS-lOl.of.;
XII
na cid.ado de
ltabuna,
01
(uma)
Junta de
COne111AÇio e Julg .. meneo (3•), 01 (um) caro;o do Jui:e do 'l'..:abalho
Protllid,.nt.e do Junta,
01
(uno)
c:ArQO -do JuLll' do 'l'robalho
Subat.J.tuto,
02
(dOia) car-goa
do Jui• Claaai•ta do Junta,
obaorvada • ..:epresentaçlo parit.lria, e 01 {uat çargo <uro comiaal!.o
d• Diretor da Socrat11ria _da Junta. 01-5-101.5)
XIII - na. cidade de Itapetin'iJill, 01 (uma) Junta do
Concili.aç!o e Julgamento (1•), 01. (um) c.arqo de Juiz do Trabalho
Prasid&nte do Junta,
01
(UIIl)
cargo de Jui:e do Trabalho
Sl·'Dstituto,
02
(dOil) cargos do J"ui:t Cln11sist.a do Junt11,
observada a reprellent~SÇ!O paritada, e 01 (Ul!l} earqo em eomianlio
do DirGtor do Secretaria de Junta DAS-101.5;
XIV na cidade do Jua:~:eiro, 01
(urna) Junt4 de
Conciliação o Julq-amento (2•), Oi {o.am) co.rgo de Juh do Trabalho
Presidente de Junto.,
01
(um)
eargo de Juiz do 'l'tabillho
Substituto,
O::t
(dois)
co.~:goa
do Juil!. Clal!llista da Junta,
obtservada a repreaentaç.à.o pa"ritlri.a, 01 (um) cargo em coinitsii!O de
OirCJtor de Se<:retilria de Junta OJI.S-lor.5 e 01 (um) cargo e111
C:OIIIiasio do Oiret.or d• Serviço de Oistribuiç.&o_ DAS-101, 4)
XV • na cidade de Santo AntoniO de Jesus, 01 [UI'll")
Junta do Conciliação e Julg-an>ento (11) 1 01 {WII) car_go de Juiz do
Trabalho Prat~idente do Junta, 01 (UII'I) carço dlll Juiz do_ Trab.,lh~
Sub.s~:ituto,
02
(doi11}
c:argoa do Ju.i:e Clasai11till de Junta,
obeervadt~ a repres'lnt11çii.o paritAria, o O! {WII} clirqo Q{n ·comílsa.:o
de Oiretor do Secretaria d• Junta OAS-lOl.Sl

XVI - na cidade de Taixei'l:'a de Troitall, 01 {ullllll) Jun~:a
d• Conciliaç&o e Julgamento {1•)_, 01 ru•) cargo de Jui'l do
Trabalho Prosidlllnt.e do Ju.ntll, 01 (Uift) cargo do Juiz do Trabalho
Substitu_t.o,
02
(dOhl)
cargor do Juh: Cla•alats de Junta,
oba•rvada a reprol!l&ntaç.&o parit.lria, o 01 (UIIl) cargo 1111a col'lli••Ao
do Diz-ot.<:~r do S4tcratar .ia de Junta. DAS-lO 1. 5;
XVII
na cidade de Ubaira,
01
(uma) Junta de
Conciliação 111 Julqalll(lnto ( 1•1, 01 (um) cargo de Jui:r; do Trabalho
Pre11ident111 de Junt11,
01
(um)
cargo de
Juiz
do Trabalho
Substituto,
02
(dois) cargoe de Juh Cla15!1illtll de Junta,
obaerv11da. o. representaçll.o parit.!ria, • 01 (um) ctu:qo em comill'alo
de Dirator de Sec:retarLa de Junt.a. OAS-101.5;
XVIIl • na cidade de V_i!:-Oria da Cõri."qu!!l.ta, 01 (UIIIII)
Junta de ConciliiiÇiO e J"ulgament.o (2•), 01 (Um) cargo de Jo.aiz do
Traba.lho P.reaidente de Junta, 01 1 (um) co~~rgo deo Juh do T.rab.'!lho
Subetituto, 02
(doia)
cargo11 de Jui~ Cl.snsitsta de Junta,
obaervada a representaçao parit.!ria, 01 (um) cargo em c:omil!lnáo da
Oiretor de Secretaria de Junta OAS-101.5 a 01 (um) co.rgo ea
eo•iasll.o dG Dir•tor do Serviço da Di•t..:ibuiçlio DAS~l0l.4;
b) no Ellt"'-do do Serç-ipel
I --na cid;~~do do Araca:}u, 01 (uma} Junta de Concillaç.&o
e Julgamento {4•), 01 (um) carqo de Juh do Tr4balho Proeidento
de Junta, 01 {U») cargo do J"uiz do Trab11lho Sub:~tituto,-_-02 (dois)
cargoa de Jul.z Claseieta de Junta, observada .!1 repreaentaÇ.io
p&rit6.ria, e 01 (ull\) c•rqo em comilnl.fi.o da oiretor de Secret(l;ria
de Junta DAS-101.5;
Il - n111 cidade· de Nos=a Senhoril da Glória, 01 (uma)
Junta de Cone11iaçio e Julqa~nto (1•), 01 (um) caro;o do .J'uj,_~ do
Trabo~~lho Prlllsidente de Junta, 01 {wn) cargo de Juiz do Trabalho
Substituto,
o-:z {dois) cargo, de Juiz Classieta do Junt4,
ob•ervada a repreaentaç!o perit.Sria, e 01 (Um) cargo em comias1l.o
d• Diret.or do Soer:•taria dv Junta DAS-101.S.

Sexta-feira 10 1981

ATt. 6g - Si:o erio~~daa, na 61 Rog:i!l.o da Justiça do
Trabalho, i!IIG seguiiltea_ Juntii!J dct Conciliaçl.o o JulgllJIIento, •
ca~goa pertinentEJa, assim dietribuitta.s1

eida.do d• Ttoci!o,
06
(a•ls)' Junt•• d•
Cooclllaçl.o eo Julg.!lmento (15• a 20•}, 06 l••i•l car9011 d• Jula do
Trabalho Presidente d111 Juntar 06 (Beis) cargos de Juh: do
'I'ro.balho Subatituto, 12 (doze) cargos de Juiz Cla1111iata do Junta,
0b111ervada a repreaentaçilo parit!rla, o 06 (SQill) c;~~rç-os e111
COlllhs.&o de Oiretor de Secretario. de Junta DAS-lOl.S; _
II - na cidade do AfogadO!II da Ing-o.:~:eira, 01
do Conciliaç!o e Julgamento {1•), 01 {Um) cargo
Trabalho Pre11idente de Junta, Oi {um) cargo de Juiz
Subat.ituto,
02
(doi•) _ cargo11 de Juiz Cla11sillt.!l
ob11-ervada a representaç;;o plllrit6ri!l, e 01 [um) carço
de Oiretor de Sec-retari<'l de Junt4 DAS-101.5;

(uma) Junta
do Juiz do
do Trabalho
de JunUI,
em Comiasl.o

IIl
na cidado d• ~ Ararlplnl!l, 01 (uma) Junta do
Coneilleçlio e Jul911monto ( 1•), 01 (ua} car<;~o de Juiz do Tr•bllllho
Pr•sidcmte d• Junta,
01
(um)
cargo de Jui11
do Trabalho
Subatitut.o,
02
(doil!l)
cargos de Juiz claa11i11ta de Junta
obaarvada a repre11ent.aç.&o parit6ria, e 01 (UIIli c.!lrg-o e111 colllis•l
do Dirat.or de Secret11ria de Junta DAS-101.!>~
IV
na cidado de l\.ccoverde,
01
(uma) Junta da
Coneiliaç.&o o Julgamento {l•J, 01 (um) cargo de Juiz do 'l'r.{l.b<'llho
Pret<idente de
Juntll,
01
{um)
ç.{l.rg" de
Julz
do Trab.. lho
Sub11tituto,
02
(dois)
cargo:s do Juiz Clas11i11ta d~ Junta,
obe111rvada a repr'G!Jentaçao- paritlt.r\11, e Ul (umJ caro;o oun c•~llllssi.<
do Olretor de s .. crgt,rJa d• .ltmta DAS·I01.5J
V
n"'
c1do!!de de Bezcn::o11,
Dl
(Ünt"')
Junta- de
Conc11iaç!o e Julgament.o ll'l• 01 (um) ear')o de Jul:~: do Trabalho
Preeidcmto de Junta,
01
(um)
co!.rqo de JUiz do Trnbalho
Subt<titut~,
02
{dois)
eargr.os de Juiz C1o!!Sllista da Junta,
ob11orvada ;~~ represent4ção rarit.tlria, e 01 (Llm) c.r~r:'go em c'OI'IIis•lio
de Dirator de Secret.aria de Junta .DAS-101.!>;
Vl
.na
r:ida.de de Carplna,
01
(<a~a)
Junta d•
COnclliaçao e Ju1g<~mento (l•J, 01 {UIII) c'"'rgo de Juiz do Tr•bo.l~<>
Presidente de Junto.,_ 01
(um) e<~rgo de Juiz do Tr"'-hslho
Subatituto,
02
(doii!IJ -cargoe de Juiz ClassiBta de Junta,
ob11ervada .c~ repro9entação parit.iria, e 01 {um) earqo i!ltl comias.&o
da Oiretor da Socretaria d• Junta OAS-101.5;
VII
na cidade de Florouta,
01 {uma) Junt._ de
Conciliaç.&o o Julgamento (li), 01 (um} ca.rgo de Jui:~: do- T'tabalho
Presidonto do Junt11,
01
(um)
co.rgo d• Juiz -do Trabalho
Sublltitut.o_, - 02 -("doi!!)
cargo!! _ de Juiz Claasista de Junta,
-obaervad;!l a representação p<~rit!riG-, e 01 {W!I) cargo E>RI cólila-sAo
de Dlret.or da secretari11 da Junt.a OltS-lOLS;
VIll
n.!l cidade de Jg?Jra!H;u, 01 {uma) Junta d"
Conelliaçloo e Julgament.o (11), (Jl (um) cargo de Juiz do Treb~~>lho
P:Nlaidente de Junta,
01
(um)
cargo
de Julz do 'l'l·abalho
Subt<titut.o,
02
{dois) cargos- ,j., Juiz Classlt>t.a de Junte,
observada a 1·epresentao;:li<> par!.t.&rja, e 01 {u~r~)· êilrg->.> ;m êOI'IIi!llol5~
da Diretor de Secrotll>ria de Junta 0AS·101.5;
IX
na cidade de
Ipojuc:a,
01
(U.:ol!) JUT!fil-· Qe
Concili.!lç.&o e Julgamento ( 11), 01 {um) cnrgo de Juiz rlo Trob.tllho
Presidente dv Junt4,
01
(um)
cargo
dq
Juiz do TrHbalbo
Sub11tituto,
02
{dois) r.argo11 da Juiz Clat~Billta <la Jurtt.a,
observ11da a rcpresent<'lç.&o p&ritAriD, e 01 (UIII) carqo em com.iss.&o
ele Diretor de secreUiris de Junta 0AS-1Q1.5;
X
na cidade de Jo'lbo<!.t~o_,
01
(ulllll)
Junta -de
Conciliaç.&o e J\llo;D<mento (11) 1 01 (um) CD<rqo de Juiz do Trabalho
ProeidtJnte
do Junta,
01
(um)
cargo do
Jull< do Tr;~~balho
Sub~:~t.it.uto,
02
(doia)
c;~~rçoe
.-1o Juiz Cl~:~seh~/1 .:!111 Junta,
observada ..,_ represcmta<;!o parlttir,HI, e 01 (um) cargo e111 COIIIia•.:io
do Dirator dtt Secrota~la da Junta OAS-101.5;

XI
na cidade de Olinda,
02
{duaS-)- Junu.a da
Concili4Ç!o e Julg-a~~Jonto lll e 2•), 02 (dOill) earqo11 de Ju[:r; do
Pre11identc do Junt.l!l, 02 (dois) C.!lrqos de Juh •.!o
Trabalho Subtst1tut.o, 04 tq:uat.ro) cnrgol'! d111 Ju.i:~: ClalllliJI:t!l de
Juntll, obsorvndll. a roprot<untnçi'lo pllrir.lirla, 02 (dOill) cargo• .,..,.
comis11!0 do Diretor de 5ocret. .. ria d,;; Junta OAS-10~.5 o 01 (u.. )
c<~.rç;o em comits11.&o d111 Olrator: de Serviço_ de Dillltdbuiç.&o OAS101.4;
Trt~balho

XII
na cidade de_ IUbeirlo,
01 luw.,J) J,m':a d11
Coneiliaç.&o e Julç .. manto (li), 01 {Ul<l) cargo de Jui:e do 'l'r;tb.,lho
Preeldento
de
Junta,
Ol
(um}
-::a,;qo
de
Juiz
do Ttab11lho
Substituto,
02
(doia) catgOI'I do Jul:r.: Classieta do Junt.a,
observada a representação parit6rio~~, o 01 (um) ca:rgo e14 cOilllJl:slto
de Oir111tor de Secretaria de Junta OAS-101.5;
XIII - na- <:ldar:ie de 5!o Louren'io da Mata, -01 (UM.)
Junt.a de ConciHaçll.o_e Julgamento {1•), 01 (o.am) eargo d• JuJ.z do
Trabalho Presidente de Juntll, 01 (UIQ) co!lrqo de Juiz do Trabalho
Substituto,
02
(doil!l) carqos -:!.e Juiz Cla•oist.a de Junta,
0b11ervada <'1 repreaonl:açil.o parlt6ria, e Ol (ura} caro;o 8111 coDtis•lo
do Oiretor do Secretaria do .Junt4 OAS-101.~_;
XIV
na cld<'lde de s..,rtanlll,
01
(uma) Junta de
Conciliac:!oo e JulQamento (li), 01 (ul'll) earoo de Juiz- do "t''!:ab•llho
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Pr&sid.enie d.e Junta, 01
{l.lm) cat'qo de Jui:l:: do 'frlliHlhn
subatituto, 02 (doie:t c.e:rgos do Jui~ Clillll!liKtll. •1'-t J<:l>t~.
Obii!IOt'VlldO a repre•entliÇ!O pru (t,rJa, q IH (um) C,!Jrgo ~m c,.lll~>.laAo
~· Diretor do Sacretaria da Junt<'l OltS•101.5J
na cidtt.de de Sun~.blm,
01
(uma) Junta d1t
.Julgamento ( 1•), 01 (ulll) cargo de .Jui~ do 'l'rabdho
de Junta, 01
(um)
Cllr<;!O diJ Juiz dQ Trtlb.,lho
Subatituto, 02 {doia) c:l!lrqos <le Jui~ Clil1HI1111..<'l de Junta,
obaervad• 11 reprll!llentaç4o p&I"Jtbrlll, e 01 (um) Cal"1j!O •• comlut6u
da Diroto:l:' da Socretaria da .Junt• llAS-101.51

Abril de 1992

I• - Slo Cl:'il&daa, na a• Regioli.o dO. Juet1ça do
&a ••vu1nt•• Junta• de Concilio~~Ç.!i.o • Julgttaent.o, a

Art.

S'rabelho,

c~

pert.lnentea, uaill diatribuidaa,

XV

Conciliaçlio
i're~aidenta

e

XVI na c:J.c:t.de de Timbaúb.t., 01 tum"') Junta d•
conciliaç&o e Julqr~mento (l•J, Ol (um) cargo d('t J'ui:z: dt:> Trc.tu:\lh<,)
Presidente da Junta, 01
(\!m)
co~~rgO
da Jui:r: do TrabAlho
subatituto, 02 (doia) co~~rgoiJ de Jui:z: claaaiat.ll da Jucttlto
obaGrvr~da 11 repro:sentaç3.o parJ.e.!orio~~, & 01 {um) earqo 0111. c"r~mi••iiO
do Oiretor de Sacretar:ia de Junto~~ DAS-101.5;

b) no Estado da

Alogo:~a.a1

! "' na cidade de ·Bel61r1, 06 (a&b) Juntas de ConcJ.lhÍao
e J'Mlaa-nto (t• a 141), 06 (aaia) carqoa da .:rui• do Trabo ho
Pnsidante de Junta, 015 (aeia) carçoa de Juil: do_ T.raba1ho
lubettt.uto, 12 (do••) carlilo• de Juia cla••.l•ta de Junta,
Obeai"Yada a npr.nntaçlo paritlria, e 06 (lleill) cargo• . .
cCJIIiaalo de Diret.er de Bocnt•rla de Junta DAS-1()l.5J

1'1 - na cidade de Abaetatubo., 01 {uma) Junta de
Cona111açlo • Julva-nto cz•), 01. {u•) cargo da Jui:r. do Trabalho
Pna1dentao de Junta, 01
(ua) car;o ela Juiz do Trabalho
&.ta.t1tuto. Ol (doia) cargoa de Jui:r.
ClaaaJ.ata de Junta,
DMon.S. • npreaent.açlo par:itAria, 01 (UIIII) car;o aM COl1liSZSlo de
Dlntor de lec:ntazoia de Junta DAS-101.5 • 01 tua) car90 e•
ma~. &o de D1J:ator da D.iatribulifiO DAS~l01.41

..

I
na cidade de Har.élo,
03 (trO~J JuntaiJ do
tonciliaçio e Julga~~~,ento ( 4• a r,t.), 03 ( trêll) eo!lrgoa de Juiz do
Trabalho Pre11idente da Junta, OJ ( t'l:êos) t"l:!rgos doa Jai.l: d,o
'l'r<'lbalho Substituto, 06 (ao iii cargos da Juiz Cl<"~>.~& iat.a dü .:runtfl;
obaorvoda 11 reprouentaç.!l,o p11r!t~ria, e OJ (tr:(HI) carg~11 qflll
c:oaiaaao d' D.lr:etor da Socrato~~ria de Jynt.a OAS-101.5~

I ! l .. na cidade de Ananindeua, 01 {Ulllll) Junta da
CON!Ulaçlo • Julva-nto (11), 01 (um) c&rqo de Jul:r. do Trabalho
IPI1Unt.. de Junta, 01 (U.) carqo da JUh: do Trabalho
ltablltltuto, 02 (doia) carqoa ,da Jub Clllaabta da Junta,
..._nada • z:epraaentaçlo parif.Aria, • 01 (W.) carqo e• co•iaal.o
. . DintDE' ~ a:ecrataz:i& de Junta DAS-1Ql.5J

U
n&
d.dade de A'talaia,
01 (uaa) Junta de
CoAC'Ubçlo e Julg . . .nto ( 1•1. 01 (UII) c.e.rqo da Juia elo Trob.e.lho
Pn•tot.nltl de Junta, 01
(u•) c:•rgo de Juh do Trabalho
•ukt.it.uto, 02 (doh) c:arqoa de Juiz Claaabta de Junta,
-..n-olda • repu. .ntaçlo P41!rit6ria, • 01 (u•f c:arqo 0111 c:omiuAo
•
D1~ de S.c:nurfa de Junta DAS-101,51

lY ·- aa cidade de earcaren11, 01 (uma) .:runt• da
C...CU1açla. JU.li. . .nto (1•), O~ (ua) cuqo de Juia do 'l'rabalho
Preaidenf.e de Junta,
01
(um) cargo de Juiz do 'I':rabdlho
subatituto, 02
(doi~)
cargoe de Juiz Cla&si.l!'til de ,luf!til,
obaervad• a rep:rasentaçdo pr~rit.1ria, a 01 (um) cargo 0111 eomh!Gao
de Dirotor de secreto~~:rill de Junta OAS-101.5:

IU - n• c:idade de P•lmaira doa 1ndioa, 01
f t Conciliaçlo a Julq-.-nto (1•), 01 ·(um) cu·qo
'rraNlho rraaidante de .:runt•, 01 (u•) ear<Jo de Juiz
a.d:ttlt.ituto, 02 (doia) carg-oa de Juh Clasaiato~~
GMenr•da a repreaanto~~çao p•rit4r:ia, e 01 (ua) c11rqo
• Oiretor de Secretaria de Junta DAS-l~l.s,

V - na cidade da Concoaiçi'io do Ar11guai<'l, Oi
de COt:>t:iliaç!o e Julgamento {l•J, 01 (\lmt c:"rg<:~
Trabalho Pre11identa do Junta, 01 (um) cargo dP.o .Juiz
Subatituto, 02 r (doill} co~~rgoa de Juiz Clo!l.aaista
obae:rvada "' reprin~entaç.!o parit&ria, e .01 (Um) cargo
de Dirator de Sec:reto~~ria de Junta OAS-101.5;

{uaa) Junta
da Juiz. do
do 'l'robalho
de Junta,
e• c:oMiaaQo

ru11111} Junta
de ,Juiz do
do Trabalho
de Junto~~,
C'lll c:omic::l'l.!oo

IV - na cidade do Porto Calvo, 01 (uma} Junta da
Coftc.Uiaçlo • .Ju1;..anto {1•), 1)1 (u.) ear:qQ da Juiz do Trabalho
PnaicS.nt.e da Junta, 01 (ua) c:arqo da Juia do 'r:l:'ollbalho
&uNtltuta, 02 {doia) car;o• de Juia Cl•••i•ta da Junt11.,
Obllorvada • J:~GPJ:IG••nt•çiQ par1t.6r1a, • 01 (UII) cargo •• coahal.o
de Dint.oz' de l~nt.aria da Junta DAS-lOl.SJ
·

VI
n11. cidade d'1t Itaituba, Ol
(umo} Junt11 de
Conciliaç!o e Julqamento (1•}, 01 (um) r.arqo de ,ro~!.~ dr1 'rl"•b.slho
Preaidanto. de .:runta, 01
(umJ carqo du ./ulz do 'l'l'~blllho
Substituto, 02 {doil) CI~ÇO.!I da Jui'l! ("'}o.<~,:o:>lal,a Je .unta.,
ob41ervada a ~·opreeentaç!l.o parit.!orio, e 01 (\1111) o::aryo nr.: c:Qnli,st!i.o
ela Dirator de Secreto~~ria de Junto~~ OAS-101.5;

V - na cidade de sa.ntana do Iponema, 01 (UIDII.• Junta de
COftclUaçlo • .:rulq. . .nto ( 1•), 01 (u.) c•rqo da Juiz do Tr11.balho
=~C::::. ct;2 J(;!f;, 0C:arqb~ 1 dac•Tub d~1~~.~:i!ta do.:t. Tr~~~~~~
GIMeneU a repr.-ntaçlo par1t.6ria, • 01 (u.) c:arqo co111iaal.o
Ge DiretoZ' • ll.crotad.a. da Junta D.AS-101.51

VII
na cidade de Marr~b!, 01
(ulf,4l Ju_nt.ll de
Conciliaç!o e Julgamento (2'}, 01 (Unt} Cll.rgo -di!' Jui:<; ':!<:> 'i:'J:o!lblllho
Presidente de Junt.a, 01
(UJII,) eargo da Julz do •rr.r.oalho
Substituto, 02 (doia) carço• do Juiz Clli.!16H•toD dl!l Junta,
obaervada ~~; 1 ropresontaç.!oo pilrit.ljria, 01 (umJ t:at"ÇIQ cm t:omi""'"'> da
OJ.retor dot Secrotarim de Juntoll OAS-101.5 <t Ol (um) C:ollrgo "m
c:oa~1••!o do D.lrlltor da. Sarviço da Oi•tribuiç.!oo 0~-101.t1.;

VI ~na cidade da Solo Lu1• do Quitundo, 01
•
COneUlaçao • Julq-nto {1•), 01 (11111) carqo
Trabalho Pna.Ldente de Junta, 01 (W.) carqo ele Jui:r:
a.batituto, 02 (doia) cargo• da Juh Claaaiata
-..nada a n.praaentaçlo parit.h·h., • 01 (WI) cargo
4e OU.tc»: da 8ecret.uia de· .Junta DAS-101.S.

(UIIIl) Junta
elo Jub elo
do Trabalho
de Junta,
colbiulo

Art. 1• - Slo criadaa, na 7• ~ilo ela Juatiça do
Trabalho. as ••guintea Junto~~• de ConciU.a.çlo • Julq. . .nt.o, •
ftKVOC pert(nentea, eaaia diatribu1daac

I - n• cidada de rortaleaa, 04 (quAtro) .:runtaa da
CO.CUiaçlo e Julg. . .nto
121), 04 (quatro} carqoa d• Juh:
'h'ab.lbo Praaidanu de Junta, 04 (qua.tro) cargo• da Jui:r: do
Trabalho lub.tituto, 01 (oito} c:arqoa de .:ruh: Clo~~aaiata de Junta,
ot.erv.acta a reptaaentaçlo paritlrla, e 04 (quatro) car"QO• ••
CGIIt•ldo de Dlretor de Secretaria de Junte DAS-101.5J
~

ct• •

II
na cldadct d• Batur.it6, 01 (uJM) Juntll de
Coac111açlo e Julq. . .nto (11), 01 (UII} cargo de .:rui& do Trabalho
l'nllldentao de Junta, 01 ( ua) c:az;'90 da Juill do Trab.llho
hb.t.ltuto, 02 (doia) cargoa de Jul• Claaaiata de Junta,
......"'"- a uzu:--ntaçlo paritAria, o 01 (u.) carg:o •• collliaa4o
<M Dlntozo de S.Cnt.ade da Junta DAS-101.5;

~ na ciatt.dfll de ParilÇOminaa, 01 (Uif"") Junta de
Julgamento (1'), 01 (um) cargo de Juiz do Tr.c~b&lho
de Junta, 01
(Um) carqo de Jui~ do 1'Til.b4lho
Subetit.uto, 02 (doia) C4CÇIOII do Juiz CJn.••inta dg JuTOto~,
ob••rv•da a repreaont.soç;l.o par1t.6rla, • 01 (um) .:oarqo ""III co~..ho•ão
da Dirat.or d• S•cretaria d• Junta OAS~!Ol.5J

VIII

.ConcUiaç!o

t1

Pr:eaid~nt.e

IX - na. crdade d11 P.!lro!luapeb.siJ, Ol {umo'.l) Jut:>ta da
. ConcJ.li4Ç!O e Julga~~~,IJDtO (1•), 01 (um) cargo de Juil: do '!'rab~~olho
Proaidento de Junta, 01
(um} carqo rt., Juiz do Tiabo!lho
Subat.ituto, 02 {doia) carqo1 de Juiz Cla1111i11to!1 _ de Junta,
obaorvada e r 111 pre11 entayliQ po.~:it6.ri<t, e 01 (Wll) CoiiiC';Jf) e11 collfilli!IAO
d• Dirator de Sacre,.t:'aria do Junta DAS-101.5;
·
X - n11 cidade de Santa I•abel do Pará, '01
de Conciliaç6o e Julq.'lmento (1•), 01 {um) cargo
Trabalho Pro!Jidante de Junto~~, 01 (um) cargo de Juiz
Sublltituto, 02 -(dois) co~~rgoa de Juiz C1G&IJisto:~
obaarvada " representaçio parit4ria, e 01 (um) carqo
da Dlrotor da secretaria de Junta OAS-101.5;

(uma] Junw.
de Juiz d<>
do Tr.'ll.olllho
de Junta,
em eomlss.!JQ

b) no En.adQ do Amllp6.r

III
na cidade de Cratat1a, 01 (u-) Junta de
Clollclllaçlo o Jul;a-nt.o (1•), 01 (ua) earqo de Juia do Trabalho
Pn.iden.tao dia Jllnta 6 01 (ua) oargo da Ju.l:r. do Trabalho
a.Nçi~uto,
OZ (doia) cazvoe da J'ui:r. Claaaiata da Junta,
....,ada a I:'OPh••ntaçAo paritlria, • 01 (ua) cargo •• comiaa.lo
•
O.ln~ de S.Cntar.le de Junta DAS-101.5,

I - Jtoil. cidade do Macap6, 01 (UIIUI.) Junta de Conei1hçlo
e JulQ!I.mento (21), 01 (um) earqo do Juh: do 'l'rl:lbalho Preaidente
do Junta, 01 (ull) cargo de Jui111 do Trabalho Sub,tituto, 02 (dOi!!')
co~~rgos de Juiz C1a:Jsiata de Junta, oba~tz:vada .., rl'lpro•l'lnttt.çlio
parit.Ario, 01 (UJll) carqo em comi1111llo do Din~tor de Sacrllltllria dll:
Junta OAS-101.5 e 01 (UII) cargo · •m eomiaa.!oo de Diretor do
Diatribu.lçlo DAS-101.4;

IV .. na eidada de Jua:r:eiro'-do Norta, 01 (waa) Junta de
Conc1Uaçlo e .:rulv. . .nto ( 1•), 01 {Wl) cugo de Juiz do TrabAlho
Pna1d4mt.e de Junta, 01
(ua) cargo d• Jui:r: do Trll.bclllho
lqbatitut.o, 02 (dob) carqoa de Juia Claaaiat• de Junta,
=-=~~ aden:::::=:z:o:J~ne::i~-· o 1· ~ual carqo e• coati. .ao

11
n• cidade da Calçoene, 01 (uma) Junta de
ConclliaçAo e Julgo!lmento {1')• 01 (um) cargo de Juiz do Tnbo1lh~
Prcusldente de Junta, 01
{um) cargo de Júlz do Tr~~:balho
Subatit.uto, 02 (doia) cargoa de Juiz Claalli~Jto!l de Junta,
obae:rvado a roprasentll.ç!o p•uitAr!a, e 01 (u111) c~:~rgo 'lllll c<:~>qiao&o
de Dir•tor da secretario do Junta DASR101.5;

V - na cic!ade de Li-iro do Norte, 01 (waa) Junta da
Coftc1Haçlo • .:rulg..anto ( 1•), 01 (ua) c•rgo da Juiz do Trabalho
rnsidente de JUnta,
01
(UM) car90 de Juh do TroilbalhO
&tlbiU.t.uto, 02 (doia) cargoa de Juil: C1a . . lata da Junta,
•."C::::r!;f!o~:;:::i~Ás~ o 1• ~u.) carqo - coi'Liui.o

III - na cidade de Laranjlll elo Jo~~ri, 01 (Ultl.r.) Junt.a de
Concilio~~çio e Julgamento (li), 01 {um) cargo de Juil: rio 1'ral:>alho
Prt.tiJidente de Junta,
01
(u111,) cargo de Julz do 'l'rabtilho
Subatituto, 02 (dois) cargoa de Juiz Clalllliata de Junta,
obaervaelo!l a :r:epre,entaça.o parit&ria, e 01 (um) carqo om comi11•!.o
de Diretor: de Secretll.ria de Junt11. DAS-101.5,

10 1 5
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Si!foO

seguintes

C.I:'J.Illd411,

Junta.!!

de

na 9• ReyiAo dA .J1,1-"t.i<;<>
Concil1&çào o Jul1Jilrr..mto,

'(!<;>

e

cargo• pertinGntcu1, assim <Hatribuidao•

na

I

cidado

de

CUX'itiba,

Concil.h.ç.!!oo e Julgomanto

(13~

'l':~:ab.lllho

Junt&,

Proa.l.dente

de

06

(iiiOill)

Jufl.t<l.ll

ele

a 18•), 06 {aGia) cU'90" de Juh õo
06

C~l'r,JOII

de Juiz <.lo
'l';rabalho Sublltituto, 12 (dOiollo) cargoa de Juiz Clonisil'lta do Junta,
(ruiilll)

otH!ervada a x:epreoentaçl!io parit.Al"ill, a 06 (~~:eis)
eo-.i{llllo de D.l.r-tor de Seu;:retarlll d& Junta OAS-lOJ.~'

cor9011

e111

II Jo na cidade do Arapongas, 01
(uma} J•mt• df#
COncilio~~ç.!io 11 Julg~:~rnento (la., 01 (um) coUIJQ de Juh do Tr11.billh<'>
Preaidont0 de Juntlll,
01
(um)
carr;o 0.. Juiz do Tr1:1ball10
Sublltltuto, 02
(doi11) ea.T:9011 do Juiz Cltaallilllo~~ de
Junr.4,
obaervlldtl o roproaenttaçAo pariUirla, e 01 {Ull11 carqo 0111 cora.i1111.!i0
d• Diretor de: St~crauu:ia de Junta DAS-101.5;
UI
na cilàdo de Araue&ria, 01 {uma) Junca de
Conciliaç!o e Julgamento (11), 01 (um) co~~rqo dQ Juh do Trt~l_Nllhv
Presidente de Juntl!.,
01
(um)
earqo do Juiz do Trabt~lho
Substituto,
02
{dohj c:argoa -de Juiz Cla1111111ta dcJ Junt.ll,
observada a ropre11ent.açlo porit3.tia, e 01 (um) carqo em comial-110
de Diret;.or de Secreto.rio de Junta OAS-101.5;
IV - na cidade de Aasis Chateo~~ubdand, 01
de Coneili4ç!o e Julqomento ( 1•), 01 (um) cargo
'l'r.abalho Proaidente do Junt~~o, 01 (ul11j c~~orgo do Ju!z
Substituto, 02
(doi!l)
ct~rg:oa
rle Jui'z Chaainta
:·~fr:~r •d:•~:~;:~~!:í!od;•J~!::~~Ás~ o l.s~u~aJ c.u 9 o

10 1

V

-

na

cidade

{u.ma} Junt•
de Juh do
do Tubll1ho
do Juntt,

em

co~niado

dl!t

Bandoirantea, 01 {UTM) Junt.a U<J
01 {UJII) cargo de Juiz: :lo Trattt~~iho
PrDeident.e de Junta,
01
(um}
carqo de Juh: do Trabalho
'Subatituto,
02
(dois) cargoa da Juiz Cla11alato. de Junta,
obnervada a rep.resentoç&o parit3.r1a, e 01 (UIIl} cargo em comiaa!i.o
de Diretor de Secratarh de Junta OAS-10l.S:
Ct~ncilhç!o e JulgMHJrnto ( l•),

VI - na cidade de C.astro, 01 (UIM) Junta de Conc!li.!lç!o
e Julga:rnento ( 111, 01 (um) earqo ·de ,1uiz do Trabalho PJ:esLdento
de Junta, 01 (Um) cuqo de Juh: do Trabo~~lho Subatituto:>, 02 (doia)
c:a.rqo11 de Juir. C1ar<flilllt" de Junto, observod• o. repro•onteçao
pax-lt&do~~, e 01 (um) car90 ell\ comi•sAo d• DirQt.or- do StlcJ:etaria
de Junto~~ DJ\S·lOl.:iJ
VIt
na cido~~de de Colombo,
01 {uma) Junta de
ConCili,.,çlo e Julga~nto ll•), 01 (um) cargo de Jui:l: do Trobt'llho
P.reaidoM• de Junta,
Ol
(um}
car_q~ _ ~~~~
Juh do 'l'rabl!llho
Subatituto,
02 (doiB) carqo• dw Juh: Claasiata de Junta,
obaervoda a repr(l,ontaçllio parit.lria, e Ol (um) cerqo •• combalo
de Piretor do Secretaria de Junta OAS-101.51
VUI - na cidade de f"Oz do I9uaçu, 01 (UIM) Junta do
Conciliação '!O Julqamento (2•), 01 (um) cargo de Juiz do Trab3lho
Preai.dunt.e de Junt3,
01
(um} cargo do Juiz do Tr3balho
Sub11tit.uto,
02
(doia) c::arg:on de Juiz Clauiato. de_ Junt3,
ob11ervada a r&preaontaç!o parlt6ria, 01 {UIII) et~rt;~O 0111 COIIIillslo de
Oiretor de Secretari• de Junta DAS-101.5 o 01 (um) cargo em
coJiiasão de Diretor do ·oistribui"Ç!o DAS-101.41
IX - na cid.11de de Guarapuova, 01 (urna) Junta de
ConcilillçO.o JulgafftEinto {2•), 01 (UI) cug:o de Juiz do Trabalho
Prcusidente d• Junta,
01
(ur-.)
carqo d" Juiz do Trabalho
Subatituto.
02
(dois} c::•rgo• d• Jub Clllaaillta d" Junta,
obtutrvada .a repreaent•çlo parit.6ria, 01 {UIII) car<;JO •m eoml11a!l.o de
Oil::et.or de Seeret.ari• _de Junt.a DAS-lOl.S, • 01 (UI'II} c:•roo e111
CORiDa.\o de Oiretor de- S .. rviço dO 0i1Jtri&uiç!o Ol\S-101.4t
X - na cidade de Irat.l, 01 (uN} Junta da Cori:cUbçO.o e
Julqament.o (11), 01 (WII} eorqo de Juh do Trabal.ho Pr~taidente da
Junt.a, 01 (um) eo~~r<;~o· d.e Juiz do Trabolho Subot..itu~o, 0:1 (doia)
carqo11 de Juiz Cl4aaJ.ata de Junta, obnarvad(l a rapresentaçAo
p~u:it!ria, e 01 (u111) e.arqo e111 co111iaalo de Oiretor de Secretaria
o:a. Junto~~ DAS-101.51
Xl - na cid.11de d• Jaguaria!va, 01 {wna) Junta de
Cont:lliaçlo e Julgamento (11). 01 (um} carg:o de Juiz do Trabalho
l're•ident.e de Junt.ll,
01
(ura)
carg:o de Juiz do Trab(llho
Substituto,
02
(doia) carg:oa de Juiz Cla1J11ieta de Junta,
obaervad.;~ a representaç!o parit!rla, e Dl (tm) c:arg:o em co1A1sslo
de Oiretor de Secretario~~ do Junta DAS-101.51
XII - na cidade de Lt'lranjoira• do S~l_. 01
de Concl.lio~~o;:.lo • Julgarnent.o (1•), 01 (um} c.a_rqo
Trabalho Pre=ident.e de Junta, 01 (um} earqo de Juiz
Subllltituto, 02
(doia) C4J:f01011 do Juh Claasista
observada a representaç.!io parit.Ar!a, e U (um) cargo
d1t Diretor d.e Secretaria de Junta OAS-lDl.SI

(umat Junta
de Juiz do
do Trabalho
de Junta,
e111 coraia•.lo

XIII - na cid.ade de LondrJna, 03 (trêaj Juntaa de
Coneilia<;~O e JulgamJnto tl• 11. S•), 03 {trêa) c4rqo11 da Juiz do
Trabalho Presidente de Junta, 03 (tJ:ilhlr) c.11rgoa de Juiz do
T:r;-abalho Substituto, 06 (aeia) carço11 de Juiz: Clallllll!.ta de Junta,
obl!ervado a repret~ent.oç!o parit3.ria, e 03 (três) carqo11 era
Collhsi.o de Dirator de Secret•ria d• Junta DAS-l01.5J
XtV - na eidadQ: do Marechal CAndido Rondon, 01 {uma)
Junta de Conciltaçi!l.o e Julgalll8.nto (1•), Ol (UIII} cargo de JuiJ: do
'I'rllbalho Preaidonta d.e Junto~~, 01 (um) c;r~rg:o da Juiz do T.rabolho
Sublltltuto,
02
(doia) c:a"rgos :!11 Jui= Claasista da_ Junta,
observada a repro11entaç.lo parit&ria, o 01 (UIIl) cargo em eordsslo
D Diretor de Secret;r~ria de Junto~~ DJ\Swl0l.51
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XV

eidado do Hartng.§i,02
(duAn)
Juntai!
{3• e 41), 02 (doia) cargos de Juiz
Junta, 02 (doh} corqos de Juh:
Trabalho Sub&t.ituto, 04 (quatro} cargos de Juiz ClaaaiJJta
Junt.a, observada a repralllent,.,çlío parit&ria, e 02 (dois) cargos
Comiaaiío de Di.retor de sacreta.ria de Junta DAS-101.51

Co~cilhçào e Ju1go~~nlont.o
Trt~balho
P.reaidente d.e

de
do
do
de
e111

XVI - na cidade do Ponto Groaaa, 01 (uraa) Junta de
Conclliaçlo e Julqamento (2•), 01 (um) cargo d11 Juis do Trab4lh.O
Ptl!:sidont.e do Junta.
OJ
(UIII) cargo de Juh do Trabalho
Subatituto,
02
(dois) carqoa de Juiz Clauista de Junta,
ob11ervada o repreaent,.,ç!o pa.rit3.ria, 01 (lllll} carg:o e111 comiaa&.o de
DiretoJ: de SecJ:etaria de Junta DAS-101.5 e 01 {ulll) corvo e•
coai1111.lo de Oiret.or de Olatribuiç.!io DAS-101.4J
XVII
na cidade de Rol.&ndia, 01 (uma) Junta do
Conctliaçlio e Julqo~~~t~Gnto {1'), 01 {UI!\) cariJ'O de JuJ.~ dO Trabalho
Preaidente de Junts,
01
{ulll) carr;~o de Juiz do Trabalho
Subatit.ut('),
02
tdoia) cargo• de Juiz Clo11111iata de Junta,
.observada • repreaantaç.&.o paritária, e 01 (WII) corgo Gl1l C0111i1alo
de oiretor de secretario de Junta OAS-101.5J
XVIII - na cidade de S!i.o José doa Pinhai:l, Ol {uma)
Junta. de Concllh.ç~o • Ju1çaJnento (11) 0 01 (um) cargo de Juiz: do
Trabalho Presidente de Junta, 01 (um) e.11rqo de Juiz do 'l'robalho
Sub11t1tuto,
O::t
{doin) carqoe de Juiz Cl-ãseinta do Junta,
obaervada a represontaç!i.o parlt.&rio~~, e 01 (ulll) car9o e111 comiasõo
de D.Lret.or do Secreta.rillo ~ Junta OIIS-101.5J
XIX - l'lo~~ cidade de Telêl;llllco Borbo~~, 01 (umt!l) Jllnta de
Conciliaç!o e .Ju1gemento (1')• 01 (ul'llj carqo d1t Juil do Trabo1ho
Presidente de Junte,
01
(um)
carqo de Juiz do Tzabalho
Substituto,
02 '1dois) cargo• de Juia Cleasieta de J\lnta 1

~~~~~~!~~r •d:•&::r:~!;í!odra;:;::t;Ás~lool.s~u:a)

eergo •• ca.iul"

XX - na cidade de Vence!llau Braz, 01 (Uihll} Junta de
Conciliaçao e Julgamento (11), 01 (u!l') c•rqo de ,Juh do Tr,:,balho
P.roaidente dll Junta,
01
tum)
cerço de
Juiz dç._ TrJJ\:'11!-lhc
Sub11t.Ltuto, 02
(doia) eerqos de Juiz Claealsta de Juntll,
observada a representaç.!io paritária, e 01 (um} cargo c:-omi~.o·:'fta
de Diretor do Secreto~~ria de ,Junto. OAS~lOl.S.
Art, 10 ~- "Slo <:I-i adas, 1Úi 10• R'l'gia() da Juet .,;tt d'J
Trabalho, 1111 aoquinloll .Junta• <:ln COnr:iliaç.!io e Ju)QI!.II~tnto, e
cargo• I,)Ortinent.ttl, allaim dlatrJbuido~~111
a] no Di11trlto f'edaral1
I - na cido~~da de Brall!).la, 05 (clneo) JuJ'taa sJ.e
Concilillç.!io e JulgRment.o (111 4 1~1), 05 (CinC<'.I) cllrQ'<'.Ie de Juh:
do 'flab11lho Prnside11te d111 Junta, OS (cinco} eergol <1o ,Juiz dQ
Trebalho Suhstitut.o, 10 (d•n} c .... rg'ol do Juiz Cha1111ta d" Junta,
ob!lervado • repre•ent.açi!.o pariUri•, • o~ (cinco) earr.~o• comisai!l.o de Dlret.OJ: de Soeretat·ia de Junta DAS~ 10l.5J
·
II ~ na cidade de Ta"guatinga; OS {cinco) Juntan de
Concili4ç!o e Julgt'l!IIOnto (31 a 71), 05 (cinco} C-lU<;íOU de Juiw do
TJ:abalho Prelli.Ldenta de Junta, OS (cinc:o) cargos do Jul!l" do
Trabalho Substituto, 10 (dez) cargoe de JuiJ: Cla!!lll!lt.4 de Junto~~,
oba':l'rvada a representtu;ão po~~rit6ria, e 05 (cineo) ,<:arqo• 11111
coJIU.IIIIilO do Diret.or de Socrotaria do Junto. OAS-101.51
b) no E:at.ado de Mato Groaso1
I - na cidado du Cuiablr.,OJ {três) Juntas de Con.-iliaç!o
e Julgamento (]I a 5•}, 03 ( trêa) co~~r'}o• doi\' Juh do Tr~~;balho
Preeidonte do Junta, 0] (t;.rê") ,eariJOS de .Juiz do T,:a:balho
Sul>atit.uto,
OG
(1so11i11) - carqoll" c.le Juh: Claflftinta, dllr Jur.ta,
ob••rvada a J;Dpres<~rnto!l'8&u par,l_!..A~_ia 1 e 03 ( t.T~a) cll.r'Jo..
com1sa6o de Di~41tor doi! Sec~et..aria .de ,Junta _DA!F·101.:i1
II - na cidade da Aita Fforeat.a, 1)1 (uma) Junta de
Conciliaç-&o e Ju1qarr;>ento (li), -01 (umJ cargo d• .Juh do Tnj)alho
l'roaident.e de Junta,
Ol
(UIII)
CoiiJ:90 de Juiz do Traba1t1o
Subatituto,
02 {doia) cargos de Juiz C_llll•el.st.a de Junto,
ob&tlrYIIda ._ r.proaentaç!o per.it.Aria, o 01 (wn) caJ:qo-em c:cnuias.!lio
de O.Lretor de Seeretaria do Junta DAS-101.5:
III - na cidadllil de Barro~~ do Garçan, 01 {u...0:) Junt.a de
Conciliaçao e JulqaJJento {l•J, 01 (um) cargo de Juiz do Trabalho
Presidenta de Junta,
01
{um)
r:•tgo de Juiz do Trabc.lho
Substituto,
02
(doia} c:orgon de Juiz Claaehta de Junta,
ob!'o(vado a rep.reaantaçAo parit.6rla, o 01 (UIA} carqo oe.m cq111ias:li.o
du Oiretor de Secrotaria do:> Junta DAS-101.51
IV - na cidade da Dialnllntinoç 01 (t.t!lln} J•mta de
Conciliaç!o • Julg:aJI\I?Into (11), 01 (um) cargo-de Juiz do Tr.abdho
Presidente de Junta,
Ol
(um}
c~trqo
de Jui,... do Trabalho
Subst.iluto, 02 {dois) co~~rqos de Juiz Cl.!!anista de Junta,
observ111do~~ o repreaen-taçao parit6ria, e 01 (um} car90 e111 çonisa&o
do Oiretor de Sacretaria de Ju11ta DAS~lQ1.5!
V- nt"l cidade de Sinop, 01 ju11a) Jun1~111 <:la Cow:Uiaçao e
JulQO.IMI'Ito (l•), 01 (llm} Clllr<:JO ele Juiz do Tr111t!all1o Pr4111derltO de
Junto, 01 (u1J1) cargo de Juiz tio 'tr.!lbalho Subetit.uto, .02 (doia)
ca:rgo11 de Julz Clos_a.Lst.a d9 Junt!l, ob:~en•ada a reprttllent.a'i:!O
P•ri~6ria, e 01 (UII.}. corgo em co.IIIJ.saa<.1 Qe tllretor de Sec~::ntaria
d• Junt..ll DAS-lOl.SJ .
VI - na ~;:J.dade de Tangerá da SeJ:ra, 01 {uma.) Junta de
_
Concil.iaç-lo e Jul'jlamento ( 1•1, IH (um) earq('! de Juiz do TrabalilO
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Junta,

01

(um)

c .. rgo

du

Juh:

do

T.J:'-lb<Jlho

SuMtituto,
02
(dois) cargos do Juiz ClassisLa <:!'li J>mta,
observoda o. rupresentaçAo p~~orlt4ria, e 01 {ul!lj ~arço em t::OidiJ.f~O
d• Di:retor du Secre'tarUI de June.t. DAS-101.5:

r

no &atado de Ml!.t.o Grosflo do Suh

na cidll.de de CollllllpO Grande, 02 (duas) · JU11tas
Coneiliaç!o e Julq:arnento {4• a 5•), 02 (doi•) co~~rgo:r~ do Jui.:r:
Trabalho Presidentn de Junta, 02 (dois) Cllrgos de Juh
Trabalho Subnt!tuto, 04 {quatro) c.!lrqos de Juiz Cl.au~a_ta_
Junt•, observada a representaçQo pllz:.LtSria, e 02 {dcils} CdUJO.II
CQmissAo da Dirotor de Secretaria da Junt11 DAS-lOI-S;
I

-

Abril de 1992

IV
na cidade da Ch4pec6,
01
(uma)
Junta de
Concilioç4o e Julg.omento (2•), 01 (um) carqo da Juiz do ,Trabalho
Preal.dent.e de Junt.,,
01
(um)
cargo de Juiz do- 'rrab<llho
Sub•tituto,
02
(doie) cargos de Juiz Cla!llai.lf.t.& de Junta,
observadA a repreaentaç!o parittria, 01 tum) C~JZgO em eomia•Ao de
Diretor de Secrcttaria dao Junta OAS-101.5 e 01 {Um) cargo ea
coaiaaao de Oiretor de Serviço de Oiçt.dbuiç.&o OAS-101.41

de

do
do
de
aa

II
na
c.Ld.,d• <:to Dourc'ldO•,
01
(u••111)
Junt11 dé
ConciU.aç!o e Julg11.111ento (31) 1 01 {UinJ car<;~o d<'t ,)ul.r. do Trabdho
PreiJid&nte de JUntlll,
01
(um) .CIU:'ÇtO de
Jui:l: do Tr~b.alho
Sube~ituto,
02
{doie) 'çlllrQe>a du Juh Claesist.a dG- .;runtB,
Observada a represontlllção parit..lirla, e 01 (um) cargo llllll -com.bsào
de Dir•tor de Socr~tarlll do Junt11 DAS-101.51
III - na cidlldfll •le Pi!r,.naib..,, 01 (u~J J11nt.a diJ
Conc111açlllo e Julqalllflnto {1•), 01 (um) carqo dv Juh do Trllt.>11lho
Puteidente da Junta,
01
(Um)
carço dft Juh: do 'I'z:o~~bmlho
Subetituto, 02 (doifl} caz:gús d" Juiz <:"llllflel.~ta ·~fl' Junta,
obscn:vadA 11 represent11ç.!o parJ ~.!iria, e 01 (uJn} cm:go em comisK.I!io
de,Oiretor de Socl:etA:t:ill du JuntA DAS-101.5;
d) no E11tado do Tocant.inu1
1 - n11 cJrlade d·~ Plllm.::~f, Ql rum"') .;<unla d'J CortclJillçAo
e Julqamant.o (1•), 01 (um) cargo d~ Jul-r do Tr:ob~>lho Pn••ldc-nt.•
de Junta, 01 (Um) C.IH'90 de Juiz do Trabalho SUb.:Jt!tut(J, O::! (d<)illj
carQ'OII' do Juiz Cl$11SiGt.<l de Junt.<:o, oboe>;vada o ct~rnu.,;mtar;:lio
pot'it..S.ria, " Ol (Um) eo.rgo 0111 cort1ie:sio de Oiret.or d'l S'llerotar.ia
dct .Junta DAS-101.5.

,
Act., 11 • Slo erlft.!.laa, na 11• Reçi3r> do Jpr.t.iÇII do
'1'r11balho 4 a• •et;~uinto~~: .Juntos do ConcU.laçAo e .Julqa~lftnr.o, o
cargos pertinentes, llaaim diiJ1.ribu1dlliU

V
no. cidade de Cricillma,
01
(Uma)
Junta da
Conciliillç.So e Julg.,mento (3•}, Ol (um) carqo de Jui.z do Trabalho
Proaident.e de Junt.a,
01
(um)
CArqo do Juiz do Trabalho
Sub11tituto,
02 (doilll) carqoa: do Juh; Cl.,asieta da Junta,
observada a represent.!IÇlio pllrit.1r1ll, e 01 (um) car9o em çomiaa.lo
de oiretor de secretAria do Junta DAS~lOl.S;

VI - nll nidade da Curit.ib.!lno::;, 01 (uma) Junta de
Coneilhç.!o e Julq.!imento (11) 1 01 {>Jm) cargo de Juiz do Trabalho
Pre•idente d.e Junta,
01
{um)
c~:~rgo
de Juiz do Trabalho
Sub~:~tituto,
02 {dois) c4rg:os de Juiz Clllssist.a de Junt.a,
Observada a reprosc-nt.açao p~H'J.tllr1.,, e 01 (Um) carço era CóJiiliiAo
de Diret.or de Secretarh de Junt" DAS-101.5;

vtt
na cidade da lmbituba, 01 (uma) Junta de
COneilillç.&o e Julgamento (11), 01 {um) Cllrgo do Jui11 do Tr.,balho
Peeaidenta do Junta,
01
(um) c"rqo c1e Juiz do Trabalho
Subatituto,
02
{doi~~:)
c"rqo~~:
de Juiz C1asaütt.a de Junt.a,
obaerv"d• a ropresent.11çllio parit.1ria, e 01 (UIIl) car-qo em comi••Ao
4• Dit"Ot.or de sacretari• dG Junta DAS-101, 5.;_
VIII
nd cidade de Indaial, 01 (uma) Junt.a de
Conciliaç&o e Julgamento (11), ,01 (um) c.!lrqo de Juiz. do Trabalho
Pre1idente de Junta,
Ot (um) ca.r:go de Juiz do Trabalho
Substit.uto.· 02 (dota) cou::gos de .:rui" Cla .. ::oiata de Junta,
observado. a eeprosent.açdo paritãrio, e 01 (Um) co~~rqo am COIIlisaio
de oiretor de secreto~~ri.!i do Junta DAS~l01.5;
IX - na cidade de Itajai, 01 (uma) Junta de Conciliaçio
• Julgamento (2•), 01 {um) cargo de Juiz do Trabalho _Prelll~ente
de Junt.a, OL (um) co~~rqo do Juio;z: do Trabalho SubstJ:tuto; 02 (doi•)
carqos de Juiz Claeai11to do Junta, obaervAda a represent:açio
parit~ria, 01 (Um) cargo em comlss.io d~t Dirator do Secr~tll.ria d.o
~n~~~~~~~~~Ã; ~~1 Õ~~l, cargo em c.omiflllão d~;~ O.iretor d.o Serviço

1

li
no ct.dada doa M.-.n<~capuru, 01 (U1114) Junta de
ConcillaçAo e .Julqoft16nto (lt), 01 {URI) cargo do Jl.liZ do Trabalho
P:.::.aidonto do Junta,
01
{um) Cllrqo de Juiz do Trilfbalho
lh1bltltuto, 02
(dohJ
c~triJO•
do Juiz Classlllt.!l de Junta,
Obaervoda a repre•entllço\o ~.arlt.l.rill, o 01 (UIII) cargo em ~Oiiiiflll<\0
d• DJ.rator da Seeretaru do Junta OAS-101.5;
III
na cid•d•. de Manle.or6, 01
(uma) Junta de
e Julq,m.,nt.o (11), 01 (um) Cllrqo d& JUI:z do Tr.,balho
de Junu.,
Ol
(um)
cargo d.c Juiz do
Trab<Üho
Subn.ituto, O:Z
(dr~!a)
corqo• do Juio:: c1aa•Urta da Juntll,
obaervade a roProaont .. ç&o pariUir.la, e 01 (um) cargo ·em etftdllsGo
de Diretor de Secro.t•ria do Junta Dlt.S-101.5;
l:ancllio~~~çAo
P~Ctaidante

IV - na cidade do Presidente FiQ'Uelrado, 01
de Coneili.,çio e ..tulq4monto ( 11), 01 (um) ca.rço
'l'rabalho P.re•Ldenta <:lo Junta, 01 (U111) c.argo d~;t Juiz
Subatit.uto,
02
(d<:Jill) ear']oll oie Juiz ClasiJista
Obllervad.lt. & .reprosont.,.ç.!.o parit.6ria, e 01 (um) c"rqo
de Pirator de. Sacret~:~ria de Junta DAS-101.~;

(ul'tu1) Junt11
de Juiz do
do T.rab.alho
da Juntll,
e!ll COJaissao

V - na cidade de TOf~, ()1 (uma) Junta de Conci1iaçlio e
.7ulqa..,nto (11), 01 (UIII) carqo de Juiz do Trabalho Preaidente de
Junta, 01 (Um) carqo n .. Juiz do 'l'rll.balho Substituto, 02 (doiiJ)
carvoa de Jui:~: Cltuu1ist.:. de J'unt4, ob11erv.,da a l:'eprescnt.aç!o
pGI:'itArill, e 01 {UIIl) c4rço 0111 coinl••Ao de Oiretor de sec:l:'et4ria
de Junta DAS-101.5.
Art., 12 - sa.o criAdo~ur, na 121 Roqiloo dA Ju11tiça do
'I'r.abalho, aa utquinto!ll Junta• dD Concilillçllio e JulqAfiiVnt.o, •
~ai-9o• partinontolll, asaim dlatribuidas1
I - na cidade do;~ Florian6polis, 04 (quatro} JUnto!ls do
.Conc:iliaçi.o e Jul<J4monto {4• a 7')• 04 (quati:'O) co~~r9011 de Juiz do
t'r&billllho Presid.cnto de Junt4, 04 {quatro) cargo• dtt Juiz do
'1'rabalho SUb.lltit.ut.o, OS (oito) c:4rgo11 de Juiz C1aaailltll d~ Junta,
ob11ervada 4 repre!Jentaçlio parlt.Sria, e 04 (quatro) cargo11 am
Co•i•aAo do Dirotor de Secretaria da Junt..a OAS-101.5;
II - na cidedo do Balne~rio de Camburill, 01
de ConeiliaçAo o Julg.omento (11), 01 (um) cargo
'l'r•balho Prollidonte de Junta, 01 (um) cargo da Juil:
Subatituto, 02 {doiiJJ cargos de Juiz: Cliluista
ob•ervada a reprosen~aç.io par1t~ria, e 01 {uxnJ cargo
de Dirot.or de Sec.teto~~ria de Junta DAS-101.5;

{lUIIa) Junta
da Jui.z do
do 'l'r4balho
de J'unt.a,
em c:prnieaao

l:I!
nA eidlldC de Blumenau~ 0~ {Uma) Jurtt.4 do
cancilillç!o e Julq.:11nento {3•), 01 rum) c.,rqo·de Jui.z do 'l'rab.,lho
P... •idento de Junt4,
01
(um)
cargo de Juiz do TrabAlho
subatituto, O:Z (dois) cargo:~ de Juiz Cl.usi:~~ta de Junta,
obaervad11. a roprosentoçao pa:r:-I.t~ri<1, e 01 {um) cargo em eomia•õ.o
de Dirotor de Secret.llria do Junta OAS-101.5;

X'
no cidade d• Joinville, 01
(uma) J11nta de
COnciliaç!o • Julqom.,nto (41), 01 {UIII) c•rgo de Juiz. do Trab.lolho
Pre11idonte da
Junta,
01
(um)
catgo de Juiz dO Tr•b.t.lh-:~
Substituto,
02 {dois) cargoa de Juiz C1llaaiata do J..tnta,
ob11o1:vada a repl:•uent ..._çlio pa,:it.li.r:L.a, ~ 01 (um) carqo e• eomi..a~~:lo
da Dit'ator do se_cratll.l."ia de Junt"' oAS~l01.51
XI - n4 cidade de Lajes, 01 (uma) Junte de Concili.aç&o
e Julgal!lf)nto (21), 01 (UI'II) cargo de Juir. do 'I'rllba1ho Presidente
de Junta, 01 {ulrl) c.srgo de Juiz do Trab.,lho Subatituto, 02 (dohJ
cargoiS de Jub: C!ai'IIJlStll de Junta, observada a represento~~çlo
paritli.rill, 01 (Urn) carqo eTII. comiss!o do Diretor de Secret.arie de
Juntll DAS-101.5 1!1 Ol (um) carqo om colllia•lllo de Di rotor do ser..iço
de Olatribuiç.!io DAS-101.4; ·
XII - na cidada de Po~:to trniao, 01 {uma) Junta de
Conclli5çAo e Julgamento (11), 1)1 (•1m) cart;o de Juiz do Trab.lolho
Preusidenta de Junto~~,
01
(um}
ca:rqo de Juiz dO Tra.ba1ho
;iub:stituto, 02
(cfoill) cargos <:te Juiz C1aa~~:illta de Junta,
bbaerv.a.d.!l 4 represent4Çllio parlUiria, e 01 (um) cargo em collli••lo
do Diretor da Secrot.aria de Junto~~ OAS-101.51
'
XIII - na cidade de sao .ros4, 02 (duaa) Junta• de
COnciliação e Julgamento. (li a 2•), 02 (doia) cargos de Juiz do
'l'rllbalho Presidente da Junta, 02 {dois) cargos de Juiz do
Trabalho Substituto, 04 (qu.at..ro) cargo11 de Juiz Cla•aist.a de
Junt.a, observada a rcpre.sentaç&o_ parit.!oria, 02 (dois) c~I:Q'OIJ • •
comisaGo do Diretor de Secretaria do Junta OAS-101-5 e 01 {tla)
i~f~ em comha3.o de Oiret.OJ:' de Serviço de Diatribuiçlo DAS•
1

XlV
na cidade de 'l'ub3rilo,
01
(W114} Junta de
Concf.liaç.&o e JUlgamento (21), 01 (um.) cargo c1e Jub: do 'I'r•b.alho
Presidente de J'unta,
01
(unt)
cargo de Juiz do Tra!;)alhcl
Substit.uto,
02 (dois) e.!lrgoll de Juh: Cl.,::ssista de Jun~A,
ob=ervada ., representaç.lo pa.ritl!iria, 01 (um) ca.rgo em comisailo d•
Dirat.or de Secre,uria de Junta OAS-101..5 e 01 {UIII) cargo ••
co~t~is•.!o de Dlretor de Serviço dtt. Oist.ribuiçAo OAS-101.4.
Al:'t. 13.- S.!o criada.&, na 13• RogiAo da Justiça do
Trabalho, os I'Je']Ulntes Juntas de COnciliillçAo e Julqament.o, e
c .. rczo• pertinentes. assj.111 distribu1dasl
4) no Estado da Para!ba:
I - na cidode de Jo;Io Pes:~oa, 02 (duas) Juntall
Conciliaça.o g Ju1qamento {41 g 51), 02 (doi~~:) carqcos de Juiz
Trabalho Prssidente de .Junt.a, 02 (doi•J co~~rgos d.ll Juiz
Trabalho Substituto, 04 {quatro) co~~;rgo:s de Juiz Cla•si:~~~ta
Junt.o~~;., observada a repr('lsentaç.&o pllrit.iria, e 02 {dois) cargo•
c:omUusAo do Oiretor de Sac~~taz::ia do Junta OAS-101.5;

de
do
do
de
ea

It .- na cidade de A.r_eia, 01 {UJ!Ia) Junt.A de. Concil.iaçio
• Julo;.,mento ( 1 1 ), 01 (um) cargo de Jui:l:: dO. Trabalho Pre.sidene•
de Junt4, 01 {um) c4rço da Jui:.:. do Tr4balho Substi.tuto, 02 (dois)
ca:t:"qos de Juiz Clasaista de Junt.a, observ.ada. a repre•entaçloo
paritl.ria, e 01 {WII) c4rqo em comissio de Diret.or de Secratarie
de Junta oAS-101.5;
III
na cidade de Baycux,
01
(uma:) . Junta
de'
ConciliaçAo o Julg-llmflnt.o (l•), 01 (um) cargo de Juiz do 'l'rabe.lha

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Abril de 1992
Presidente

de

Junta,

01

(UI!I)

cargo

de

,Juiz

do

Trabalho

Subatituto 1
02
(dois}
cargos de Juiz Cl,.sa:iata de Junt•,
obse:z:vada da representação po!.rit.S.ri4, e 01 (um) carqo em comis~:~olo
d• Diretor de Secp!taria de Junt4 OAS-101.5;

IV - na cidade de C•3.ez11ira:~, 01 {u.l!l.s) J'Untill de
Concilioç3.o • Jul9~uoonto ( 1•), 01 (um) cargo d• Juiz do 'I'r11balho
Prezsident.e

.de

,Junta,

01

(um)

c"rqo - d.e

Sub~;titu_to,
02
(doia) cargos de Juiz
ol;:uuu:v111da a repre:5entaçAo parit..S.ria, e 01

Juiz

do

'l'l::ab.eõ_lho

Claaaist., de Junta,
(UIII) cargo-elll comisz.io

de Oiretor de Secretaria de Junta OAS-lOl.SJ
v--- n11. cidade de C4111pina Gr.zu1de, 02

(dúaar Junt411

de

Com:il1a<i.io e Julg4ltlento (2• e Jl), 02 (doi•} cargos de Juiz elo
Trab.lllho P.t'{I~Jidente de Junta, 02 (d.Oill) caC'9o• d111 Juiz Co
Trabalho Substituto, 04 (quatro) cargo• de Juiz Cla1111i11t& cte
Junea, observada a repre.11entaç.lo parit~ria, 02 (doia} c01.rqos e:a
comisd.o de Oiretor de Sec:rlllt.aria de JUI'ltl:l. DAS-101.5 e 01 (UIII)
cargo e:a cOmillsAo de Diret.or d.e Serviço d.e Di11tribu_iç.!io DAS101.4;

VI - na cidade de C&tol6 do Rocha, 01 {uma) Junt4 c!o
Conciliação e Julgamento (1•), 01 (Um) cu·go de. Juiz do Trabalho
Preaident.a de Junta,
01
(um} c&rqo d• Juit
do Traba.lho
Substituto,
02
(dois) c&rqoa de Juiz Cl.uai.Gta· de Junta,
observ~~oc14 a rep:ret~ent~~oç;!o paritária, e 01 (Um) cargo em comissaio
de Diretor de Secret4ria de Junta DAS-101.5<
VII
-na cidade de rtabai01.n.a,
01 (uma) Junt11 de
Conciliaç~o e Julg4ll'lento (l•J, 01 (um) carqo de Juiz. do Trabalho
Presidonte de Junta,
Ol
(um)
cargo de • Jui::c
do .Trabalho
Substitut:.o,
0:2
(dois)
carqos de Juiz: CI..uai11ta de Junta,
observada a repreaento~~ç.io pon:it.&.ria, e Ol. {um) carqo em comiaajo
de Di:oto:r do Sec:retari.a do ,Junta DAS-101.5;
VIII - na cidade de It.e~porll.nga, 01 (ui!Ul) JuntA de:
Conciliaç.io e Julgo:~1110nto ( 111, 01 (um) Cllr<;o de Jui::c: do Tratlalho
Pre11ido;.nte ele Junta,
01
(um)
earq-o de Jui2:
do Trabalho
Sutlatltut.o,
02
(doi11) cargos de Juiz Cl4.ssiata _de Junta,
obaervada A represent:.aç.lo parit.iria, e 01 {11111) carqo em comi.a11.10
de Dirator de Secretaria de Junt4 D.\5-101.5::
IX - na cidade de Ma111anquape, 01 (uu..a) Junta do
Conciliaçiio a .Tul""'"'~nt.o (l•), 0_1 (utt) '="'rgo de Juiz -:lo TrabAl~o
Pretllideate do JÚnta,
ôl
(um)
c.arga de Juiz
do Trabalho
Sublltit~J.to,
02 (doi•) eo~~rgoa de Jul11 CllliiiSi.llt.a de Junta,·
ob11orvada a rapre11entaçGo parit6ri.e~, e 01 (UM) cargo •• COJIIiiiSi.o
d• Dir•tor de S•cretaria da Junta OAS-10 1. 5;
X
na cidada de Monteiro,
01
(uma)
Junta dl!il
Concillaç.!io e JUlljjamento (llj, 01 (um) carqo do Juiz do Tral;>~~;lho
Presidente de Junta_. _ 01 _ (u_m)
car9o de Juiz; do ';t'rabalho
Sub11tituto, 0:2
(dois-) -c.-rqos- di- Juiz -Clalll'aista da Junta,
obse-rvada a repreeentaç.lo parit.!iri&l., e 01 (um) cargo <IIII COlllilla!o
de Oiretor de Secretaria da Junta DAS-101.5;
XI - na cidade d1111 PJ.eu1, 01 (uma) Junta de Conciliaçlo
• Julgamento (1&), Ol (um) c11rgo de JuJ.z do ·rrabalho Pre11idento
de Junta, 01 (um) cargo da Juh do Trabllllho Substituto,
02
(doia)
cargos
de
Juh
Ch.asillt•
da
Junta,
obeervada
a
ropr••ent•çAo parlt.d.ria, • 01 (ulll) cargo o• con~ia•lo d• Dlrator
do Sec.rau.ria do Junt.t DAS-101.51
XII
n11 cidade de Taperoil,
01 {Ullll!l) Junta r::le
Conciliar;;Ao e Julglllllanto (1•), 01 (um) carqo do Jui::c do Trabalho
Presidente de Junta,
01
(um} cargo do Juh. do Trabalho
SubiStltuto,
02 (dOi11} cargos de Jula Clas11iatl!l do Junta,

~~~~~rr=~~r ad;ec:::::::!:od.:aJ~;::i:Ás-"lOOJl,S~WII)

earqo Ola COIIIilllliiO

b) no Eatado do Rio Grando do tlortos
I - J\4 cido11.d11 da Natal, 02 [du1111} Junt:.ae de Conc:iliaçAo
eo Julga111ent:.o (4• o 5•), Ol (dois) cargos de Juiz: do Tr4ba1ho
Pr.llidente de Junt:.4, 0:1 (doi•) corgo• do Juil: do Trabalho
Sutllltituto., 04 {quatro) cargoa do Juia Cla•sillt.a de Ju.ntl!l,
ob11ervad4. 4 :opJ:eaantaç.lo paritArJ.a, a 02 {dOill) car:-vo• Oll'o
co-.La11lo do Dir•~or do 'Socrotllria do Junta OAS•lOl,SJ
U - na cidade de Aç:u, 01 {u1A4) Junta d• Conçil_iaçAo e
Julg-a.ento ( 111., 01' (ua) c•rqo de Juh. do Trl!lbalh.o Pre•idente de
Junta, 01 (WII) cargo· de .:ruis do Trabalho Substituto, 02 (dOi:lll)
carg-o• da Jui1: Clll••ieta da Junta, observada a r111pro•ontiiÇ1io
parit.iria, e 01 (ua) c111rgo 0111 comheAo de Dir•tor de Secrotaria
do Junta DAS-101.5;
III - na cidade do CaicO, 01 (ulllll.} .:runta de ConciUaça.o
e Julqo!iimento (1•), 01 (um) cargo de Juiz do Tra)>,!!lho Presidente
de Junta, 01 (um) cargo de Juiz do Trab11lho Substituto, 02 (dob)
cargo• de Juiz Claa•ista do Junta, observada a rapresentaç!o
parit6ri11, e 01 (ua) cargo em comiasio do Dlrator de Secretaria
do Junt11 DAS~101,!51
IV - no~~ cidade do Cear.t Miri111, 01 {Wil4) Junta de
ConciU.açAo e Julga111ento { 1•), 01 (u111) car'õJO de Juiz do Trabalho
Prollidonto do Junta,
01
(UII'I) corçoo de Juh: do Trabalho
Subat:.ituto,
02
(doie) cl!lrgos de Juh: Claaaist:.a de Junt4,
ob••rv&da • ropre11entaçlio parit:..i.ri4, e 01 (um) cargo ea comi11sí1o
do'oirCttOJ: do socrataria'de Junt• DAS-101.5;
·
V - na cidade de Currahl Novo•, 01 {UIM) Junta de
Conclll•çlo e Julqamento {1•}, 01 (Ufll) cargo de Juh do Trablllho
P.rosidenta de .Junt•,
01
{um) el!lrqo do Juiz do Trabalho
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Sut>atituto~
02
{dois) corqo• de juiz Cl111i11illt11 de Junta.,
observada a. representaçlo parit6.ria, Q 01 (uJII) Cl!lrqo &IIII cOJIÚ.•sa.Q
elo Diretor do Socree•ria do Junta DAS~101.51

VI
cidade de M<'>III'III'Oró,
01
(uma)
Junta de
C'onci1iaç!io e Jul<:;alllf!lnto {2•), 01 (UIII) cargo de Juilr: do Trabalho
Preeidonte dn Junt&,
01
{ulll) ca.rg-o do Juit do "Trabalho
Subetituto,
02
(dois) cargos de Jui~ Claasiata c:W Junta,
obaarvaàa a repreeentaylio padt~ria, 01 (um) earÇjO em comi11slo da
Dirator de Secretaria de Junta DAS-101.5 e 01 (um) carqo eoaiulio do Oiretor de Serviço de Dilltribuiç!o DAS-101.-'J
VII - na cidade da Nova Cruz, Ol (um&) Junta de
Conciliaç!o e Julqamento ( 1•), 01 (um) c11rqo de Juis do Tr•balho
Preeidente de Junta,
01
(um)
c&rqo
de Juiz do Trabalho
Sub.lltituto,
02
(doi•) carqos de Juiz Classist4 de Junto~~,
obllervad• a repreeantaçlio parit6ria, e 01 (um) c«rqo Ena eOJniaalo
da Diretor de Seereta:ia da Junta DAS-101.5;
VIII - na e idade do Pau doa Farroll, ói" (um") Junta "de
Concilhçlio e Julgamento (1•), 01 {ul<l) cargo do Juir. do Trabalho
Preaidente de
Junta,
01
(um) cargo de_ J_uir. do Trabalho
Substituto, 02
(dois) cargos de Juiz Clasaist.a de Junta,
obJiervada • rapre11entaç.!o parit.S.ria, e 01 (UIII) cargo em coi!Uaa.lo
do D.lretor do Secretaria da Junt• DAS-101.5.
Art. 1f - Slio criada!!!, na 14• Regilo da Justiça c:Í.o
Trab•lho, 3.111 eequintes Juntaa de Conciliaçaio Cl Julqamonto, o
Collrgos pertinento•, aeaia distribu1daa'
•I nq,,Eatado do RondOniat
- na cidade do Porto Velho,02 (duae) Juntaa
Conc::i1i.,ç6o e Ju1gafll8nto (4• e S•J, 02 (doia) ç<>.:r;-golll' de Juis
Trabjlllho Preaidente de Junta, 02 (dnia) cargo!J de Juiz
Trab.. lho Substituto, 04 (quat-.:o) cargos de Juia C1asaiata
Junta, observada a representaçiio paritb.ria, e 02 {doia) cargos
COIIIie•&o de Olrotor de SeeretaJ;'ia de Junta DAS-101-5;

da
do
do
de
e111

11 - na cidade de Colorado do Oeaee, 01 (uflllll) Junta de
Conciliaçlio e Julq~~omento (1•), 01 (um) carqo de Juia do Trabalho
Presidente de- Junu..
01
(um)
cargo do Juh: do Trabdho
Sub•t.ltuto,
Ol
{doie) carg-os de Juiz Clasal11ta d• Junta,
obaorvada a r•pr•••mtaçlo paritloria, e 01 (uaq cargo •• coal••lo
d• Olr111t0r de S•cr•ta-r14 de Junta DAS~101.~,

III - n.a cidade de Co11ta Mllrqu11111, 01 (IUIIII.) Juntll de
conciliaç.lo e Julgamento {l•), 01 {ua) c111rqo de Juis do Trabalho
Presidente de Junta,
Ol
(um}
carÇ"o de Juiz do Trabalho
Substit:.uto,
02
(doi11) cargos do Jui:. <7l•n:~~tst.a t1e .Junta.
_.:lb11ervaãa a repreeentaç!o parlt.!iria, a 01 {uM) carg-o üm comi••l.o
do Diretor de Secretaria do Junta Oi\S-101.51
IV- na cidade de J11ru, 01 (umt~) Juntll dr. Con-:-lill'lç!o e
Julg11mento (l•), 01 {um) c,..rgo <:la Juiz do Trabl"lll<a PrusJd•~nte 1.1e
Junta, 01 (um) cargo rlo Juiz d<> TraJ;>.. 1ho S"ubBtituto, 1)2 (rlolli)
cart;~oe
de .Juit Cla1111ist.a de Junta, observada a repr~s'i'!ntaro:!o
parit!ria, e 01 {um) cargo ern coi:Jisslllo de Oiretor da Se<:rGtarla
de Junta DAS-101.5;
V - na cidolde de Ouro Preto d'Oe5te, 01 (uma) Junta de
Conciliaç!o e Julgt~mento (li), 01 tum) <"argo de Juit ·~r:> í'rabalho
Prneldont.e de Junt.G,
01
(um)
<:a.rg<:l de ,Julr J.o
Tr.e~balho
s_ub_•tit._uto,
0;1
(doi11) caro;~o• de Julz Cla••16ta do _Junta,
_obuorv11d4 ~ repreeentaçao parltll.ri<">, e Ol_[um) -~argo ""~'~ cornis•lo
de Diretor do So:~cratllria da Junta Dli.S-lOl. 5J

VI - na cidadu do Pirnent.a Bueno, Oi {uNJ Junta de
Conciliaçllio e Jul.,-amento ( 1&), 01 (um) car<:;o de Juiz do Tr11.balh.o
P.tllllidento de Junta,
01
(uml
cargo do
Juiz do Trabalho
Substituto,
02
(doi11) e~~org-oa d1111 3ui:~: _Claeslsta do Junta,
ot>11ervad11 a reprauent&ç.lo parit6ria, o 01 (um) cargo fiAI coai•alo
de D.iretor do Socretarill de Junta DAS-101.5;
VII - na cidade do PJ::ellidente MG-dici, 1)1 (Uma) Junta de
COnc:11iaçAo e Julga111ento { 1•), 01 (ulll) cargo de Juiz do Trab.,1ho
Preaidenta de Junta,
01
{UIII)
cargo do .Juh: d.o Trabalho
Substituto,
02
(doia)
cargos de JuJ.:. ClaalllStll de Junta,
ob11ervada a r•prosont.e~ç.li.o p.~~rit6ria, • 01 {Um) cargo 01111 coltliaa.io
de llirotor da Sacretaria de Junt• OAS-101.5;
VIII - na cid&de da Rolim da Moura, 01 (u!ILII.] Junt.lll de
Conci1iaçlo e Jul<:;amento ( 1&) • 01 (ulll) cargo de Jui::c: do Trabll1ho
Preeidente do Junta,
01
(um)
carg-o de Juiz do Trabalho
Sub11tituto,
02 (doia) car9os de Jui-z: Classiata do Junta.oballrvada a represont4çilo parltll-.:ia, 111 01 {UIII) cargo em CC»<iasAo
de Dlrotor dlil Svc-.:.,-taria d• Junu. OAS~l01.51
b) no Eatcdo do Acre 1
r - na cidade de Rio Branco, 02 (duas) JunU•
ConciliaçAo e Julqamento (31 e ""•J, 02 {dois) earqos de Juh
Tr&ba1ho Preaidente de Junta, 02 (doi11) ca-.:go11 de Jui~
Trabalho Substituto, 04 (qu.,tro) c11r-gos de Juiz Cla11ailta
Junta, obeervada a rttpresent..t~ç.lo parit.i.ria, ~ 01 (<lois) r.art;~<'ll
ComJ.ss.lo de Diretor de Secrl!taria de Junta DAS-101-S;

de
do
do
da
~~~~

II
na cidade de Bra!Jiléia, 01 (um"-] Junt& de
Concillaç!o e Julgamento (1•), 01 (um) cargo de Jui.:l: do Tr5baiho
Prcaidente de Junta,
01
(um) cargo de Juiz do Trahalho
Substituto,
02 _ (dai•) cargos de Juiz Claa:'lista de _Junta,
ob11ervada a representaçl!.o parit.iria, e 01 {um) C'lrgo em comiaalio
de DiJ:et:.or do Secretll.ria de Junta DAS-101.5J
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I I I - 1"111 c1d<~~d'l do Feijó, 01 rurnt~) Junr. ... u._. c~.,...,lllb';liO
e Ju.lqomonto (1•), Ol (um) t:'Arqo de Juiz do Tr"b"lho Pc,.slrlErnto
de Junt.a, 01 (UJII) Cllr'iiO de Juiz: do TrablllhQ Subatitu!.O, 0~ lrllliZI)
cargos de JuiE Cl1U1•iet.a dilo Juntll, obc:erv4dll a ropr("~"'llt.açl.o
p4rit6rio., e 01 (UM) cargo eril comisa:Ao de Diretor d& Secrettu:i•
de Junta D.II.S-101.5;

•

IV

-

1"11!1

eid11da d<1

S•ma 1-:.Ddureira,

01

(ulliA)

Juntll

ti<!

Conciliaçiio e Julgamento { 1•), 01 {um) r.:IU'')'O do J:ui:.: qo Tro~~balho
de
Junto!l,
01
{ulll) _e.1u:qo
de
Juh:
do
Trabalho
Substituto,
02- (dois) Clll:'qns de Jul'Z Clauista de Junta,
obaervad.=a a repreacnt.aç.io par i Uria, e 01 r um) eargo em comissão
P.I:'OBidento

de IHrQtor do sacretaria de Junta

DAS~l01.5:

-nill cidade
de Tar,:lUac.5.,
[11
-(wr.o\)
Junt..t
de
Collclliaç.!io e Julqamanto (1•), 01 (um) cat(:/<) de Jui:r: de. Ttllt.!llJJo
Prea.ldento do Junta,
01
(UI'IIJ
cargo de Juh:
do
Trab~~olho
Suba.tltut.o,
02
(doil!l) c~~or..,os de Juill! ('111S:!I1Btll.
de J.unta,
ob1uarvada 11. rep~:esentaçllo pot:rtt.Srill, • 01 (t.!IIIJ car<Jo em comill11lio
do DiJ:etol:' du S<íiCJ:'fl:taria de Juntll DAS-lOl.S;
V

-

VI - n" cldado de :->nput·i, 01 (uma) Junt11 de CQncil.i.4ç.!.o
o Julgnmento (1•), 01 (um) .-:;o,rq:::~ de Juh: do Trnbo~~lho Pr..,aidOtlttt
_do .Junta, IJ1 (URI) c-11r9o rlto J>Ji~ do TriÜJ.:Ilho Suhlllt.itut.,.,, Ol (doi•J
cargos do Juh: Claaoist" d\l Junta, oblllarvnda a r-.pr<Huon!.o'íóo
pariUoria, o 01 (um) c.t.rgo ""' comlesio do Dirl!ttOX' d"' SoH:"r~:>taria
de .. Junt• DAS-101.5.
A::t. 15 - S.!io crl.,da11, na 15• lleq.l!.o d111 Juat~ÇIIo do
Trabalho, IUI _ aoguintell Junt..11.a de Conciliaç.lo • Julgai!IEinto, 1 e
cargo11 pertinente•, l!laaim di11tribuídaar

na cidade de C~mpinlll!, (14 c-;:uatro) Juntai! do
Conciliaç4o e .:Julgamanto (S• a 8•), 04 tquntto) ca!'9011 de Juiz do
or,..,ball<-=- -r:.'<>:ii<.!~nto :!<' Junt."-· o~ :q.. .,r.ro) c<~r'il'"" de Juiz do
Trabalho Subat.ituto, 08 (oito} c11.rço,; de Juh r.hssi11ta de Juntl!!',
observ<~da
a reptesenuoç.lloo p!!.J:lt4rho, e 04 (quatro) cargos ea
cOJ&iszsio de Diret.o:t: de Secretaria de .:Juntllo OAS-101-5;
I

-

IJ
na citlade de Americana,
01
(u"""'l
Junt.tt de
ConcUiaçiloo e JUl<JII.mento (2•), 01 (um) -:argo de Jui:z: ~o Tt.tobalho
Preaidente de Junta,
Ol
(UII) cargo de Juiz do 'fr4bmlho
Substituto,
01
(dois} cargos de Jui:.: Clo~~ssista de JUnt11,
obe&tvada a J:eprneentao;:Ao parlt.S.ri.,, 01 tum) car-.o am comiasiio de
Oiretor do Socret<~r!a de Junta OAS-101.5 e 01 (11m) caryo liilill
eolll!aaio d11 Oh·eto~ de S11rvtço do Ohlt.ribuiçio PAS-101.";
, III
roa c1da<i..,. de /l+,rtu;llluhn,
01
(muo.)
Junt'l dei,
Conciliaça.o e Julg.,ment.o (3•), 01 (Um) cerqo dw Jutz do 'J:c<J.loo1ho
Preaid.,nt• de Junta,
01
{Unt)
cargo de Juiz
do
TrabAlhO')
hblt. .ltut.o, 02
fdoi•l
tAtqt.>a tJe .rui• Cla••i•t• da Junta,
obaarvada a repr•••ntaçl.o p..atLtlrL•, • 01 (u•) caJ:qo ea co•i•alo
M Dir-.tor de S-cr•taria de J .. nt• oA.S-101.5.

IV • na c1dll.d• d• ~or•uqu•ra, 01 {uma) Junta de
Coni:Ulaçlo e Julç•-nto (:Z•J, 01 julll) c•rqo de JuJ.a do Trabalho
•reaJ.dant.• de Junta,
01
(UM)
carqo de Jula do Tr~ab•lho
&ubllt1t~:~to,
0:1
(doial <"•lo;!·>• _,e .1ul1! Cl•a•l&t.a d• Junt•,
obti•I:Y•d• • r.pr.••ntaç.lo par1l.lrlao 01 (Um) car90 era comi••Ao de
Dlretor de S•c:t:atar!a do Junt.l OAS-HH.S • 01 (um) .:arSJO ••
ao.ta11.0 d• Dir•tor de S•rvtçc:o da oilltribuiçAo OAS-101.4;
V- n• cid•d• de ,~.a 11 ta, 01 (uma) Juntll de conciliaçi!.o e
.1\lolqa-nto (21}. 01 cu•J cuqo de Jul.~ do Tnl»ll\l) Prellidcmto de
.Junta, 01 {ua) carqo de Juu do Tt"tlbalho Subatituto. 02 (doi•J
CUÇQs d• Juiz Cha11l1ta d• Junttl, obavrvada a reprosentaç!o
parit6rla, 01 {UIII) c•rqo •• o:;orlli•a.o!io d• Oitotor do Socrettlria da
JUnta DAS-lOl.S • 01 {11111) c•tqo cur CO!IIia•4o de Oiretor da Serviço
M Dl.etrJ.buiç•o CAS-101.4J

VI • na cid•da de Barra Bonita,· 01 (uma) Junta da
Conc:UJ.açlo • Julq411~ent.o (1•), 01 (um) carqo de Juiz do Trabalhc:o
•:raaid•nte de J'unto~,
01
(um) cargo de Juiz dO 'X'rab11.lho
lubatituto,
02
(do h ) carqo• de Juill! Cl~r;&aiata de J'Unta,
ob.aJ:"Vada & repre1ent•<;6o parltArl.s, o 01 (ura) cargo •• coraiaslo
de Diretor da Socutarla da Junta DAS-lOl.S;
VII - na cidade do aatat•i•, 01 (U1114) Junta. de
Concilia<ji.O • Julga-nto ( 1•1, 01 (ulll) c•rgo da Juil: do ·Trabalho
Pnaidolnte da Junt•,
Ol
(Um.)
c<~rço
da Juia do Trabalho
lubn:J.tut.o, 02
(doi&) cargos de Juia Claaai:lrta. de Junto~~,
obaervada a r•pr•••mtaçAo p.sriUiria, o Ol (ulll) cargo comiszs!o
de Di:r::étor do Secretaria do Juntd OAS-lOl.S;
.
VIU ~ na cidade de Bau:ru, OJ
(trêll) Juntda d•
Conciliaç4o e JulgarMnto (:Z• a 4•), 03 (trêa) cargos de Juiz do
"trabalho Preaidonto do Junt.,, 03 (trâl!l) eergc:os de_ Juiz do
'l'z;aba1ho Substituto, o' (aei•) cargos dG -Juiz claaaiata de Junta,
obaorvada a roupr&aotntaçAo parltSiria, 03 (três) carqoa cm. Comi••Ao
de Diretor de Soerot.•~:ia de Junta OAS-101.5 o 01 {UIIl) C4r'iJO e•
cc.I.••Ao de Oir•tor. d• Serviço de Oiat.ribuiç.io OAS-101.4;

IX ne cidade de Biriçui,
01
(U11111o)
Juntlll. de
COnc:iliaçlo o Julql'lmento (1•), 01 {um.) carqo de Juiz do T:l:'ab•lho
Proaiclonto d• Junta, 01
(UIII)
cargo -de Juil!: do Trabalho
I'Gblltituto,
02
(dola} co~~rgoa de Juil: Claasillta de Junta,
abaervac:ht. a rapr•••ntaçAo parit.!ria, o Ol (um) co~~:rqo ea coai11slo
de Diretor do Secrflta.ria de Junta OAS-101.5J
X - n. cidada do Co~~.ju~:u, 01 (uttl«) Junt" de ConcilJ.açl!io
.:Ulvamento (1•}, 01 (uÍII) cargo do Juiz do '!'ra~oCI:lho Presidente
do Junta, O:;. (~) .;.arQO de Juiz <!o 'Trab~~olho-Su~.ottit.:.:':C, 1l2 (doia)
C&r'i!OS c:!.a Jul~ Cl.coGaillt.s oa Junt.co.,
ob•n•rv.coda a l:'Eipreaent<~çllio
~it:laria, o 01 (um) e"rgo em. cornis:s.!io de OJ.retor de S.crot<~rilll '
de Junta DAS~10l.51

e
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XT - na e.tdado do C'o~~JI~po Limpo P(l."uliSta, Ol
do Conc:ilhç3o • Julqt~mento ( 1•), 01 (um.} c•rgo
'f:r&Wllho P:O:.IIidenta do Junta, 01 (um) car-go- de Jui.z
Subatit~ato,
02
(doia} Clli:'<OS de Juiz Classist&
obeervo~da o1 repre11entt1ÇAo parit.!iria, e 01 [um) cargo
dao Diretor de Seercot.,ria de Junto~ PAS-101.5;

(u11111o) Junta
de Juia do
do Trabalho
de Junta.
em COJILiasA~

XII - na cidado de Catollnduva, 01 {uma) Juntoll de
ConciliaçAo e Julgllrnento (2'), 01 (um) collrqo de Juiz: do T:!:'l:lbalho
Prollidente de Junt•,
01
(um)
cargo de Juiz: do -Trilbalho
Subatituto, 02
{dois)
co~~rqos
do Juiz Clarurista de Junta,
observada .a rvproaent4ç.!io p•rJ.t:.6ria,
01 {UIII) carqo em c0lrrí11sllo
do Oir-etor de Secretaria de Junta OAS-101~5 e 01 (Um) cargo om.
colllissolo de Direto.r de Serviço de OistribuiçAo OAS-101.4;
XIII
na. cid•de de Franca, 01 {uma) Junta de
ConclliaçAo • .:Julgamento ( l•), 01 (um) cargo de Jul~ do Trabo~lho
President• d• Junt"'•
01
(um)
ct~rqo
do Jlti.z
do Tr<~b•lho
Sublltituto, Ol
(doia) co~~rqoJI do Juiz Claasista da Junta,
obaorv•da a representaçlo parit4rio~,
01 (ur.) cargo em caíiiiGs.io
de Diretor de Secreta.ri4 de Junta OAS-101.5 e 01 {um) cargo e111
co•iui.o d• D.lretor de Serviço de Oilltribu.lçio OAS-l0l.4J

XIV - n.\ cidade de Go~rça, 01 {Utn.l} Junta de Conciliaçlo
• Juiganoonto (1 1 ) , 01 {um) carqo do Jui:z: do Trl:lbalho Prfusí.dente
da Junta, 01 (um) c:a.rgo de Juiz do Trllb.slho Substituto, 02 (doia)
carqo11 do Jui~: Cl•••i•ta .do .runt11, ob•erv.!ldoll o1 :r::epresentaç&>
parit&ria, • 01 (um) carço em comi .. :S.!io de Oirotor de secreta.ri&
dao Junta DAS-101.5;
XV - na cidade de Ind<'l.ii!.tuba,._ 01 {uma) Junta de
Conc111aç4o e Julgamento (1•), 01 (um) carqo de Juiz: do Trobalho
Presid.,nte da Junt<~~,
01 '(um)
c.11rço de Ju.it do Trabalho
Sublltituto, 02
(dois) Cat'9'011 do Juiz Cla••i•t... de Junt:•,
o~o.rveda a J:"epresentaç!o p4rit.1ri~~o, e 01 {U1n) c~:~;r9o em. cOllliJSaio
de DirOtOJ:' <;lo secretaria de Junta .OAS-101.5;
·

IVX
na cidado do Itatiba,
01 (uma) Junta de
Conc:iUaçAo e Julgamento (l•), 01 (ulll) ca:t:qo da Juiz: do Trabalho
Pnaidente do Junta,
01
(Um)
C<~rgo
de Juiz
elo Trobalho
"Substituto, 02 {doill) co~~rgoa do Jui~: Classi.ata do. Junta
Obllei:Vada .a representa<ji!.:1 p~rit.!ri:!, o 01 (um) cargo ca comi•s.!~
de Dirotor de S•cretaria de JUnt• DAS-101.51
.
XVXI
na. cidade de Jalea, 01 (uma) Junto~ de
COncili•ç4o • Julg.11rnento (l•), 01 (um) carqo de Juiz: do Trabalho
Presidente d• Junto~.
01
(um}
c"'rqo_ de Juiz: do Trabalho
lublltituto,
02
(doill) c:ar<JOII de Juiz Cla:Seiata de Junta,
observada a representaçao parit4ri~~;, e 01 (WII) cargo el'Q coDJisaG.o
de Diretor de Secrotaria de Junto:~ DAS-101.51

XVUI - na cidade de Joa6 Bonltlicio, 01 (uma) Junta de
Corlciliaçio e .JulÇI4111Unto ti•), 01 (um) c:arqo do Juiz do Tratoalho
Pre•id•nte do Junta,
01
(um)
<=arqo de Ju1a do Trabalho
Substituto,
02 (doi1) carqo• de Jui~: Cla••ista do Junta,
ob11ervada a :rep:re,entaçAo parito!oriA, o Ol (UIII) carço e111 COIII.llllilo
de Direto.r de Secr•ter.la de Junta OAS-101.!.;
-XIX - 'na cidade de Jundiat,
02 {du<~a) Juntas
Concili4<jao • Julgamento (3• e 4•), 02 (doh) .:ar:qoa de Juh
P.rotaldanta do Junta, 02 fdol=J c.t.rgoa de ..l'ui~
Trdbalho Sublltituto, 04 {quo~trol cargos de Juiz cl.:.~al.stol
Jun~a, obaurvo~~d.s o1 repte•ent<~ç4o par.ltSirHa, e 02 (doi.•) cargo•
cc:omi1111Ao de Dirotor dco Secretaria do Junta CJ.S-101.5;
Trabo~lho

de
j:lo
do
d•
em

XX ~ na cidade de Lenç01a Pduliata, 01 (u!Dol) Junta de
Coru::iliaçio • Julgamento (li), 01 (URI) cargo de Juiz do Tro~balho
Presidente de Juntd~
Ol
(um)
c:argo de Jui11 do
Trabalho
Sub•tituto, 02
(doill)
cargoa dO Juiz Claa~Jiata do Junta,
obaerva.da • J:epre•ent:aç.io parit.\ria, e 01 (um) co~~.rgo em cOlllia.aio
de Piretor de Secret.ar.la de J'unt.t. OAS-101.51

XXI
ru1.
cidade de
Lorena,
01
(uma)
Junta de
Conciliaçio o Jul,..,rnento {li), 01 (um) c:arqo elo Juiz do Trabalho
Preaidonte de Junta,
01
(Um)
c"'rqo de Jui~
do
Trabo~lho
Substituto,
02
(doi•) car'OIOO do Jult Claaaiata du Junta,
obaervado~ a ropresftnt..sç.io po~ritAri~~o, e 01 (um) e111rqo em eomi1111iloo
de Oiretor de Secretaria d• Junta DAS-101.5;
XXII
na cidade de Molr!lia, 01 {uma) Junta de
Coneiliaç.!io "Julçamento {2•), 01 (um) cargo de Jui~: do Trabalho
Presidotnto de Junto~,
01
(um.)
carqo da Juiz do
Tr<~bo~lho
Substituto,
02
(doia.) cdrqos da Juiz Clo~~saia:to~~ de Junta,
observ.,d.a a reprosantaçAo po~~rit.tria, 01 (Um) c:o~~r-go-·ei'Q-eomilllllio de
Dirotor de Socreuoria do Junt"' oAS-101.5 e Ol (um) cargo oa
col'Qieii40 de Dirator de Serviço do Oist:ribu.i.ç&o OAS-101..;.;
XXIII
na cido~ade de Mllt;to,
01
(waa)
Junta de
Conciliaç!,o • Julqaii'!Einto {11), 01 (um.) c:ar9o-de Juh do Tl:'tlbalho
Pr•sidente de Junta,
01
[um.J
ca:rqo
de Juiz do 'I'rabalho
Substituto,
02
(dois) co:~rgos de Juiz: Cldll~i•t• do Junta,
ob•e:rvad.a a representação paritAria, e 01 (um) cargo em c~;u:niss!o
de Diretor d• Socreto~~ria de Junta DAS-lO 1. 5;
.
•
XXIV - na cidade de Mo'i Guaçu, 01 {uma) Junt.a de
ConciliaçAo e Julgamento (11), 01 (Um) carqo de JuiZ do Trdbalho
Prea.idente ·de Junc.•,
01
(um)
co~~rgo
do Juill! do
Tr4ba1ho
Substituto,
02
(dois) earqos de Jui~: Classista de Junt4,
obaervo~~da a rep~sentaçAo parit4ria, e 01 {UIII) cargo em com.iasao
de Diretor de Socrotari.s d,!i Junto~~ oAS-101.51

XXV - no. ctd.11de de Novo Hori:z:onte, 01 {u~~~~~oJ Junta de
ConciliaçG.o e Julqamento (1•}, 01 {um) cargo-<:le Juiz do Tr<~balho
Pr~u1idonte
de J'untd,
01
(um)
carqo de JUiz do Trabalho
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(doi=)

cargos

de

Ju1:z

C~4BSi.llta

~:epra=ent.sç!o parit.triol, e 01 [uta),
Secret~~;ria de Junt.a DAS-101.5;

cargo

d<~~

CUD.

Junto.,

comissão

do

XXVl
na cid11de de Olimpi.s,
01 (WI'IIl) Junta de
Canciliaçlio e Jul9amento (l'J, 01 (um) cargo de Jui~ do Trabalho
Precidente de Junta,
01 {UJa)
Collt'90 do Juiz d.o Trabalho
Substituto,
02
(doi11) C;!!.rgo• de Ju.t.:~; Clas111i11ta de Junt<1,
ob•erv~~;do o .~:opre:sontaç3.o parit6ria, e 01 (um) CoD.X'ÇjO e~U comiss!o
de Diretor da SecretaX"lA de ,Tunta DAS-101.5!
XXVII na cict.olde de Paul:tnia, 01 (UntA) Junta. de
e Julgamento (1•), 01 (um) cargo de .;ruiz do Trab<lllho
Preaident.e de Junta,
01
(um)
CArgo de
Juiz do Trab4lho
Substituto,
02
(dois) cargos de Juiz ClA$1i11'Sta de Junta~
obaerva~ a. rep:reaent.aç.io parit.S.:ria, e 01 (Uill) c~t.rqo e111 comiad.Q
de Diretor de Secretaria do Junta DAS-101.5i

Sexta-feira 10 1987

Art~_ 16
- S.!lio criadas, na 161 Roqi!.o da ..lust.iç• da
Jl'raba1ho, as aequintea Junt.aa de Conciliaç.!o e Julqa.ento, e
caxgO'ill p•n:·tinentoe, a"aailll d!atribuldlllll

,_r'ho E11todo do K.sranhi>o•
I
n4 cidode de s.&o Lu!•, 02 (duaa) Juntas
Conciliaç&o e Julqaaento {3• e 4•), 02 (dois) carqo• de Juh:
Trabalho Pro•idonto do Junta, 02 (doia) carqos de Jui•
Trabe.lho Subatituto, 04 {quatro) caxgoa d• Juiz Cla•sista
Junta, ob•e:t'Vada o. repreaentar;ao parit&ritt., e 02' (dois} ra.rqo•
eo..iaaJio de Oiret.or do5 Secretario. de Jul'!t4 DAS-101.5;

d11
do
da
de

Conciliaç~

XlCYIU - na cidade de Piedade, 01 (UIUI) Junta de
Conciliaçli.o • Julçamento ( 1•), 01 (W11) car~o de Juiz do 'I':r11balbo
Presidente ds Junta,
01
(um}
cargo de Juiz do Trllb<~~lho
Substituto~
02
(dois} cargoe de Juiz Classiata de Junta,
observ:~da a :reproaent:~ç3o parit~ria, e 01 {Wll} c~~o:rgo em comisa3o
de Di:retor do SecretariA de Junta DAS-101.51

XXIX

-

na

cidade

do

Ranch.aria,

01

(uma}

Junt•

do

Conciliaç~o e Julq.amer\to_ (\I), 01 {'IUII.) :argo de Juiz do ':':.:.;o,b<io).. ~o
PHsidente de Junta,
01
(Um)
cax-go -de Juiz do_ 'l'ra_balho

Subatituto,
02
{dois} cargos ~e Juiz Cl,.lnlillt• de Junta,
Ol:lllervada a rEipX'Cillent.açiio p.arit.S.X'J.a, e 01 (um) carço e111 co111issli.o
de Di:retor de Sec:r<~:taria do Junta DAS-101. 5;

XXX - n.a cidade de S&lto, 01 (uma) Junta de Conciliaç!.o
• Julgali\Cint:o (11), 01 (UJR) c11rqo de Juiz do Tre~alho Presidente.
de Junta, 01 {UIII} caJ:"qo do Jl.liZ do Tr~:~balho Subst:~.tuto, 02 (doi~}
c&r~os do Juiz Classiauo do Junta,
observada a representaÇo!lO
parit.lri&, e 01 (wn) cargo em ccmillsGo de Dir•tor de Secretaria
de .Junta DAS-f0l.5:;
na cidade de Santa B~rbara d'Oesta, 01 (W114)
Jun.e. de ConÇiliaç.lio e .l'l.llg~:~mento (1•), 01 (um) carqo de Juiz do
Trabalho PJ:e.idonte de Junt.G, 01 (l.lm) cargo de Jui:z do 'l'rab&lho
Substituto.
02 (dois) c~u:·gos de Juiz Clasai:lta de Junta,
obaerv.ada a represen.taçio parit.6ria, e 01 (um) cargo om comi:lla!.o
do Dirotor de secretaria dl!l JuntA DAS-,1.01.5:;
'
XXXI

-

xXxu COnciliaç!.o
Presidente
Substituto,
obeorvada a
DiJ:"etor de
CO•i•aio de

na cidade do sao ·carloa, ·o1 (uma) Junta da
e Julgal!lent.o {2•), Ol (um1 cax-go de Juiz do Trabalho
do Junto~~,
01
(uml
cargo -de Juit do
Trabalho
02
{doi11) cargos de Juiz Classiat" de Junta,
ropreBent~:~çC:o p"'rit~ria, 01 (um)"-Cà~go em comisa.lio de
Secretari,_ do JuntA DAS-101.5 • 01 (um) carqo eza_
Diretor de Se:o:viço de Oilltx-lbuiç!.o DAS-101.4~

XXUII - na cidllde da Sio Joaé do Rio Preto, 01 \Uiflll)
.Junte de Concilillç!.o e Jul9a:nento (3•], 01 (um) CliX't;lo de Ju.ts do
TX'abalho ProstdGnte de Junt•, 01 {Um) car~o d.o Juh do Tr~:~balho
Substituto, 02
(doi•) - c~:~.rgOs do Jui:r: Claasi•t• de Junta,
obeerv•da a repreaentoçio parit.S.ria, o 01 (l.lm) car90 em comis•&o
de Di:retor dG Socreta.r ia de Junta DAS-10 1. 51
XXXIV- na cidade S!.o Jo11é dos CampaiS, 02 ~duas) Juntas
de Concil.l:aç3o e Jult;~amento (3• e 4•), 02 (dois) carqo• de Jui:r:
do Trabalho Preaidente de Junta, 02 (doi~!~) cargos de Juiz: do
Trab&lho Substituto, 04 (qu,~~ro) caro;oa de Juiz Claa11iet• do
Junto, ob!leJ:Vada 4 represent..aç.lio p~:~orit&ria, e 02 (dois) ca.rqo1 eomia1Ao do Di.rot.or de Socretax-J.~:~. de Juntll DAS-101.5;
XXXV - n11. cidade de S!o Roque, 01 (uma) Junta. de
COneiliaçllio e Julgamento ( 1•). 01 {um) cargo de Juiz do Tra~al)'lo
Preaidente de Junte,
01
(uml
t:"argo de Juiz. do 'l'robalho
Subatitl.lto, 02 {doill} carg:os de J1d.z Clo1111ist.a do Jl.lnta.,
observeda 11 x-epreBontoç!.o pllx-ltÁ.ri4, e 01 (um) carg:o om comiaalo
deo Direto.r de Socretllria de Junta DAS-lO 1. 51
XXXVI - na cid.ode do Sorocaba, 01 (uma) Junt4 de
Conc:illaç&o e Julgamorato (3•), 01 (um) cargo de Jl.liz do Trabalho
l>rea;J.dente de .JI.lnta,
01
(UIIl)
car<;~o
do Juiz do Trl!.balho
Subetituto,
02
{doia) car9011 de Juh: C1aaaista de Junto.,
obaervada a repreaentaç&o paritllria, e 01 {um} cargo em COII1illai!oo
do OiretoJ:' dG Secretarill. de Junta 'DAS-101.51
XXXVII
na eidll.de
Tanabi,
01
(uma)
Junta de
Conciliaçiõo Iii Julqa~~~ent.o (1•), 01 (um) c.ar9o de Juiz do T.rabalho
P.reaidente de _Junta,
01
(wn)
carqo do Jui:r: do T:rab•lho
Substituto,
02
(doill) ca1:ços de Juiz Cllleeiata de Junta,
obaervad• a representaçao parit..iria, e 01 (UIIl) cc.rqo ea colllisa!o
de Di.rctor de Sec.reta:ri& do Junta DAS-101.51

II - na eid11do de AÇail!'andia, 01 (t:oma) .Junta de
ConciliaçAo o ..lulqa-nto (1•}, 01 (um) cargo do Juia do Trob•lho
P:pet•idente de Junta,
01
(umj C"-X'90 do Juiz do Trabalho
Subatituto, 02 {doi•) earqo• da Juh Claaaiata do Junta,
obae:o:vada a rapreaentaç.&o paritãrio., e 01 (Um) carqo em cOUiiasAo
d• Oi.roto:r de Secretario de Junto. DAS-101.5;
III - na cidode de Sonta lnêe, 01 (uma) Jl.lnta de·
Conc!liaçli.o e Jul9amento (1•), 01 (um) cargo de Jui'll da Trabalho
Praaidento de Junta,
01
(um)
carqo de Juic do Trllba1ho
Subat.itut__o, 02
(dois)
ca:rt;~os
de Juiz C1aalllista do5 Junte,
obse:o:vada a r-.preaent•çi>o paritAria, e 01 {um.) carg-o em comiea!.o
de Diretor do Secreta.ri"" do Junta DAS-101.5:
b} no EGt.odo do Plauis
na cidade do Tere•ina,
01
(l.lma)
Junta de
Concilioç.ão e Julg&mento (3•), 01 (um) carqo do .Juiz do Tx-ablllho
Presidente de Junta,
01
{um)
carqo de Juie do Trabolho
Subetitul.o, 02 (dois) c111rqoa d• Jui:& Claeu•i:~~ta de Junta,
observ.,da a rupreaentaçao p.aritliX'ia, e 01 (UIII) C"-r'ilo ea co~~ti••ao
de Diret..or de Secretarill de .Junta DAS-10·1.5.
Art. 17 - S!.o criadaa, na 17• Regilio da Ju11tiça elo
'l'ro.ba.lho, as 11equintes Junt&a de ConcilJ.açio • Julqamento, e
carqoa portinentee, O.IIGim distribu1dallt
I - na cidade de Vitória, 05 (cinco} Juntaa d9
Conci1i.açolo e Julqa100nt.o (4• a 8•), 05 {cinco) c""rgoG de Juiz do
T:rabalho Pre•idonte j:le Junta.,. 05 (cinco} cargos do Juiz do
TrabAlho Substituto, •to (dez) cargos de Juiz C1;c~llaista da Junta,
observada o. rep~1ent11ç.!o pllriti:o:ia,
OS
(cinco)
cargos em
cotsille.&o dq Direto:r de S!!!cretaria de Junta OAS-101 . 5 e 01 (um)
car9o eial Comias!o de Diret.or de Serviço de Distribuição DAS101.4'
I l - na -cidada de Afonso CU.udio, 01 (uma) Jl.lnta de
Conci1iaç!.o e Jul9amf3'nto (l•), 01 (um) carq-o de Jui:r; do Trabalho
Preaideute de Jl.lnt.i!l,
01
(Ulll.)
ca.r90 de Jl.li'E do Trabalho
Substituto, 02
(doia) c.arçoa de Juh: Cla•aiatll de Junta,
observada a repreaeJltaç!.o paritãria, o 01 {wa) cargo em comie•i.o
de Diretor de Secretaria de Junta DAS-101.51
llt
na cid11dn 'd" Aloçra,
Ol
{Um..'l}
J.:.,lt.a ,
Co.~:ncl.l!ar;ao o Julçamento (l•), 01 (um) car90 de Jui:~: do 7t.aball.
Presidente de Junt.a,
01
{um) c!lrqo -no Juiz
do 'l'raballtt
Subatitl.lto,
02
(doie) cargo11 da Julr Clasaista de 'J_unl./!!.,
obeervade a representaç~o paritArill, " DI jura) cargo em comLsiSio
.de Oire-tor de Secretaria. de Junta DAS-101.51

IV - na cid<~de: de GuJ\rap.eort, 01
(ami!l) Junta de
Conciliaç;Io e Jl.llg~mento (1•), 01 (um) c.argo d& Juiz do Trabllllho
Presidonte de Junta,
01
(1..11'11)
c.argo da Juiz do Trabalho
Substituto,
02
(dois) carqoa de Juiz Claasiat.o de Junta,
observada a repl:'eaent.açio p4rlt;'iria, o (ll (Ufll) cargo em comiaa!i.o
de Diretor da Secretaria do Junta DAS-101 .. 51
V - n;s cid.ade de Mimoso <:lo S<.~l, 01 jl.ll~lll) junta de
Conciliaç!i.o e Julgamento (L•), 01 (u10] c 111 rr;zo do Juiz do Tra-blllho
Preaidonte de Junta,
01
(um) c;srgo d(l Juiz do Trabalho
Substituto,
02
(dola)
r;-;c~rgo11
de Jul:r: Clu.IJillta de Junta,
observada a represenlaç.!o parit~ria, e 01 (um) ce.rqo en~. comias.&o
do Diretor de Secretcoria de Junta CAS-lGl.S;
VI - n.a cidade de Nov,n ven6ci.r::, G1 (umlll) Junta rleConciliaçóo 11 Ju1qamemto (1•), 01 (um) carga de .Juioll do Treba1ho
Preaidente de Junta,
01
(Um)
c11.rgo- d"' Jui::: do 'l'rlllblllho
Sub11tituta, 02
[doia) cargos de Juiz Cl.,,u;ht.a da Juntii,
obae:o:vada a reprol!l-~<ntaçAo paritária, e 01 (UIII) C4X"<JO ela eoJah•sAo
do Dirotor de Secretari• da Junta ()}I.S-101.!1;
Vli - n:~ cid11de de Sbo M.oteus, 01 (uma) Junta de
Conciliao.rão e Julgamento il•), 01 (um) cargo-de Juiz do "!'rt~b<!lho
Preaidonte de Junta,
01
(um)
c11rgo do Jutz do <rrat>alho
Subatit.uto, 02
(doi•) carqoa rie Ju.tz Cla••i•l.ll r)., Junte.,

Xli:XVIII ~ na cidade de Taubat6, 01 {u11111) Junta d11
Coracillaçi.o e JulÇJalll'M\to ('2•). 01 (um) cargo do Juiz do TX'Ilb&lho
Prelidento do
Junta~
01
(um)
cargo de
Jui'll do Trabalho
Subatituto,
02
(doia! cargo• de Juiz -claaaieta de Junta,
obaerv•da 11 repre1ent~:~.çDo parit6.ri.a,
01 (um) C3rqo em colllieali.o
ele Diretor do Secrot:llria -de -Junta DAS-101.5 o_ 01 (um) carg:o em
COIRiu.lo de Diretor d11 Serviço de Dist:-ibuiç!.o DAS-101.41

Art. 19
- S.!lo criad•s, na 18• Re9t!.o da Ju.u.. iça do
Trabalho, I!IS aeguint.ea Jl.lllt"aa de Conciliaç.io 11 JulgaJMnt.o, •
cargoe pertinente•, aesim diatJ::ibuidaa1

XXXIX
IUl cidade d11 T1ot6,
01
(um.s} Junta de
Conciliaç!.o e Julgamento ( 1•), 01 (um) ca:o:go de Juil: do Trabalho
Preaidente de Junta,
01
(u.)
ca:r90 de .Juiz do Trabalho
Subltituto, 02'
(doia) car9o11 de Juiz ClaasiGta de Junta,
obse:rvado. ill repreacntaç!o paritllria, o 01 (lllR} ca:rqo em COIIIilla1!io
de Diretor de Secrato.ria de Jl.lnta DAS-101. 5,

n• cidade do Go.t4n1a,
06
(:soiz) .;untas de
Conciliaçio e Jl.llg.amento (71 a 12•), 06 (:s•lll) c-ar9o• dOJ Juiz do
Trabalho Pt'eeidOJnto de Junta, 06 (eeis) cargoa de ..luit do
Trabalho Suba~ituto, 12 (doze) c.orqoa de Juiz Clai'I!Jista de Junta,
obaervada ,_ repreaentaç.!o parit~t'i•, a 06 (alôl1s) ca:a::9o• C!llll
coiQi•aio de Oirotor de Seeretftria do Junta OhS-101.$:;
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

cidado

de

1\nApoll.,,

OJ

{tr.O.:-)- JO>ntas

d•

concilioçolo e ,Julçalllento (2• a 4•!, 03 (ttêlil) curiJO.!I de JLii.l do
Trabalho PretJid0nt.e dll Junt.11, 03 (ttêa) cau:grHI d~:~ .tuir. ()o
TX'abalbo Subetituto, 06 (ll'liG) cargr.~e dR Juiz Cli!l~sista d'ii Jvnu.,

Abril de 1992

XII - MacaA• o respectivo municipio e os du caai!Uro de
Abreu • Conceiçlo do Hac:ftbu;
~

XIII

obsorvadi!o 11. reprellent.Gçào pllrltAr.:.a, 03 (trêl<) Clltqos E!m c:omlss.ão
do Diret.ox- de Sec:.-etaril!l. do ,Junta DJ\S-101.5 e 01 (um) cargo em

Maq~l

o .rfl'II,?OCtivo 111\lnlcipiol

XIV - NUópolhl o re11pactivo munic:1piOI

comi6aao de Di:::etor do Serviço d11 Distribuiç!<> DAS-10l.4;

XV -- Nite:rób o respectivo munleipio e '> de MaricA;

III - nll cidl'ldo do Apllr.a~lda de Goi!l'lia, O:i: (duar<)
Juntae de Concilio'i'iO rJ Julqllmflnt.O fll e 21) 1 02 (rloh} CIU'901l da
Ju.h: do Tr11balho Preaidont.a de Juntll, 02 {dolll) ctar9011 <ie Juh do
Trabalho SUblltituto, 04 {qunt.roJ corqo11 de Juiz Cl•H111i11ta ela

Junta, oblSorvllcl.:~ li. :r:apre~;ont.ll.çllo p111riUorJ111, 02 (dois) cl!lrgot ~11.
comi1111.!ío de Di:r:etor de Sacrot.e~rie~ da Junt111 D.O.S-101.5 c Ol {llm)
ce~rgo em eomis~:~.!ío da
Olret.or de serviço·- de Dist.ribuiçlio DAS~
101.4 1

IV - na cidade de Clil''ell, 01 ruma) Junta de Concil1ll.çllo
e Julg.,mento (11), 01 (um] cargo do Juh do 'rlablllho P.z:(!&idente
de Junt11, 01 (um) Cê:r:go ele Juiz do Trllbalhc Substituto, 02 (dol•J
c•rgo11 de .7ui:~: Cla~~osista de Jl.lrtt.,, obsarvnda li. reprl"lllentaçll:o
pllrit.S.:r:lll., e 01 (um] Cll.l"ljiO tua cord•aGo de l!ireLor do Secrli.tru:io~~·
de Junta DAS-lOl.Sl
'
V- na cidll.d<:t da GoiAs, 01 (um"') Juntll de Concilie.çi\o "
Julg.:~monto (1•), 01 [ulll) Cll.rgo dG JuliE do Trll.b,,llw P:r:eaident.o de
Junt<ll, Ol [Um) ca:r:qo da Juiz do 'I'rll.b,.!ho Sul>rlt.ituto, 02 {doia)
Cll1"9011 de Juiz Cl;(l.sllillta da Juntll., obaarv.,dll. 11 '('~p:r:e!lontl'lo;.c5o
p•r.it.S:.till, e 01 (um) ct~.rgo em cdnriss.!io de Oi.rato:r: de 5eerlittllria
de Jl.lntl!l. DAS-101.51
VX - nn cidade da Sli.r,> I.ul~< d., Mont••s 1\<t\'JII, Ol {umn)
J'ulltll do Concll111Çilo e .Jul<J"m,.ut.o _1 U), _Ol (Um) en,.-90 do Jul:. do
Trll.btolllo Pro•Jd-.nto d(l Junta,___ Ol ltJIIo} <;argo de Jul: do 'I'r<"~~balllo
substituto~
02
{dois) cargoa de Juiz classilltll. de Junt-11,
obeervada a repreecnto.ç~o p11rJ.t.S:ria, e 01 (um) cargo E'm comiaa.io
de Oire:or de Secreta_ria de Juntll ~AS-10l.5f
Vll - na ciçl.ade de JporA, Ol (uma) Junta de COnc:lil~:~çt.o
• Julqe.mento {1•), 01 (Um) ~11rqo dOI! Jul~ <lo Trol.oll.lho Pro:.eldnnte
da Junta, 01 (um) carqe> d., Juiz do Trabnlho sub.atit.ut.o,_02 {dOill)
ca:r:go• de Juh Claaa1etA de _Junta, obse:tv-"da 11 rE"presontaç!o
par!Uirill., e Ct (um) cargo em comi11111io de Oireto:r: de Secretaria
de Junta DAS-,101.5;

o rel!:pectivõ municipio e OIJ de Bom

XVI - Nova Friburgo:

Jt~.rdim, Cachoviras de M<llcacu, Carmo, oua• Barras e Sumidouros

XVII

-

Mov•

I!Juaçut

o

reap-Gctivo

e

munic:ipio

o de

Paraeamb1J
XVIJl
XIX - Reaendet o respectivo Jnunie1pio e o de Itat.ieie;

xx.-

SAo Gonçalo• o re11peetivo municipios

XXI - Sll.o Joll.':' do Meritil o re•pectivO munie1piol
~

XXII

Teresópoliaz o respectivo II!Uniciplos

XXIII ~ Trêa IÜOlll o reapeetivo
Para.lba do Sul, Rio daa't.Florea e Sapucai4J
~-

XXIV
Barra Kanae.

volta Redond,!lf

Slo
11

Paulo~o

Baruerit o
-

e

reapectivo municip.io •

011

de

o

de

011

de

o roapectivo municipiot
re~:~pectivo

s.:~rra

eonitar
lqa.raçu e Mineiro dO Tietê;
Ill

o

municipío

o

municipio;

respectivo município •

!V - Caieiras1 o reepectivo municlplo:
V - Cajaman o .respectivo municlpiol

,

VIII - na eid11de de Mineiro11, 01 {uma) Junt.a de
Conciliaç.§o e Julgamento (11), 01 (nm) c:.!lrgo d~ Juh do Trab!llho
Pre~:~idcnte
de Junta,
01
(Um) cargo da Juir do Tr;ll.blllho
Sublltituto,
02
fdoi•J eargos de Juiz Clallsistll d& Juntll,
observada a rcpresent1tçllo padt6ritl, e Oi {um) cll.rço em comillfiAo
do Diretor de Sec:r:et.a.ti1t de Junta D/I.S·IOl.S;
lX - na cid1tde d111 Firas do R{o, 01 (umlll) Junta da
Conc:ilinçao e JulgoJ<:P'.-!nt.o (l•), 01 (um] é.,ro,~c •1•: Jlli~. :!o '!'"r,l!·llllt'">
Presidente de Junta,Ol (Um) Cllrgo do Juiz do 'l'r.,blllllC Sub!ltituto;
02 {dois\ carqo11 de Juir Cll!ll'l"lata do> Junta, obaarv11c!11 a
reprel!lent11Çc5o parJ.t&ri11, e 01 {um) ct~.rqo fim comil!ll'!O d• D.lretor
de Secro~.llria do J\lnto OAS-101.5.
Axt. 19. ~ Os corgos de Juiz do TrAbalho Substituto,
criadoa por aJJta Lei, integrll.m o Quadro Geral cle Juizes do
trabalho
Subatitulos
da
respGctiva
Regill:o,
n!o
ficando,
diretamante, vinculados :la Juntlls de conciliiiÇB.O • JulgamEmt:o:>.
Art.

Para Ciida JuJr Cl;li.Stliatl!l d& Junt" h111val:".S: um

20

IUplentG.
21
Fi~nm ;111111.lm detinidli.S 1111 !r~ns de ju:r:.lsdiç!o
de Conclliaçao o .:;ulçamE'nto, local.l:l'.l~odo.s 11/Jtl c1d;sdea
abaixo, pel"teneentes b I• Reglao, no Eot.:~do do Rio de JftneirOI
A.rt.

du

Junta~t

I - Rio do

J;~~neirol

II ~ Angr;~~ do11
Pareti o Rio Cl.:~ro1

R&isl

do

o rellpeetiVo municlpio o

o

ro1poet lvo

do

municlpio

IV - Bar:r:a do Pira.i1 o reepec:tJvo municlpio e oa do
MGndos, Miguel Pereira, P!lti do Alferaa, Pll.ulo de Front.in, Pirai,.
Valença • Vessouraar
V - Cabo F~;:lot o rr~spec:t.ivo municipio e
do Cabo e S.!.o Pwadro da Atdei.!q

011

de Arraial

VI - carnpoa d_os Goytacaze;,, O ~:o11peé:tivo munlCS.pio e oa
de Italva, SAo Fldl!'il.la e S.!.o Jo.§o da Barril;
V!I
Cordoir~t
o respectivo nnmicipio ,. oe de
cant<llqalo, Sant.ll Mllria Mlld<!Olena, São Sebaat.i!o do Alto e Trajano
d• Moraie;
VIII - Duque de Caxiaat o reapectivo munie!pio1
IX - lt;aboralt
Bonito_e Sllv.a Jardim;

a;,

re~:~peetivo

munielpit>;

VIII - Cubatao• o respectivo munlcipiOJ
IX - Oiadema1 o respectivo munic:lplo;

Embur o rfl!llp&Ctivo municipio;

X -

:XI - Ferraz de vasconceloaz o

re~:~pectivo

municlpios

XI I - t'ranro da Rocha' o_ roapec:tivo 111Unic1plo • o• do
Fro.nci•co Morato • Ma1ripot:41
XIII - Guaruj!r o respectivo municlplo e oa de Bertiogo.
e Vicente de Carv,.lho;
XIV - Guarulho11r o re~:~pec:tlvo munielpio e
S.ant.1o lll;ll.bel;

011

de Aruj.6 •

XV - Itepeeeriea d11 Serr111 o :r:ol!pect,ivo mun.lcípio e os
do Embu-Guaçu e Juquitiba;
XVI -

Itaquaquecotu!Ja1 o :r:eaper.tivo munJcfplo;

XVII - Jandirat o respectiv-o r"unic:iplo:

Ju:aruame1

lll

o .respectivo munieipio;

VI - C;ll.rapiculbar

VII ~ Cotie.l o '('OIIpeet!vo municipio e os de Itapevi,
Ibiúna e Vli.J:gero G:r:ande Paulia.ta;

o

re11pec:tivo

municipio

e

011

de

XVIII ~ Mau!1 o respectivo município;

XlX - Meogl do11 cruzes• o r"'llp&etivo munieJvlo o oe de
Birltibii-Mirlm, G\lll.t"IIC<IIImll. Q- S"lai<Óf>OJ 11!1;
XX

~

ouo,co1 o

c•npo~·1.1VU

rounicipior

XXI - Po.St o respectivo munlclpior
XXli - Praill Grll.ndel o re-epectivo município:

,

XXIll - Ribeit:iio PlreGJ o re11pe<:tivo mun.iciplo " o dou
Rio Grand& da serra;
XXIV - Santllnll do Parnalba1 o rel!lpectlvo municipio • o
du piJ;apo:r:lll do BOm Jeeus 1
XXV ~ S11nto André• o respectivo municlpio;

Rio
XXVI - Santo111 o re11poctivo município:

X ~ ltaqua1• o roapec:tivo municipio e o do Mong~:~:r:atib,l

XX;.Tll ·- silo Rarnardo do Ct~mpor o raepectivo municipiOI

XJ

XXVIll - São Caet11no do sul r o :z:a11pectivo m~1nicipio;

-

Itap•runllt o reepec:tlvo município e oa de Bom
Jeau11 do It;~~.b4pofl.O;ll., C11mbucJ., Itli.O(:IIra, Lnqo do Kuri.:~f, Miracomo.,
M.atividll.de, Porciilneula e Sant.o AntOnio de P&dulll

XXIX - sll.o Vicunte1 o reepectivo 1'11Unic1pio;

~m~n.LclpiOI

..tXX - Su:umor o recpect.lvo
XXXI Art.

Tabo~o

dm Serrar o

r~tllpOctivo

23-- Ficam· kl.sa.l.m deíinidaa -a-s

Dorei!IÓpolia,

Sant111na do

municS:plo.

I - Belo Horil.ontcu o respectivo mun!ctpiOJ'
II - Aimor(:llt o reflpe(tivo
ConaelhoJ.ro Pena, Xt..anhomi, ltuota,
Itueto e Tumirltlnq&l

III - Alfena!!' I o

renp~ctivo

~m~niclpio

e os de Alvarenga,
Rcusplendur, Sant.o. Rita do

munic1pio a os de Altero!la,

IV - .AllllfJnllral o reapeetJvo munl.r:iplo e o• rle lv)\1101_.
Vermelhae, .André Fernandea, Bandeira, Comerclnho, Coronel Huruo,
Fellsburqo, Fronteira doa Valea, Jacinto, Jequitinhonha, Joaim.a,
Jord.!mia, Medina, Pedra .A:~:ul, Rio do Prt~do, Rub~;~litll, f!ubilll,
Sollna11, So~~lto d,.. Divisa, S4nta Mario~~ do S_alt.o,-- Silitó-llnt(..nio do
Jacinto e 'l'aiobeir4.G1

Altoa,
't'apirar

r.:u1p~ct,Lvo

munlciplo o o• do

- AraJC&I o res~tivo mun.lc1pio
Pedrin_OpoliA, Perdi':!:ell, Pratinha,

XXlil ~ Guaxu~t o reap•ctlvo nunicipio e 01 .:!e
Al"ceburqo, UOIIL Je•u• da Panh~, Gullz:an••ia, ItlllLlogi, Juru•la.,
Monte Balo, Monte Santo de Minaa, Mutelllblnho, Nova Resende e Slo
Pedro da Uni4oJ
XXIV - Ipatinga1 o
Orient•, Joan6sia. e H••quitO.J

Ca•~alho

XXVI
Itajub61 o
re11pectivo municipio a o= de
Braz6polia, Conceiç4o da. Pedra, Conceição do• Ouro11, Coneolayao,
Cri•tina, Delfi111 Moreira, Gonçalves, Maria da Fé, Marmelópo ie,
Natércia, Para.ieópolia, Pedro~~lva, Plranguçu, Piranç:uinho, Slo
Joe4 do Aleqre, Sapuc•1-M1r_im e Wenc~nlau Brez!

Vli - Barb1.1ctma1 o r<:!llper;tlvo município e oa de Alto
Rio Doce, AntOnio C4rlo:~, AJ:o~~citabo~~, Barro11o, Bio~~• Fortes, Capela
NovA, Carandai, Cipotll.noa, Desterro do Melo, Ibertloqa, Oliveira
Fo~:"tes, Paiva, Re••aquinha, So~nta B!t:bal:'a do Tugürio, Sant• Rito
úo Ibitipoea, Santos Duii\Ont a Sonhoro~~ dos Romádio111
L41t~~e,

.
IX - Bom Despacho! o respectivo munictpio o 011 de
Abaeté, Araújos, Biquinha:~, Cedro do Abaeté, Córrego Oant<!lll 1
Dores 'do tndai.'i, E:strela do Indai6, Jap~ra!ba, Lagoa da Prata,
LeandX'o Ferreira, Luz, Maravilhas, Mar~Jnho Camp'JI'I, Hoema, Morada
Nova de Minas, Nr.Wa SArrana, Painoira11, Papago~~inll, i'.,rdiç3o,
Pito.ngul, Pompeu, Qua.ttel G<i!ral, santo llntOnlo do Montog e SoJtrra'
da Saudade;
X - Caratlnga1 o respectivo munlcipio e ollil de Dcm Jo•u•
do G(llho-, Córroç:o Novo, -oom Cllvllti, Engenheiro Ca.ldaa, Fernande11
Tourinho,
Iapu,
Inhapim,
S4o .Jo:>ão do Oriente, Sobr6.lia •
Tarumirim;
- Cataqu4ae8: o r~epoetivo m•Jnir;fpio e Qa da AUin~
Paralba, Arqirito~~, Aatolfo Outra, Dona Eu:tébia, Estrela 011lva,
It11111arati do Hin~:~e, t.eopold!ne, Mirai, Pl~:'lpettng~:~, Recreio,
Santana de C•t.a9uaeea, S.nnt.o Antenio do Aventureiro e Volta
Grande;
Xl

XII - Co~~xo~~t:nbut o respectlvb munlclpio e 011 de Airuoea,
.Alagoa, Andr&l&ndia, Al"~nt.lnlt, ~aepel'ldi, Bocalna de Hinaa, Bol!l
Jardl111 de Minoe,
CIUmo de MinGAr r.o~~rval)Lo:>e,
Crú~illo~~, Dom
Viçoao, •Itamonte, Itanh1:111du, Josllo!lnl•,
Liberdade, Kinduri,
Olimpio Noronha, P111eea. Quatro,- Pa&SIII Vinte, Poueo Alto, Santa
Rit• de Ja.cutin'iJa, Slo Lourenço, S~o Seba•t.Uoo do Rio Verde, S!o
Vicente de Hlno~a,
Seritinga, soerra.noa, SolGdAde de Mina• o
Virç:lniAJ
XIII
Congonhaa1 o re11pectivo municiplo e oa do Belo
Vale, Deeterro de l!ntr• IUoa, Entre Rio• de Mina•, Jeceaba,
Moeda, Ouro Branco e Slo Br-Aa do Suaçu1J
XIV - Coneelheiro Lalaieta1 o re11pectivo munic:tpio • oa
de Caro~~na1ba, Caea Grande, catae Altaa da Noruega, Criatiano
Otoni, Itaver.nva, L<11min, Ptranga, Queluzita, Rio Espera, Santana
dos Montes e Senhora de Oliveirar
XV - Contaqem1 o rGepectivo nunic:tpio e o da Ibirit'1
JCVI - Coronel Fabrlcianol o reapectivo munie:tpio e o•
de AntOnio Dh.A, Jequ•raçu, M4rli,riA e Tii!IOteoJ
XVII - Curvelo1 o re11pectivo munic:tpio e os de .Auquato
de Lima, Buenópolis, C_orinto, Felixlll.ndia, Inlmutaba, Joaquim
FeHcio, Monjolos, Morro da. Gairça, PU11idente Ju11celino, Santo
Hipólito • TrOa Marlaat
XVIII - DiamAntina! o ro11pectivo municipio o o• do
Alvoreda. de Mina.e, Carbonita, congonha11 do Norte, Couto de
Haqa.lhAee do Minas, D•ntaa, Fel:teio do11 Santo11, Feliebcu::to
Caldoiz:a,
GouvAa,
Itam.,randiba,
Pre11idente
ltubitechok,
Rio
Ve:rmelho, SAnto llntOnio do ItamWo, Senador Modêlltino Gonçlllvo•,
Serra Azul de Mina• e Sarro,
XIX - DivinOpolial o re8p•ctivo munie!plo • oa de
C•111acho, Carmo do Cajua.-u, ClAudio, Ita.p•c•ric•, Podra do tndail,
Slo oonç•lo do PUA e Blo S•b••tllo do oeate1
Arcos.

XXVII
Itaúnat o
reepectivo municipio e 0:11 de
Conceiç.lo do ParÀ, I'"lorf!:lltal, Igo~~ro~~tlnqa, Itaguara, Itatiaiuçu,
Onça do Pitang:ui, ParA de Mina•, Pequi e S3o Jo:116 d« VArqinha!

ca de Bon,irn,
l'lat•u•

XX - l"OX"llli9•• o re11peet1vo nunielpio • oo de Aquanll,
Bambu!.
C'"lll!IOO Belo.
Candeh.e,
Capitólio,
Criataia,

respectivo 1'1\Unicipio ct 011 do Belo

XXV - ltoabir~u o roapnetivo munlc1pio e 011 de Bom Jeaua
do Amparo, Forroa, Itamb6 do Mato Dentro, Paaeab6111, Santa Maria
do It.ablr'•• Santo_ AntOnio do Rio .\baixo e &!o Sebaetilo do Rio
Preto,

o' o& de Campo•
Santa Julianll e

VIII - Betiml o rel!'pflctivo municfplo e
B!."umadlnho,
Crueilll.ndJa,
P.smorDldaB,
Iqruap6,
'Piedade da• Geral• e lHo Moneo;

c:'ul!t~; T<;~uatll.lfti!O, M"'dt'Jlros; Paiit.R, Pimf!mta, Piui,
S!o Roque d• Minas, 'l'apiral • Var;em Bonitllf

JacAré~

XXII - GuanhAe11 o reap~ct.l.vo 11Lunic1pio e 01 du
Açueena,
Aqua
Boa,
Bra6nae,
Capelinha,
Carméaia,
Colunm,
Conceiç!io do Mato Dentro, Oivinolll.ndia de Mino~~:~~, Dom .Joaquim,
COroe de Guanh.&ee, Gontag.a, MaterlAndio, Mina.• Nova.•, Morro do
Pilar, Paulhto.e, Peç•nh4, sabinOpolis, Santa Maria d_o suaçui,
Slo Jo4o Evan,.elista, SOo Jos(i do Jacurl, Sil.o Pedro do Suaçul,
senhora do Porto Turmalinâ e VirqinOpolia)

Areu1do, Campo do Halo, Compca Geral•, Carmo do Rl.:o_ Claro~
Ctu:·valhOpolh, Coneelç~o do Apareci-:la, Cordi1Jl!_no;lj.11,_, Dl•liM Nova,
Fama, M~~ochlldo, Pouaquaçu, Poço Puw.lo, So;orranla • Turvol&ndlas

V - AJ::aquaril o
Rico e Grupiara;

1989

XXI - Governador V•lad.,relll o rellpectivo municipio e 011
d• .Uperca.ta., Central de Hlnaa, Coroaci, Divino daa LA:ranjeir"'••
Galil6ia,
Frei
Inocêncio,
ItAbirlnha
de
Hantena,
Ha.ntena,
KarUac, Mendo• Pimental, Nacip Raydan, Santa E:figênia de Mines,
Slo Geraldo da Piod~~ode, Slo Jos4 da Safira, Sardo6, Vila Matias e
Vir9ollndia1
'

áre~s--.a.-Jil-:i:Tidiçao

das JuntoU! de Concili.:ação e Julgamento, localizadas na11 cidllde•
abaixo, ptn:tencente11 li. 3• Regido, no Estado de Him1• Geraiar

VI
Ibi!,
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XXVIII - Itui.uta.bal o re8pllilctivo municlpio e Otl de
Cacho•ira
Dourada,
Ca.mpins
Verde,
CanApolill,
Capinópolia,
Centralina, COIQQndacto.r Gomas,
Glirinhat3,
Ipillçu,
It«p~t.gipe,
Iturama, Prata, Santa Vlt.6ria e Slio Francisco de Sale11;
XXIX
Janaó.ba1
Po.rteir inho~~ 1111 Ma. to VG:r;de;
XXX
Itacaro~~mbi, Mang:a,
Var~elAndia.J

e

o

respectivo

nunlclpio

o

os

do

Janu6.ria1
o rospoetivo municl:pio e o• de
Hont•lv&nia, Slio Fnmcieco, S4o Jo4o da Ponte

·XXXI - Jcilo
Alvin6polie, Barlio d1111
E~:"a, Rio PirAcicab.a~
Gonçalo do Rio .\ba.ixo

Monlevade1 o ~o.spectivo munic1pio e os de
COca111, Bela Vista de Minas, Dlonlalo, Nova
Santa Blix-bdra, S4o Ooming:os do Prata, S4o
e São Jo116 do Goiaba!;

XXXII ~ Juiz de Fora• o respectivo munic1pio e 011 de
Br«ga,
BlCAII,
Ch6.cara,
Chiador,
Coronel
Pacheco,
Eubanl: da C!mo~~.ra, GU4r'ar6, Lima Duarte, Mar de
Espanha, l'larip4 de Mino~~•, l'lllltiae Barbosa, Ol.,.ria, Pedro Teixeiro~~,
Poqueri, Pl.au, Rio Novo,' Rio Preto, Rochedo de Minas, Santan" do
Doserto, Santana. do Garambéu, SAo Joiio Nopomuc1111no, Senador Cortea
• &illllo Perolr•J
Belmiro

-~ecoborto,

Suct~ts•o,

lbituruna,

XXItlil - L•vrr:tat o re•pectlvo llluniefpio e ol d1t Bom
Cana v•rde, C.r1110 dA Ma.ta, CarmOpoli• de Mina•,
ljaci,
Ingai,
ItUDLlri•,
Itut.inga,
NllpoiiiUc•no,

Olivoit'a~

Passa Tetnpo, PordOeoa, P.l.race,..., Rlboir'liLO Ve1:'1JIIIlho,
Santo AntOnio do A.mpa.ro, Slio P'r111nciaco da Oliv•.lra e Slo TiagQJ

o•

XXXIV - HantoUilÇUt o r""speetlvo nnmicipio e
de
Caputira., Cha.lé, Coneoeiçil.o de Tpll,('!llll, tpanema, La'inha, Katlpó,
Manhumir.l.m, Mutur11 1 roerane, Pro,idente So.,ree, Sa.nta Marg•rida,
Santa.na do Manhuaçu, Slo Jo11lo do l'lentimento e Si.ar.l'losiaJ
XXXV - M:oto:tinhOAI o ntspoctivo munlc1pio • os d• Capi•
Branco, Funil&ndia e Prudente do Morat-1
Espinoaa,
Para.! ao;

XXXVI - Monte A~ul1 o respectivo município o o• de
Riacho doa Ma.cha_doll, Rio Pardo de Minas o Slo Joil.o tJo

XXXVII - l'lontea Ch.roa1 o Htapectivo m.:.!lit:1plo u 01 9
Boca.illva, Botumirim , Bra•1lla de Minac, Captu,o r:n•t••• Claro
do• Poções, Coreç!o de -Jesu11, Crillt6.11a, En9"1lheiJ:O Jfafar.ro,
Franeleco Dumont, Francisco S<i, Gr!:IJ' i1C"ij:ol, lbial, Itaca.bira,
Jura-nto, Laq0o111 do• Po~~to11 1 Hlrabela. a Ub..i;
XXXVIII - Muriaét o ro~pectivo nunicipio • o• d•
AntOnio Pr:ado de Mina11, Barlo do Monte Alto, Cai•n•, capara6,
carenqola, Divino,
l::ap&ra Folie,
&Uqonópol!.s,
F•rls Lci.OI,
Laranjal, Miradouro, Palma, Patrocínio do H.uria6, Podra Dourada,
S!o Franciac:-o do GlOriA, Tombo11 e Vi•ir.u;
XXXIX - Nova
Raposos e Rio .\cima;

Limai

o

ra8plilt"tivo

IIIUnlçiplo

XI. ~ ouro- -pretot o r&spectivo mun1c1plo
Acalaca, Dioqo de Va•conceloa, Itabirit.o • Mal'i11.n•1

e

OS

de

•

oe

eh
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Xl.I - P•:r•e"u" o r••p•etlvo 11'1\in.lctplo •
Mór, Joillo Pinh•i.;o • v,.:o:ont•;

fl•

I - Po:rto ll..le9te• o respactivo munic1pio;

d.tt CU.a~d•·

II -

XLII
Po.&&OIU
O
t'ftllf"'/Ctivo munictplo •
0111'
do
Alp!.nOpolill, Ct~petinqa, Cla:slliA, Clãi:'OVlll, O.lfin6poli,, l'ort.•lf•••
de Kinae, Ibir11ci, It.t~IÍ de Kina.a, J11cu.l, PratüpoU•, Sll.o Joio
B.!l.t.illtlll do Glória, Siiio Slol:baGt.i!o do Paraiao o Sõio Tod• â
Aquino;

Aleqret.<>l o rl'rspoct.ivo munie1pi<>J

III - Alvorll.d.!l• o reapoctivo municJploJ
IV - Arroio Grandé1 o
Hervai, Jaquarlio e Pedro Osório;

respectivo munic1pio e

oa

de

V - Baç4h o respectivo munieipio u os de Dom Pedrito,
Lavra• do Sul a Pinhoiro Machado;

XLlli - Patos de Kinas1 o r~:~•pactivo munl.cipio • o• d•
Ar.apu!, Car111o do PaX"ana1ba, L.aqamar, Laqoa Forii>OII&~ l'!at.~~:t..lna,
Preaidente Olaq.&rio, Rio Parano~~~1ba, Santa fi.Oill da Se~ra, $lo
Gonç.alo do 1J:a:~eté, Silo Got.el:do e Tiros;

VI - Bent.o Gonçalvv111 o ro!lpoetivo 11\Unicipio e os dllt
Carlos
Barbosa,
Cot.ipor&,
Dois
Lajeo~~doa,
Faqundes Varela,
Gariboldi, Guabijú, Guaporê, Nove Araç6., Nova Bass.11.no, Novo
Prata, Parai, Ptot..&eio Alves, Si.o Jor<;e, ver11.n6poli•r Viat!o
Aleqru do Prllltll.. e Vila Flore• I

XLIV - Patrocinio1 o re11poct.ivo munlc1p.io • oa de
AbOlldia
dos
Douro~~doa,
Co:toi!IAndel,
Cruz.ei:to
da
Fortale•a,
Dou;r.!ldoquAra, EstrelA do Sul, Gui.. arlnia, Irai de MJ.nas, Mont.•
Carmelo, Romaria e Serra do S,ditre;

VIl -

o. de

XLV - Pedro Leopoldo: o rupactivo 111un.lcipio •
La<;o• Senta o Vespasi.~~ono1

Abril de 1992

Cachoeirinh.!I.J

~

resP'i'ctivo município'

V1 II - Ctl.choeira do S'-1.1: o x:e!lpectivo munlclpio e Oll do

Agudo, Aml!.rll..l Fet"rador, CliÇ4po.va do Sul, Cerro »ranco, Dona
Francisca, Encrudlheda do Sul, Paraiao do Sul, !'ll'rstingo~~ SGca •
SantanA da Boa Viat.o.;

XLVI
Piraporar o J:C111pectivo 11n1nic.ipio • o• c:t.
aurit.b:eiro, Jequital, Leasance, San~• r• de Mino~~a, Slo ~o •
d11 Pal~~~a:

IX - Calll4qu6.t o respectivo municlpio e oa da Cerro
Grando do Sul, Cristal, Dom Felicieno, S!o Lourenço do Sul e

V&t"~ea

'l'•pe•l
1\ndradaa,

Camp0a~ro,

•

XLVtl - Poçoa c:l• CAldeu o rctspectivo município v os de
Plon~•!ra
do Sul,
llot.elhn•,
Cabo Verei•,
Calüa,
tbiti'li.ra de Minaa, IpiCma • Sant• Rita de Cald••l

XI - Cerazinhol o re'Bpect.l.vo munic:ipio e os de Alto
Aleqre, CUlpo• Borgee, Colorado, Espu'ldo:So, Ibir4puiti., L<'l<;o!o,
N&o-He-Toque, Nonoel., Selto do Jacui, Sarandi, Sol:bach, Soledacle,
Tap.ora, 'l'rê• Pal-.l.raa, Tuna" ., Victor Groe!f;

XJ..,Vlll - P.onte tlovo~~~r ., ~~•P-C"t1vo l!lunlcfpio • o• de
Abre Campo, i\nlp,u•o da Serra, Arep1m9a, narra LOnqa, Caj~:~r1 0
Cenai!i, Coimbra, Dom Silvério, Go..:aro!!Ciab!l;. Jeqo..:er~. ~edr.ll o.!o Anta.
Piedade de Ponte. Nova, Pox:to Flrme, Raui Soar••• JtLo Caaca, Rio
Doce, Santa Cru1: do Esco.lvodo, Sento AntOnio do Gra_, Slo )l.ig-l
do Anta, S!.o Pedro do11 Ferroa, sericit.A, Toixeira•, Oruc&nia •
Viço.sa1,

XII -

AntOnio

P'ortalt~te

Nov•mbro,

de

• • '
'LI:u -- S3.o Jobo Del Rei1 .o te•pectivo "'un1eipio • oc dolf
Casí.itorita, • t:orbnel Xavier Choves, Dore• de C••po•, La90•
Dourada, Mo!ldre de Deu~~~: de Hin~tll, N•~·arGno, Piedade do Mio Ci.r•nde,
Pradoa, Rezende Costa, Ritápoli• e T!radont.o•,
Aro~~ç11l,

Fort:una

Piro.pe~

XIV - Cru~ Alta1 o respectivo 111unicipio e oa de Condor,
do• Vll.lo8, Ibl.rub.&, Panam:bi, Pejuçara, Quin~e d•
Seldo~~nha Marinho, So~~nta B.S.rbo~~rA do Sul e Tupanci:r:et.i:

XVI • f:st.3.1\r:.l.a Velhe1 o rel'lpectivo munic!pio e oa ,dll
f)ois IrDi\os, Ivoti 4' So~~nta Marie do Hervel:
XVII - Enteio• o re11pectiyo município;,

LIV - Seto Lagoa#: o rel!lpeetivo munieipio • o• de
Baldim, Cechcoira da Pro~~Uo, Caetenópo~i•, Co:r:dilbur;o~
de Minas,
!nhaúma, -!equitib.\, Paor.a_o~b•~ Sentllln• ~
ê S'entô.n~~; do IÜac:ho;

X.Vlll -. Farroupilha1 o. i:eapectiva mu,n;l.eipio e o de- Nova

Ro ... do Sul;

XX -· Gro~~mado1 o respuctivo município e os d<>~ camb,~Á do
Sul, Canela, J~~oquirano, Nova Pet.r6polia • SAo Fro.nc:iaco. de PaulaJ
XXI -

LVI - Três Coraçõeu o respectivo lllt.lnictpio e- -os de
Cam:buquira, CaJnpo!lnho, C'arrno da cachoeira, Carranco!ls, Conceiç3o do
Rio Verda, Lambi!llrl, Lu•in.&rias, Honsenhot" Po~~ulo, Sào Bento Abo!llda,
Slo Gonçdo do Sapuc.a.i •. Sio To!Udo- das LetuiSJ

.
. LVIII'- uberabai b' to111pectivo 1!11lnic!p1o e os de Âliiua11
Campo• Florido, -Coi1Ceiç4o d111e Alaqoae, Conquista,
Fronteira, Frutsl, Pir•juba, Planur.s, Sacro~~lflftntO· o Verl.111imo;

Coiaprido~~e,

LlX - Ubo.rllndial o r .. apectl.vo lllllnlc1p!o ~ . 0.1 d•
lndianOpolia, Mont• Aloqro do Kin1111S, Nova Ponte • 'l'upo~~.ci~unraJ
Unait o re•pectivo municip.l:o
BonUnópolia de Mina.1, Buriti• e FOrlllOiiiOJ
LX

-

e

oa

de

Arinoe,

LXt - Vo.x:oginhu o re•pectivo 111unicipio e o• de Boa
Elt.perançe, Coqlleh:-1111, ElO! Mondes, Ilicin~~ta, Sant.!lnll da V•rqalll o
'l'rO• Pont•e.

Art. 24 - FJ.e11m a!l.!lim definldaiS a!!- At"eall de juriedit;:l!<o
do.e Juntae de Conciliêçio e Julgo~~mento, loealizedell na" cidodee
abaixo, pertoncentoa .III 41 Reqiáo, no &atado do ·Rio Grande do Sul~

·

~ •i'red~::i=.o Wes:.phal~nl p .resp9cti•J'.'.' m•Jntc1pio e- os
de Alpeetre, Erva. L $(!co, Iral ... J'aboticeba, Pelmitinho,. Pinh.!l..i,
Plonalto, Rodeio Bon.ito, Seberi, Tx:.l.ndade do Sul, Vicente Outra,
Vilta Aluqro e 'Taquaruçu do Sul;

:ux

,
, LV, ,-. Tc_Ofilo Otoni: o .re11pectivo rnur..icipio • o• d•
Aguas Formosas, Arll,çuai, .A~ll.l4la, .eor!.lo, Bert.6polia, Csçan.lrio,
Caraf, Carlos Cho~~<;as, Chapo:~da do- No'd:.o, Fr&nc:.ill:co a.tdaró~ 'Frei
GacP~:!l:-,'
rt.41pót - ItGmbaCl1~~'·
Itaobia,
Itinqa,
Lllli1dnha,
Ma:chaeol.iPJ, Mó:loc11.e\u•ta, No~~n1.1qUo,' Nov<l MOdica, Novo Cr11zelro,
Out"o Verdo de Mina•, Podre l'ero1•o, PavJo, P•uell.!or, Pot•, Solo
Jo•6. do. Divino, Slo Gubo~~•tilo do Hll.t'anh.\o, S•rr• doa Alaor6a,
O.burati:ba • Virqo~ dü Lapat
'

•. '. ';vn·,-- 9~6.1 o. U'fPV9tivo munie!pio iJ oe dn pra:r:, dor
Plree, Ol.vimhit~~,. Dore• do 1'urJo, &rviJlia, Guarani, Guiõ.ov111 ..
Guiricem.a, Mctrcê.l, P•ula C.Pmdi<.!o, Piraübll., Pre•Jdento Be'rn.-.t"doe,
RiO' Pa'rnl..o~~", Rodeío, 'sao ('.euild<:j, Senador l'irmino, SilveirAnia,
TabUleiro, Tocantins e Villeonde do Rio Br111nco;-

Caxia11 do Sul• o re11poctJ.vo munic1pio o os de
Flore• da Cunha e Slio Marc'Os;

XV - Eroxlm1 o re,poctivo mun.ictPio G oe de Aratiba,
Aur••• BarAo do Coteoo:lpo, Caeiquo Doblo, Campinlle do Sul, Ent:re
Rio• do Sul, F.r•hnngo, r::rval Cr4ndl),, i:"tllo;'3.Q., Fo.xinalz.inho,
Gau~•!U,
Get.~lio
Va1:g11$, Ipitll.nqe do Sul,
lt.t~tiba
do S1.1l,
Jaeutinge, Maeho~~dinh.o., M(lrcelino ,RII.II\0111, M11.riano• Moro, Meximilieno
do. AliiiCtida, Po~~l.m Fl.lhp, Sláilaoduvo~~,, São J.o~o dtr. Urtiga, Sli.o .Jo•6
do Ouro, S3.o Valentim, Sevoriano da Almeida, Trêa .Arroioo. o
ViadutoaJ

L -:- RibliirAo d,u Neveill i o rhpect.ivo .. uniciplol _
LI --.st~l?arli~ ~ ree~ctiv? municipio. e o de Cat~tit'

o•

Prt~do,

XIII - cerro Ul.rgo• o respectivo munic.ipio e os de
Cdboté, CAmpina da11 KillsÕcO'I, Cllndido Godo i,
Deteaseill de
NOVftmbX'O, Guareni do~~• Missões, Piro~~pó, Porto Xevier, Roque
Gon•ale•, Sllio Luh; Gontaoo:a, Slo Nicolau e Sllio Peulo dae Mia,Oe•o

XLIX -· POusO Alegre• o rOip<itCtivo munic1pio e o• de
Albertina, Bom Ropou•o, Borda da Mata, Buouno Brandio, Cachoeira
de'M:ino~~·ll; CamanduC.!lie, Cambui, Co~~reaç!l, Conqonhal, C6rl'ego doSO.
Jeeue, Esp1rito S01uito do Dourado, tstiv•, Extrema, HGliodoL".a,
Inconfidentee, Itapeva, Jo~cutinqa, Munho~, Hont.e Si.lo, Ouro Fino,
Sante Rita do Sapucaí, S.io Jolio da Hetl!l, sllroo Se:ba!lti.lo da h la
Vi•ta, Sell4do:r: J'osé Boant.o, Si'lvionOpoli!ii o:t 'l"Oledo,

Lll - S4nta Luzia: o respectivo munie1pio e
Jaboticatub•s, Nova t!'ni!o ~ Taqua:r:~çu de Hln . . 1

X - Canoas1 o x:esp(ictivo muniolpio;

Grevo~~ta1r

o ruspec.tivo l!luniclpio • o de GlorinhaJ

XXII - GuaíbAI o re,poctivo munlcipio e os d• Bsx:ra dO
IU.beiro • .Eldorado do Sul1
XXIII - Iju~t o :respectivo 111unipipio e
Aug_uetP'. Pe~ta~a, e J'?i,.!l;

O!l

de Ajurlca!:la,'

1

'XXIV -- Lajeado: o reepectivo mun~clpio ·e· na de J.nte
Gorda, Arroio do Moio,' Barros Cas:sal, Bom Retiro do,Sul, Cru:z:ã.i.ro
do Sul, Encantado, Estrela, Fontourt~• Xavier, Tlópoli.s, Imiçora~to,
Muçum, Nova llréacia, Pouso Novo, Progres~~oo, Putinga, Relvado,
Roca Salea, S!O José do Herval e TeotOni.!l;
.

.

.

XXV - Montoneqro1 o reepec.tivo rnunicipio o Otl do.~ ~at&Ô',
Brochier do Marat.4, HarJnonia, Paverama, Poço das Anta•, Salvador
do Sul e 'I'aquari J
XXVI - Novo

~I!I~IJOI

o re11'peCtivo

m~nic1pio;

:ltXVIX - o80rio1 o r•u,~ectivo munictpio f!' oa de õ\.r'roiodo Sal, Copio <lo. Cllnoo~~, Cidz·eira,
Imb(., Santo· AntOnio da
Pat:rulha, Torra do Aroia, Torr-, .Tnunandal a .Tr&• tacho~lrAa:
XXVIU .- PalmeiX"a dAli Hh."õea '· o. r.f'la;HlCt tvo município u
oa. de Chapedo~~, Cerro GrAnde, Conat.iintiilii, LJ.bereto Sal~:ano,
Ronda Alt.e, Rondinha e Sarandi;
Santa.

XXlX. - Paaso Fundo1 o rezpoctivo 111unicipio e oJJ Co A>JUa
CG~rCIO'i
Caac.il, . Cir!.aeo. David canallarro.

Atvore:d.nhll~
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Erneatina,
Sero~~fina

MAr .. u,

Hont<l\lrL,

Corrê.. , Sort.lo,
XXX -

Nova

To~~pajara,

ll.lvo.tod.o,

S<'io

Domln<õ~OD

d<:> Su,l,

d'Avilo

Vaninl e Vila HIJrlo!q

Pvlota111 o reapectivo municipio e 011 do C;eongu-çll,

C.111plo elo t.eao, Morro Redondo e F.lratini;

VII - <:""'"''i''""" i o o
• M<ltll de Slio Jolio;

Sexta-feira 10
respoctivo

munlcipio

•

os

í99f
de

VIII - Candeias! o re•~tivo nwn1cipio e oa de
de DcJu• • sao Seb..,•tiao do Pa,O:é;

Dio'lll
~dre~

Roa6r1o do Sulz o ro•pactivo munlcipio n o de

IX - Conceiç6o do Cóit61 o t:"e•pectivo municlpio a 01 de
Aracl, Bat:"roc""• Bi~::itingo, Ca.ndeal, C•pela do Alto Alegre,
Gavi6o, Ichu, Nova, F.S.tlmlll, ~'' do Sorra, Retirol&ndia, Riochio do
Jocu!pe, Santalu•, sao Domingo•, Sert:"inha, 'l'•otil&ndia e Velent•J

. XXX:lli - Sant._ll Cruz do SUl1 o r""li'lpeet.l"o m11niclpio e o~
de Al:'rOJ.O do 'l'ign~, Boquoirlio do Le.!io, C4ndel.\ria, Il>4r.tlma,
P.&.ntano Gro~~nde, Rio Pardo,_ Segredo, Sobl:'adJ.nho, Vanancio ~i~:e• e

X - Cru:r. das Almau o re"pectivo munic1pio • 01 de
do Jlaragulnlsu, Cachoeira, Clllstro Alvea, COnceiçlo de
Feira, Governador Mlllngabeira, It&tim, Ma~::agogt~, H11ritiba, Santa
Tera'l!lnha, sao Félix a Sapeaçu:

XXxt - Rio
V1t.6ri.a.

d::~

Grt~ondcu

o respectivo munic1pio o os dt'l S11nta

Palmar e Sll.o Jo•é do Norte;
XXXlJ -

CocequiJ

Vera Cruz;

XXXIV - S111ntA M11rio!11 o reapectlvo munJ.clpio e o:r de
Foxinal do Seoturno, Formigueiro, Ivo~:4, Jll.lio de Coll.!ltilhos, Mata,
Nova Palma, S.!o Pedro d..o Sul, SAo Sopé e Silveir-a Martina;

XX:X.V - So~~nta Rasar o z:oespectivo municipio e os de
Alecrim, Alegria, Doutor Mauricio Co~~rdoeo
Giru6
Hori:r;ontlna
Independência,
PortO Lucena,
Santo Cri~to,
T;611
de
Maio'
Tucunduva e Tupar:ondi o
'
0

de Quora~~XVI - Santana do Livramantor o respectivo municipio 8

XXXVII - SantJ.agor o rallilp(>ctivo município • O.!l de
BO.!I.!IO:r;octll,
Itocurubl, Joqullrl,
Nova !:.llperllnça do Sul,
S.io
Franciaco de All•i• e Sl.o Vicante do Sul;
XXXVIII - Santo Anqelot o .:e;pectivo município Iii' 011 de
Catulpe, Entra Ijuh, Eugênio de Castro 11 Sio Miçuel da• Minõe•1
Itaqui

o

XXXIX - S.!o Borjar o respectivo
Santo AntOnio das Mi5s0es;

e 011 de

municipio
.

XL - Sllo .JarOnimo• o rei!IP<I'Ct.ivo munic!pio
Arro-io doa Rato11, Butiá, Cha~:quGilldliD e General camar11;

e

C'lll

de

XLI - São Leopoldot o resp~ctivo munic1pio e o" da &ol\'1
Principio, Collpela dl!l Santana,
Feliz,
Pol:'ti:o,
S.!o Jo!llé do
Hortêneio, São.Sebaati.!o do CD.!, Sllo vandel.l.no e Tupandil
Bom • Novax~;;t;; Sapiranqar o reapeetivo 1!1Unic1p1o e os de caznpo
XLIII - Sapucaill do Sult o rcapectivo município!
XLIV
Iqrtrjinhb,

Pa~:;obé,

Ta'qua·ral o
respectivo municipio Rior.inho, R_,latn:e o 'l'rêa COro.:r.•r·
o

XLV - Trêa PlltiSOI!Il o re~poctivo munlcipio e 011 de Bo.o
V1•t• do Bu\"ica, Bt'oliÇjll, Campo Novo~ O•lapett.a, Coron'il'l Bfclllco,
Crillsiumal, Jlumalt-81 0 l'tlJ:'tiqulil-, /lA(Innl(>~ft, S"nto ,1\.uguot.<:>, 5"0
Martinho, Sedo Nova, 'I'on•mt.e Po~:tola #!' Yi~;~ta Gaúcl•lll
XL~

- Triunfo• o I:OIJpectivo 111uniciplo:

XLVII - UruguailHllll o raopect1vo munic1plo;
XLVIII - Vocarlar o re11por:tivo munlc1pio o os de Amh-.(.
da Rocha, Bnrr~~oclio , BOI'I JEu11ua, Clloairos, El!lmorllllda, Ib.<.oçt.,
Ihlraiaras, Ipê e L.agoa .vennelha;
XLIX
Vi01.iOt
o
respectivo
Moatardlls, Pahnares do Sul e TlliVIllrea.

munic1pi-o

e

os

do

das _JuntuArd~· ~;nci{l~c:h~ a:s;:l::;.;::;::·l~atf::;ll:en~~r~~~!â!~
abaixo, pe~::te11eentes à 51 RegUio•
a) no Eatado da Bahia:
I - Salvllldorr o reapectivo munle.1pio e os de Itapa::-i.ca,
Laura de Freltaa o Vero CrUllll
II
Alaqoinhun o X'eB~>e<:tlvo municipio o11 o= de
.Acajutib.a, Apor4, Aroç11,s, Ara111a1:i, Carde4:l <;10: s.llva,_CaJ,.u, Entre
Rioa,
Ellplllnada,
Inh.11tnbupo,
rt.o~~n.11gra,
OU'C'iç.angas,
Pedra:o,
l'ojuc.a, S-8i.tiro Dio.ll, Teodo:t:o Sêll'lpalo 111 TeriC'a NOVO:J
III
B.arreirlllill o respectivo 'lf.l.mic1pio e oa de
Anqic11l, &aianOpolill, CatoUndia, Cote9'ipe, Ctt.t6po-lis, Riachi.o
daa Neve1, São De11i<l6rlo o Wlllnderley;
IV - 80111 Je1ua da Lllpar o rel!peetivo município e 011 de
DoquiJC"o, Brejolandi.a, CaMpo li•, 1b1pl tt~nga, MIICO:I1has, Par~:~tinqa,
Riacho ~e Santona, Santlll Mllltia da VitOria, S11ntana, SAQ f'éllx dO
Coribe, Sarro Doura@, Serra do Ramalho, Sitio do M4tl.l e 'l'abocu
do Brejo VelhOJ
V - Brumador o raspactivo lllllnic1pio e o" da Aracllltu,
Barra ck Eatlva, Cacul6, CondeOb.Ja, Cordelrol, Do11 Basilio,
Guagaru, Ibia!I15UC6, Ituoçu, Jultrillpe, Laçoa Real, Livro!lmento 'do
Drumado, Maetinq.a, Malhada. de Pedr.u111, Pir.ivá, Praaidente .;anio
Quadros, lllo de Cont•s, Rio d• AntOnio e TanhllÇUJ ·
VI - CülllllÇ.§ 1 o i:e,pectivo munlcipio o oe da_ Arataca••
Itaju do Col&\.i.a, Ita.ranti""• Juasari, 'Mascote, Pau Brasil,
Potiroqu.l, S.§o Jo•4 da VitOria, Sonto Lual• e So~~nto Maria EternaJ

Cabecei~:a•

XI - Euclidea da Cunhat o re•p<:!ctivo munie1plo • os da
8/lln:r.é, Caneanção, Canudo,, C1caro Dantos, FAtima, Heli6poli•,
Honte So.nto, Quinjiçue, Ribeirll do Pombal e TucanoJ
XII
Eun4polial o respectivo municipio C!' oa de
Beln>Onte, Guaratinqa, Itabellll, ltaqimiri•, Itapebi, Porto S•quro
Cru~~: de Cobr6.11o;

e Santo.

XIIl ~ Feira de Santil.nal o re•pectivo município e os de
Agua Fria, Alllélilll Rodrigue,, Ançuera, AntOnio Cardoao, ConcolçAo
do Jaculpo, Coração do MaJ::ill, Ipecaet6., Irará, Lamarão,
Rafael
Joli.frlbeiro, Sonta B~rbara, SôntanOpoli,, Santo E"t.evão, SAo __Gonçalo
doa Campoe, Serra P1:eta e 1"anquinho;
XIV - Guanalllb_i• o ~:e,pect.ivo municlpio e o• do Ct~etitf,
Candiba, Carinh~:~nho, Feira da Mata, Iq.apori, lulu, J.acAr.--ci~
Lic1nlo d• Almeida, Malhada, Mortug~:~b&, Matina, Ouro B~:anco,
Palru.s de Mont.• Alto, Soboatilo Leranjeir••- • Ura_ndll_
_
XV
Ilhl:iu11t
o çespactivo
_
C.návleire•, It.aear6, Une e Uruçu~&l

municlp~o

•

·oa

c1e

XVI - Ipiedt o .retr~M~ctiv~ municipio a oa da Aurelino
lAal, Ba.:ra do Roch•, D6~::io Meirll, Gandu, Gongoq1, Ibirapitanqa,
Ibirotoia, tt~~oqib6., It.ara.ari, Har.aO., tlova Ib16., tJbati. e Ubait&b&l
XVII ~
Irec61 o reBpectivo 111Unic1plo e oa de América
Dourada,
Ba~:ra
do Mendes,
Ba1:1:0 Alto,
Bonito,
Cafarnau111,
Cnnllrlllno, Central, Gentio do Ouro, tbi~ba, Ibitit6, Iracodra,
Joio Dourado, -.Ju11sara, I.~:~p;§oo, Morro do Chapéu, Kulungu do Morro,
Preaidante Outro~~, S!o Gabriel, Souto Soarea, Ulb41 e Xique-Xiquel
XVlll - I~aberaba1 o respectivo munic!pio e os de Baixa
Grande, Boa Vista do Tupim, Iaçu, Ibiquet:"a, Ipirl, Itaetl,
I.Ajedinho,
Lençóis,
Hacajuba,
Ma.rcion1llo, Sou:r.a,
Milagrea,
:~~!!; Pal-iras, Pintadaa,
Rui Blllrbo11a, Seabra, Utin!la e
XIX - Itabunat o re•pecti~o mun1c1pi~ ~-~~-de Almadina,
BU.OJ:'al:'ema, Coat:"aei, Firmino Alve,, Flo~::eata .Aiul, Governado:r
L.omt~nt<~
JO.nior,
J!>icaral,
Ib1cu1,
Iquo~~1,
Itajuipe,
Itap4i,
It"'p1Lan11a, NOVO: Cana& e Santa Cl:u:r. da VitOria;
XX
Itamar~:~jut
Jucuruçu, Pr.11do e Vereda;

o

respectivo

munic:-lplo

011

e

de

XXI - Jt.apetinqa1 o r~ll!pectlvo munic1.plo • o• de
~~~!1~:~ ;:c~::;~ hada, lt.elllb6, Itororó, Kacarani, Kaiquinique III!

1

_ ?CXII - J/llcoblnar o rolilpE!ctlvo _munlc1P10 e 011 de Cah,
Cal~airaó Grande, 't!apim Grosso, Ma i ri, Miguel C:olilil)on, Mir,linqat;.a,', ·

Mundo Novo, Ourolandia, Piritiba, Ponto Novo, Quix3be1ra, Sa1ide,
Sóo José do JlliCil1pe, Serrol.8india, 'rlllpir.amut-81., VÁr111ea Nova, V6r:r.ea
do foço • va~:zcu11 da Roça;
. ·.
, -,
-, ·.
.- · •. . ·.
·
-xxiii- Joqui.6• o >:'<t"pactiv6 mU'nicipfo"o os do Aiquara,
Apu11rema,
Boa
Nov•,
Irajuba,
Itaji,
lt4qLiara, · ttlrtiçu,
Jlllquaquarill, Jit•üna, La.faiete Coutinho, La.qe do Tabacal, MGnoel
Vitorino, Ma~::ac&s e Nova Itar.an11.;

XXIV - Ju~zei:r;ot o reapec:-tivo munic1pio e oa d.e Caaa
Nova, Cur.aç4, Sento'S6 e SObro~~.dinho;
XXV

-

Plllulo

Afon,or

o .respectivo município

e

os

~~~~·i.~J:t:~~.,s6, GlOrilll, Jeremoabo: Pedro ":lexa':'~•- Rod•.lu

ele

'!

XXVI - Santo Amaro• o J:<tapGct!vo n~unic1pio e <)III do Sl.o
Franciaco do Conde, Saubara, Teodo.:~r;o_ t;_~~ompaio e Terr4L Nov:~.r
XXVII - santo Antônio do Joouu o roapoctivo munici;:-lo
e os de A1na~::go•a, Aratu1~, C'onõ:eiç!<:~ do Almqldll 1_- Dom !{a.cêdQ
C.o&ta, tlí,io Medrado, J~:~gu.arip:t, MuniJ FurrPire., Nazaré, Se.llr."s
dll l'!arçllrida, SAo Felipo, S6o Miquel da• MatliO:, Teollindi&,
Var:r.culo a< Wence,lau Guim.arAe.oJ;
)111:'/ll I -. S~llh.or <io IV>n1 Lmt o r"f'DPfOC'T 1vo "'unl,..ip\o 011 mf
l'ie Am;\\)~!•lho, AntOnio Gonçalvell, CIWO>O Forll!<.>sO, E'l.ltoiltHf1a,
ltiftba, J•":.<JUararl, Pinh<:;~.ba~u, Uou.6. e UrnLuranas;

XXIX - S1m0es 1"1lho1 o respectivo munie1pio:
't'elxelr11 d.fl FL·~P.allt õ- rosp<:-ctivo munic1p1o " os
de Alcobaça, Carave.l•s, tblfolJ.'IU•, ltenhém, Lajl!ldolo, M&deiroa
Neto,, Mucuri o Novo Vlç(.ls~:
'lOCX -

XXXI - Ubair•u r> r&spP.ct.ivo munlctFio e oe rie Brej:5~•~
Cravol&ndla, J1qulriçA, Lale, Mut.u1pe, Pl<llnaltino • Santa Ir·••~
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C11:111a111u,

XXXII ~ V;:~lonça: o ,r;eii[K>C'tivo mur.icipl.o "" 01!1 da CAh::u,
Içrap11lna,
tt:.ubcu;l;,
tHlo Pet;anha,
Pi:ra:l: do Hott.a,

XlV ~ Gnranhun., ., ,.esp=t.i"o mun.içiplo o o• do .lt;uaa
l•
no~ c') 1:se-tho, _erej_l.lo, Cachoeirlnho. 1 C'aot6a •
. . ~··· 111411l h' , h 0
C~poeira$, C::orrcntea, lati, Ibirajutxl,
4"•'i.~• .c•n °~·~"! jl'1 ~,ao;oa do Ouro, Palmer! na, Paranata111a,
tta~M . . .~1,
,_ "'' •
•
t-•!<4, lôW Jo:loiO • Te~onlnha,

Puaidonto T.·mcredo Nova.t • 'I'i:!ipe:t:o6.;
XXXll't - VitOria da ConqUilltlll ci iel'lpectivo 11\IHliC[p.io o
oa do Anoq6, Barra do Choça, E'I<'Ol.o Cllmpo, Bom J'utou-' rla Serra,

Caetanoa, Cindido S&le•, C,lu:•U.oa,

Hi:rantv,

Plo~~nalto,

Poções •

1'1' .. Goiana 1

T~dal.

n .. -..rac•
I

Coqueiro•,
Criat.6vio;

0

reapectivo município e o de C_ondftdol

J.Vl •
l•~ltrUIOt
a- lUjl'illl\lll.l:l

- AraeajuJ o rel!-pact.illo '""ll')ielp!o e o• <ht B.o;rra dOI
It.aporanqa d'Ajudll, No••a Sonhara do Socono e Slio

&l'lr • JpoJuu:

o

reapectivo

rnunic1pio

oa

o

o respec-tivo 11111nicfpio~

&vtll • .1~1~01 o reapectivo ~nun.lc!pio e o de Mo:lt:ll:nof

II
!'st!ncial o respectivo munir::1pJo e oe: de
Criatin6.polis, Indiarob.t, Itabaianinha, salg~~;do, Sant11 Lu:z:la do
It«nhy, 'l'oaL~or do Geru • UJnba(Íba;

.ur. ~ 1-l..,.irtu o ra.!lpectivCl sm.;nic!pio e os
J-!l.~t•,
c:.._ .... , r-Ir• Novfl., Joõo Alfredo, Kachlldoo,
P&oaJ.r:• o _,.lo•·.hnt.o:

III -oita.baianal o relpllc-tivo munielpio • oa d111 Aret;::
Bronca, C'l:lll'lpO do Brito, Carir.a.r Fr•i Po.ulo, _H~co.!llbir~~o, Ho.lh4dor 1
Moita Bonito, Pedro Kol11, P.i.•1hõ.o, Ri~J.rópolia a SO.o Coominqo•J

Allançe. ~""

IV - lAgarto, o réspeetivo munic-!pio e 011 de Arau.t,
Boqui11, ~drinh1111, Poço V11rde, R.lachilo do Do~.nt1111 1 Si~o Di11o11 e
'l'obia• ~r:reto;
V - Karui1111 o l."ellpact1Vo .. uni.eipio e 011 de Capol.a,
CarmOpollll,
Divin.-.
Pasto~:a,
General
K.ayna~:d,
Jo.paratuba,
Lo.t."anjoirlllll,
No11aa Senhoro. do Socorro·,-- --ph·&Jtlbu,
Rio.chuelo,
llos4t."io do Cllltlltll, S.ant• 110114 de Lin~~., So.nto Alllaro do.s Brotas •
Slriri;
.
VI - H01111a Senhora da Glóx-ln• o respec-tivo IINnicfpJ.o •
<>:", ~~~ ,C_e.~l_nd". ,d,. :?lio FI"Bfl<:.lnco, Cumbe, Felno. Nov .. , Gl>raru,
Go;accho Cardoao,
Hont•
Al•9~11
d11
su.:qlpao,
Noaa,.
S•nbu:r:-Ol
Apax-Rclda, Noaaa S11nhor:a daa oores, Poço Redondo, forto da rolha
11 S.l.o M.l.<j~UIIl do Al11b:o;

I(Jt

•

Jf•ur• da Matai- o _re:~~pectivo

.,i,.,.

1,

I!Rlnic;1pio ~ os de
lt<llquitinga, 'l'racunhaêm e VicênC!tiJ

Ul • a.lJndll o respectivo munic1p1o1

XlUU • r•ulistal o raapectivo "'unlcip.io e o da Abrau •
Ll. . J

u:n • Fe11queira1 o roapectlvO munic!pio
Al.egoll\bo, Porçlo a Vtnturo'"''
uv _ r.trolinda o r.ea•pooctl.vo mttnic1pio .; ~~~
•

UV!

•
f'

Telha.

.Jo•• do . . liiOnUt. Serrita,
Va;rd.•,•M•l

Art. 26 - Fic4111 a1111i111 deflnldu <li.!! !raoss de juri•dlç!o
das JuntAS de Co_n.cilo.iaç!o e .,Julgo!iml!lnto, loe.slizadaa na• .:::icladaa
abaixo, partencantee l 6• Reqi&o•

o

• , ,
I - Recife• o ret~Pectivo JIIUnictpl.o (l• a 14'} ,'11 fOUtl
bairros de ca,a ~rela,, Af>ipucol!l, Ca.sa Forte, Dohl ti:JQlioa,
Macaxeira, Monteiro, Nova oea..::<:iborta, Rollarilllio e Vaaco d• Gallla
15•), Ercru.zilh~~oda, .Aflitoa, Agu• Fria, 1\rruda, Bcbo.t.·lbf!'l, B('mt-a
o ~~II!Gtér_io,, C'aju'oiro, Ca_mpb Grande, Ooill Unido•, Eapinheiro,
Fund!o, Hipódro:110, Linha do :riro, Manqllba-lra e Pont.o -d., Pardda
(16•), Madalena, Bon:)i, Cidada Univ.,.nlt.ari.,, Call:&nqA, C'o.edoiro,
Derby, l!:ngenho do Meto, G;ullbiraba, Jputingll, Momumho.:: Fabr1cl<>,
Pr:o~~do,
Sim Martim, Torra, •rari'Õea, v•r:utD a
Zttmbl ( 111),
Afoqado11, Areiaa, Barro, E:atl~.ncia, Jardim_ Slo Paul.o, Ji':j'\lló,
Mangueira,
Muatardlnha,
sucup.Lra,
Tejipi6
e
Tot6
( UI•),
~lll.biribe_ira., Ibut:a, Ipsop o Jord!o ( 191), Boa Via9em ! 20•} • o
•unié!pio de Fornando da Noronha;
. , ,

.1

d~ Brejinh~! ;;.~~~~~~~~ I~~~~;~~~~~~~~~!E~i;::~pt~~:;~ ~~:mi~!P~~!'; â~'

JCQJ.t.o, Sant.a Ter••inha, SolidAo, Tllb1l• • ---ru,u;rcot.ll.l'llal
. -UI - Al:aripimu o relli,.C:tivo Jnun1(:1p1o • t.oa lla IOodoc(i,
Ipubi, Ouricuri e Tr:indo.de;

IV - Jfrcoverde1 o reepectivo muniC!pic.> e oa de Buique,
Pedra e Tupanatinq.a;
V - Ba.rreiroe: o respectivo munic.lpio
l"orJOOao, S!o Joa6 da coroa Gx:o~~nda a Sor.inha6rn;

de

Rio

VI- ~lo Jardimr o·res{X\cttvo munir.;!pto e oli de ll:o:ejo
de D<lu11, Sanharó, Sio Bento do Una, S3o. _cae.tan::'. 11

VII - Be•arro1111 o·relllpeC'tivo munic!pio a os d• c:arrfl. da
'Guablro.ba; Btlnito, Co.mocilll d11 Slio r6lix, Gr&vat.S, Sa.it6 11' Sl{
J04qüi-. d'O Koilêe~
'
·
VIII - Cabo1 o resp~ctlve nunic~pioJ
t'l - CAl"piniu

o -l·aapoc~i~·-1 ,.Unicipl,(> " os d" X..~tqo• do

r!tapectivo

ll.Lbeir&o1
Priii0VOra;

J.IVU • SalgueJ.rot
cab~:QW, Ct>dto, E~u, Granito,

a:) no Eatado da Pernambuco I

o '011

de

d.. Ãfràni~

knt_. "-~"'• d.a 11oo1 Villt&J•

VII - P.::opri61 o re•ptu::tivo nu.znlclpio 11 011 de- AftoplH'O do
,sao _Francil!lco; Aquid•b&, Brejn Grand<J, Cant}ohl!l., Ced.«~ <111 Sllo
Joio, Ilha da• Flore.,
Itabi, Japoatl,
Ka.lh.,da
Bc~i•,
Neópolis, Nossa Senhor• do Lourdea, Pac.-tuba, Sio l":rancisco e

c!""

de B_o•
Oz;obó,

.u:11 • ttl~relr o r'l'spectivo JIIUnicipio 11 oa do ,\gua
·~~. ea.-1•1.-..• • Jo~;q<~im Nabttco;

"-1'aj1• C"out•ll

:caM~~

~•

e

oe

de

o H~!lpt-ctivo munlcSpio e' Oa 'do
Miro.ndiba, O:rocó, Parnamirim, Sio
S!tio doa Koreiraa, 'I'erra Nova •

JlVHI - Sio Louranço d11. Matai o

de

municipio

reapect.L~o munic-~Pio

•

e..-.-. 0 u... ,

u.ll . Serra Talhado• o
8<atlnla 1 Cat'u~i, ~tore• _e •.rriunfo;

ro:~speçti':'o

munic.tpio .e- oa ·d•
• .
.
.
' ' • _

Ul ~ Sert!neal o ra111pectivo llu.:ulicipi_o e oa de Custódia
Jb.lalrl•l
xx-xt ~ Surubinu o respectivÕ muniC1pio 'e Os de F"~i
'll1JU•l1nho, sint• i<!_.:da do Cambuc•.•- ";taquarit.ing_a do Norte o
V•t·tantaa,

•

.txHI • Timba(lba: o rollpe'ct.ivo _munic:_1pio
C•uautanQ•, r"r:rnlroa; Itll.lllbé, Hacapar11.na o São Vicente

e

oa

d•

Fé~re~;

XXXIII • Vitóri4 de Santo Antão! o r:-eapeceivo municipiÔ

e o!" d• Chi

d~

Alegria, Ch! Grande, Gló:r'ia de

', t.) ,1'\0 Eptado de

~iU. ~

Pombo_a! , ,

~ldgao~~·.!lr.

T • Maceiór o reapeo::tlvo 1Min.LdP10. e ·os de Co'ql.:te'if'o
Kafo<:lJd ,DIIi?d~o,, Rip, Ll!l%~0, ,sanu Lud.l!l do Norte e

$f'!CO, .
S6.t~~~,

11 • 1\J'apiracat o re!rpect·lvn municip.io a Oll de chnipO
1\.leg-r{;l, Co.it~ do Nóia, Feira Grande, _Girau do_ Ponci&no, La9"" da
Canoa, Li.-.oalro de Anadia, Major I.!!"idorõ, Mlir"Vei1itelho, Hinarl.or
do .Jacinto, Taquarana e 'I'ra.tpG::
.
. .
I I I · Atdhitlr o re.-speçtivo munic:lplo
Cap&la, Pindoba, Pilar Q Boc'!l d~ Mata;

e

oS

ca-cajuerro,

lV • P11lme-ira doa ·!ndiol!l 1 o I"Olllpectivo mun.tcipio ·e· O !I
dq. DolCrn, cacimbinhaa, ChJii Pl"Qt4, I<ju<':i, Haribondo, Minador do
P<iJulo J~ctn_t.o,, Qu~brangulh?• 'I'IU1que O' Arca~ .Viçoaa;

,N,ct~r4o,

v - P~medOt b ·
Gro!lnde,

Feli'l:

Oeserto,

~~-b~:~ito~i~ç-.,buo;-~ 1

rc:ispectivo l!lunic{pi'O • • oa de can\po
Igreja Novo., Junqueiro, Olho d'~qu«
do Colégio~ S.!o Br.\11 e sAo

P~rlio _Real.

VI - PoJ:"to Calvo, o rel!l~etivo Jnunictpio e o• ·do
Jacu!po, Japatinga,_ JundU., Mar.,go9i, Matriz de Camar>~glbe, Porto
d• P•dra.a e São Mig~<tl do11 MilagresJ

Itael\9• • l!audD.lhol
'I -- Cft.ruill.tul o ret~pectivo mual(o\iJln ., Qll de Agre!lt.ina,
I•U.i.tohc 1 J•u.l\1», P.hcho du Allfltl.s, !:i>llnt.a c-c-u-1 do C4!:'il>adbe o

'f9d'i•-:

Zl _~ Catar.d•• o .rOIJW<'"t i v<> Jnunk{p(o;. • (>I o:lr. o.,lAm rJo
urto~o, C'aptl'•• Ju.ra11a, La9oa do~ Gtltoa, liaf.,1 11 1, Panal••• C::'-'lpc.pl
• lUci ..nadit.o do 5ul l
Jll • t:acadt~ o re1pa-ctho municip.l.,;
l~OI.NOa,

P'lon•-ltnt o ruapoctivo mur'liclpJo 1111 ~· do tnaji,
,.,.trol&l'ld\a, Slo F~<:~n<:.iaco e Taca1-'lltl.IJ

llll -

VII - sant111na -ao tpnncmuu o rc·!'t'()eCt:ivo l'lun.\•~!r~o n o~
de li<Jua Bram::IJ, Bntlllha, êc-lo Mrmlo, Can,p!, Cal"iloiXot'l, l"l_'.'l!~~ro

Gottvoin, Doia Riacho", Inhapi, J.r~o:ar~ don llOil\AII!I, .:~ll"fMt~iiJ,
Mnr11vilha, Max: Grande, Honteh·ópol.Ln, OJ1v<ll'l'tl'l, O)!,,, 1'1·.-;uu ~'ll:l
Flo~cs; O'lho d.'Â~ua do Cas.;.do~ O"utõ Brlin<:óf !'.!tl<'.>t!;',", i'loo d.C"<
XçÓ.cal:, Pi.::an\1aa, P..:~ço das Tt"J.n~heiraa e. S~o ~osê q·~ "l:}_ciat·!l:' "~_• VIII•" G!o- r.uiz d<'> Q.>.tit.untl<:>r
ti~:< 54nto. Atlt..Onlo,- ~·J<l><fll ru11

os do llarra

n•tJ_'Iir.t;::l·~ e
Pou!II<'>J'J rl·~ ç,,t\ll~,,fpriil: ~-

o n:mr.itr.-t.;t,;.o
lt

IX • $,0 l!l(]Ul•l •JQto C:10:~l""'' "t"KI"'' tl\10 nl\lnlr~pln ...
de? Alll!ld.L•, aarra do sao Hiyuç•l, CCir'.lt:ip,.."' 11f>t.ff!L'OI•
--

~·"

Sej<:ta-feira 10

1993.

IX - Caat,.nhal! o re11pectlvo munit"!pio • o• de

Co~~ruç!,.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)

Abril de 1992

X - Unilo doa Palma:nuu o re~puct.ivo nru'lll..·l:pio r. ~~~~ d,_
Brii.JlQulnba,
Col0ni4
Leopolo:liua,
lbltP.Çiullra,
J.:>....l']u.\m
Co::~ea,
Me1111ia11, Hurici, Novo Lino, S.s~nt.ana do MundaiJ. a S.\o Jon(l do f.,.1qe.

. ·
Pa:.:"Agcafo ~nico - Fi<::'!l l'!lii9U.(Iróu•l., ..,..,li ro~·l ~!'HI••t·'~=' <::1
<fireilo dEt optar polo 3lui:tllwmto d"' >lUillf
:rnc.l~ll'/1\j'ÕF.I:I
cm.
qua lsquor d11.s Junt•• de Cone J l i"'ção e .Jul ',i<:llt'•~l!t<.:t 1 1 J ,_ ! 4 ~ ) <'J:li'"'
continua111 detendo 11 juru~Uiçlio plena ern t.od.;, 1; m'J!lir.: ipio do
Recife,
submt~tondo-ae,
contudo,
80
critério
m:11:r.ul!
de
digtrlbuiçllo.
lu:t. :n - Fic::11m 'Hifim dof i nJdae li!' .1r<"IIP. do jur\J.!!<;af.l
das Junt11.11 <!.e Cont;.Llio~~çAo e ,Jul<;~a.,rmto, loca\hi5'lllll n.-." cid<'L<J~II
abaixo, rertlttlr.('ntoa ,\ 71 Pagi.!io, no F.:~t.IHio do Co<'!r.6r

I - Fot:t.alezru o tCII~Ctlvo :nlmictplo " Qij tle Aqutr.11z,
Bcl:.leribc,
Coll.!IC4vel,
CaucllLn,
Chorozlr1llo,
~uzé~lt~,
\flJfJ.!_úlHI,
Horh:onte, Htlrllc.an.utl, Morangoll!pe, Pacajus, Po!Collt\ILa, Pnracuru,
Paraipo!iba, PenteeoatOJ, Pln\ioret(l./1111; S<JIQ l>onçnló do Anl;.u'lulto, Sil.o
Lu.lz do Cu~u, Tr~lt'i e tlmltl111;
Bat.uJ:"itél o respect1vo llll'nle!plo li!! '>li rJtJ A::nrop~,
.Arac:oi«b4, Ar•tubll, Borrob·a, C.!ll\[nrJé, eaplot:./ltr-:, t:arlér.-:le,
GUIIIJ:'llmir•nqtl,
Itapiúna,
lt~tiro~~,
Hulungu,
ceara,
!'4C;)ti,
P•llllci.n, P•r.n100tl. e Redenção'

~~~~~i:;uSao ~~~i~~~!• do 1 ~!~~!a~_ ~;;a~~:~~J.II~~r~~'"Par~:c~oiia,
X - Conceiç.tl.o do Araqu11la• o ro•pectJ.vo munictpio o OIJ
d" Rio Maria,_ RcdençJ.o, S•ntll Maria dali Bl)r.t:"oiraa, Santana do
S&o F6li:N: do Xinqu, OuriU.ndia do Norte, 'l'\lcullli a
l.l,_niJUUliJ
J\,l:~qual.a,

XX - ltaitubat o J:"ellpctctivo munic1pio • oa de Avairo,
.1-..eareacanqo, Rur6pol.l• • Trairlo:
XII - H11:cab.l1 o reapectivo munie:lpio 111 os de llolll Jc;unle
do Toc•nt.ins, 8.t:"ojo Grllnde do Araquaia, It.upiranli•• Jllcund6,
Rondon do Pa.t:".tl., Slo Get"aldo do Aroguaia e SAo Joio do Araquoia;

Xttl - Obido•1 o respectivo municipio • o• de Alonquar,
raro, Juruti, Orixi.ainA e 'l'err• S.anto~~r
XIV - Paraq0111ina1!11 o ret~pectivo
~~1~~~po~J.I!Itllr.6, 00111 Elheu, Mão do Rio,

mun.lc!pio • 011 da
Ipixu!IUI do Par.i e

II -

III - Crlllttlltl•r o tQIIIpect.ivo rnuntc!oio e ..,, de B~a
V!11qum, Gr11ç11' , HidrolAndl4, tndopmod(oncla, · !pnporalliJa, I pu,
Ipueb:·••• MonsenhoJ:' TabOIIIl, flovo Or:icl'lt..,, NCJva P:lliUHt!J, Pa_punbu,
Pl~• Fort"eiro, Por.•nqa,. Santa Qul!..érh., Tamboril "" 1'au.t1 ·
IV - Crator o re•Poctivo mutllctpio e o• de Altaneira,
Antonin.. do Hort111, Araripe, Alll•ar6, C•mpoa Salos, Faria• Br.ito,
J•rdllll, Nova Olind.a, Poteng:i a S.antana do cariris
V - tguatu1 " re»pnctivo munic!.pl.o e os de AcopiÕI:"a,
At'wd-roc,· Bt~ixlo, C~J'rille, Catarina, Ctodro, Icó, IpnumJrlm, Jur..6e,
L•vr•• da Hlllll')abaJra, Hr,nnbl!Ç..,, Oró•, Vlqu•t Carn<Jiro, Qui,>~o],ó,
Sabo~iro, U.IU"i e V4.nea Alegres
VI '"" Juazl!l(z:-o 'do /lorte1 ·o resp•IC"tii'O munl.clp\Cl q <:IS. de
Abeiara, Aurora,
Barbalha,
Barro,
8rojo San~.o,
CIU"irlnçu,
G:.·anjoiro, Jati, K•urlti, Mll;e~qrcul, Mlosslio Velh•, J">.-.n!I!Cir':.a •
PorteiraaJ
VII - Limoeiro do Nol:"t'll o t!:llper.:t.ho mnnfc<plo s oa da
"Alto· ·Santo, Ar"acati,' &rer&, rrar.:oom11, tta.içllbl!., ,Ta•.Jnaret.aJMI,
Jag:ullribllra,
Ja'ilua~:ibo,
.Jagttatua:~...:,
~rora11a
N0\"<'1.,
ralh<J.uo,
P•reiro, Potireta!ll.l., Qulxorll, Ru•a~us, Slo Joio do .Jag~·a::-.tbo e
T4bula.t~:o "do 'Nortes
VIII
Qul_xadh!, o, rE'!ts~ctivo, __nlunic1p1q o <::>11 de
,BIIq_o!J~l~, ,Oepu.tljdo- Iz;:opllan
Pinheiro, Ibarct:.nma, 11;-ir.al-t;lnqa,
Madalena, MJ.lh3, Pe<1r4 8r>lnca, Quixeram::;-J:ol.r_,, .rremll-io~· "I'_ópfpéu, e
Solonópohl
~ 'iobr-'11• <:> r""ll[l'lr.r.lvo !llunlcil·do o;, 011 do Ac_llr!lG,
Amontada, B11rr<1quinha, ílell!l C"::"ur, r.alilcciln, Cll:dr4,
Corn.:.(l, Cr011t..6, cru~, rorqu!ll~.,, l"r<'lch.,Lr,{nl>a,
Cro.njp., GrolliS"I\11-, Guar ...::·tat>a <l<:! foltJrte, _ H,il:•pln,.,
Tr"u'Õnbn,
Itapaj6,
ltapipQ<:'4,
lt101:oma,
11.'11:"C(l,
H.trl.lirópolo, · ~ ...·,.,..p<),
l!eruoca, MiJ:al!ll.l.; Morl!.!ljo, · Morrinho11, , Mucaml;Q_, i>.n<;uj 6, Jl:"r .lut abtt,
Sontana do Acaraa, SSo Bene.dito, Senador_ Sli, _1'&,Uij'1J':v·ll, !.ll).nl)'u&,
Tururu; Ubajara, uruburo~4Jlll•. Uruo_ca, y.!lr~ot.4 ~~t_ \:LÇ'1llll. de C1ú1.rli..

1X

Alclntara,
C~rn~u,b•l,

Ch.,ve~,

.

'
'
.
'
''
' ' ,u liretol:o dil jur~!ltll.çiil.o
.\rt:..' 2(1 - Fl.cam
.!lll!lim
defin!d,s
<illiJ Junto11.11 de C•.. nct Uaç.!oo e Julgament<:l, lo<:lllh.ado!! 110.11 Cttlada-a
•l='ab:n,, pc:rto!ilo:'"""lltj0!1 /)1 Ql Regllor
, .
"l no E.Jf:ado do Par.6 1

II
Ca111aNí,
Pedr;al)l:,·
~~=~:i"l;o

Abaet.etutuu o rctt~poctivo uoll.nit:l".pi<::>
r...tmoetro- do, Ajuru,. l'{ua'l.i _11"

tga~::ap4-11lrlro,

Ql!

d~

Polltol!l

doa-

o

IU • Alm~.lri111: o refl.p~u:t!Vo"' mll.r>ici:Li Jc, '<J' '"'Y.ce-fa~ '<Ío
o.ie Monte Oourado, e .tUI de Gurupll, Prr.tr:lra e Porto ce

lV ·-·llltl'l,ndr"' 11 ;.,;"'pm:-ir'.,o.mÜÕ1c1pio·.., Õos de'r:ú·.eia"ll
Novo, Mcdicil&ndla, ~•mudcr Jofl.é >'•.u:fh;l<:l,
llJ::Ullt<i
V1t.Orlil. dr,)

Xingu;
V
Anan!no.ie\l"llt o :·e11"ect.lvo
aenevid•• • Santa Bltrb•ra dtt Pat"ll

J:'ctl!lpectlvo

munic1pio

de

XVUI - Tucurul1 o re·spectJ.vo munic1pio

11

o• de Boilo,

:!~~j.tl.k:~ao.Úa:i:~êaia do Par&, - Mocajuba, Movo Repart-.1-~t.o.'
b) no Estado do Alnap6.r

~ Mllleap.lt o .t:"ospectivo munic~plo & o• _de Feç-reit".a
~!:!;, Mauglo, Slllrit4INl, 11, no 't;at~Jdo do Plli"lii, o• doi- A!ul a

I

I I - C;~,lçoenet o reepectivo munielpio e os do Amapi,
Oiapoque a 1'1lrtaruql)lzlnho;
'

III - La~:anilll do J.ar.lr o reap&etivo mun.lcipio a, no
:i!.at~i.Jt~ ParA, o dbt.rito de Monte oouradoj -do mun!cipio' da
Art._ 29 - Ficam ~JSG.llll definidu 11s 6.ri!as de Jurisdiçlo
d&s J'un,as de Conciliaçi!.o e Juli;Ja'mén'tO, loeai.lzádal!l nas cid&dall
.abalX.~, pertencente• i. 9• Regido, IJD-EI!tado do P~r•s:t.lf ,
, ,·,
1

Curitibat
o !'"ellpco:!tivo muni'ciPio e oa 'de
Mr.ianópolla, Aqudoa do Sul, Bocaillii"A do Sul, C"amplna-Gr4n:da -c:lo
Sul, Mandirltuba, Piraquar,., Quatro .a~rr•• o ~itâ~ainl'ia; ' ' '
II - Ap\Jcaranat o .t:"éspectivo municipio e o_a _ dft_ Bo•
Sucee11o, Clll.lfórnill, Cambit"ll, J'andaill do Sul, llialor<6, M&t"il&nd.l•

do Sul, Mllrultlbi, Rio Bo111 e S.!oo Pedro do Iva1J

Alltorqa,

M~~~o:c- de ~!l~n~ll.~~b.6~di~~•il6ctivo

,m;un.l.Cipig -.-. ·oa

de

tV- Al:_a?c6.rillt o respeet!vci_llunic!pip e'plf de B,alu
No....-101, Campo t.arqa:,, Contenda e t.apaJ' ·, ·
' ·
'

V • Aliais Chatellubril:lndl o respectivo ltlunic!pio o oa d•
Fo:r:.aaa do 04•ta 1 Fl:'lllneiaco Alve•, Jaauita• e Pa.lot.in111

-

Bal'fdelrantoat

o

rollpGctivo munio:::1pio • o• de
Itllmbarac'r. ~unqia1 do. fliU,l•

~~!~:Áo ~0d~r1~h.,~a:r:an~~ ;;,: a{ll.é/
1

'

VIX - Campo Mour!o1 _o .t:"espectivo munic1pio o os de
Araruna, Borbol!la F~rraz, eo.. Esper•nça, Ca.mpina da. Lllqoa,
Coru-mbata1 do Sul, Enqonheiro Belo·!o, Fénix, Go1o-&r&, Iratatna,
Janiópolia, Juranda, Lu.l:r.lana, Ma.mboJ:A, Moreira Salee, Pellbit"u,
Quint• d.o Sol, Roncador e Ubiratlt;
-VIII - Cl!lllcavell o respectivo mu!Ji.o:::!.plo e: 011 do Boa
•Vi1t.111 dll Aparecida, Br•q11ney, Cafel.!lndia, Campo Bonito, .Copit!o
X..~nidllll
Marques,
Catanduvlla,
Céu
A:r.ul,
C:orbéli_a,
Ibctma.,
Lindoeete, Nova .Auro:ca, Santa T<aJ:"cua do oostfJ e Trê• aarrá• ao
Paran6;

VI - 8orcar•ntu o rctapectivo munlctpJ.<.< o o~ dn AC!I.t:".l,
Hciju e :om6-açu·,

K CianoJ:tctt o respoctivo municfpio e
G"Qcha, Guaporema, _ Indianopólll!l, Jllpurll, Ju1111ara,
Tom6, TGpejara, T'!_rra Boo.~ Tuneirllll do OestaJ

VII - Bt::~veiJI o ren>ectlvo !'fllniçipio e o" .de
B&fire, Curr111linho, Melqaço, oair3 a do Po~r,, Portol
fõ•P••tiio da Boa VhtaJ

'!'o.mandaré, lllo

.._IIOvo~.

o

IX - Ca&t!."õt ., reSpectiVo' municfpio e· -:-s'do Pirlli <io
Sul e Tiba.Qi;

ntunic!pl.,

An~~oj6111,

e

Sl.o

e oa clt~ Auqualo
do Nol'te, Nova
Boi, Priml)vera 1
Pllf:'.tl., santll.1:"41111
S&o Jo.t.o de Pirabaa, S!o Miquel do Gu4m4. e Vhéu1

VUI - Cllpolln~tmtu o respectivo .m.unic!p.lo
Co~:rla, Bonito, Broqanç:a, Capit!o; Poço,' Gert::llf!o
••pa~:anÇ« do P1ri.6, Novll T"imboteu~t, Ourém, Peixe
Salinópolis, So~nta Lu:!" iii do P11r6, J;~tnt~t ·M<'lll.lil rio

e

XVr - Santllo Jaabel do far6r o reapectivo município e 011
"lujaru, Colar<!t~, ConcÇ"dill. do Par&, Santo AntOnio do Tau,, Slo
Caatano da Od.i..velas e Viqias

VI

X - l'oolém1 o ro&pcct:.lvo :nuniclplu e ~'~ •iu Cach,eJ.c:t d-o.
AJ:"ar!, Santa Cru-: do }..r a ri, Sttl~raton·a -e fQU..Ç<I;

o

Pa:tau4pebau

XV
~rionópol.l•s

de Cidade
Rondon, Slo

011

XI ~- Colombo1 o re11pect.ivo municipio e o• de ~Imirante
Br;~nco

do Sul e C•rro A:lUlJ

XII - Cornéllo Procópioi o re.spec:tlvo município o oa dt
l'.çat, Congoinh11s, LP.6polhr, Nova Am4ricl!l dll ~olt-r•", N?VII F;iti:llll,
Roncho Alogre, Santa. Cêctlla do Pllvi'io, 1:ant11 M"'ri&II'!I, So~ntc
AntOnio do Pl.l.rali!O,' Slo Jerónimo de serrll, St.o S"ba-..t:.iõo da
AmoreiJ:"a., Sertllnctja -,.- Ura1;

XIII

-

Foz. do

I!]UIIÇll'

n

r'C~(Jtl'C'tlvo

mun!eo!pio

Oiomante d'Oe11te, Matelandill., Hedinnelra, Ml.nllal,
de Itaipu e Sio Miguel do Iguaçu:
XIV - Ft.oncJIIC:O Bvlt.:rÕOI I>

re:~p~çtlv_o

Sllll~G

&

05 d<>

Tm::e:dnh"'

XV - Guarapuavas o ra•pectlvo munlclplo " o• d& Pinhio
III 'l'IU."VOI

XVI - Ir11.ti1 o roapoctivo mun1c1pio e 03 de Illlbit.uv<~o,
In&clo Kart.im1, Mallot, Prudentópolia, RobouçaPJ, Rio Alcul o
'l'oh:eil:'o Sotj,r••J '

munic1pi.o •
8ornu:ópo1J.I'I, Cindido de Abreu, Flll'l:in{ll, Godoy MoreirA,
Aios, Jo.rd..Lm Alegre, r..unardelli, Hanoei R.Lba11, 140VIII
Pitanga, ROsArio do Iva1 o Sll.o Jo&o do Iva1;
Ivaiporiil

o

os

re:<pectivo

de

Gr.t~nd.o•

tob.Bs,

XVIII - Jac:arez1nhor ·o rel!lpec:tlvo município e os de
C111111tnu:·6,
Cadópoli•,
Guopirama,
Jo.::.qailll
'!'&vou.,
Qt.Hitiqu-6.,
Ribe.Ldo Claro e Santo AntOnio da Plat.iniiJ
XIX - Jaqua:rialv•u
Arapotl • Seng4u5 1

o

re11peetivo -mun1c1pio

e

011

de

XX
L•u·an,fllrlllil <lo f!ulr n r""P<Jr:~J."n rr~nnlciplo 111 011 do
Alta1111ra do Paran6, Cantagalo, Côu4ran.Laçu, Queda:s do Igua.çu o
Po.bi.Ltal;
M

do

Sul,

Pri~~t:riro

II
'I'aquatJ.ng:o.~ a ro•pectiva
tazl&ndia e Ceil&ndiaJ
M

XXI - Londrina' o respectivo munic1pio o o• de Alvore~r.la
Bel.a Vi•t• llr.o Pllrauo, C.mb(l, tb1p9rl!l, Jatllltinho,
de Maio • Sert.nnóPQlhJ
XXII •--Marechal Clndldo Rondonr o relpeetivo mnnil:ipio

o o• do Guo.lr&, Nov.a Sollnta Ro•a e 'h!rra Roxa;

XXIII
MarJ.nq.6t o rupactlvo ~~tunic1plo e· os de
COlorado, Ooutor Camarqo, Flot&l, f)oreat.a, 1"16rJda,
It.alllbdl,
Iv~t,\ltul,
Lob.aot.o,
MGI'U~IIo9'-,!l1Çll,
Mlldllg"lUI:t:'i,
Mari~lva,
Ouri:tona, Paiçandu, Presid0nto Castolo Bx,.nc::o, Santa
!"6 1 sarandJ. e SACI Jo:rqe do Xvais
Atalaia,

l!JUAC'I!IÇU,

XXXV - Paranaqu61 o xespeo:::tivo munlc:"!pio •
Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba,_ Hatinhoa e l"?.rretear

o•

ela

XXV - Paranavah o respoc:tivo munio:::1plo o os do Alto
Par.nn6, Anlapori," Crut:e1ro dO SUl, Diamanta do Norte, Glllliraç6,
Inajl., ItaQna <to· Sul, Jari::tiN Olinda, Loanda, Mar.Llona, Kir11dor,
Nov.a Aliança do. Ive1, Nova .r:e·per:'ança, Nova Lcmdrina, Parai•o do
Norte, Paranacity, Paro~~napoe111a, Planaltin11 do Paraná, Porto JUo:::d,
QuerGnc:ia do Norte, Santa Ctu:t de Monte- CAstelo, Santa I•obel do
Ivo!, So~~nto AntOnio .do Cdu6, Slloo Cllrlos do ·1vo~~~1, São JoAo do
Caiu6, S&o·Ped.rocdo Pou::an6, 'I'o~~lllboii~CI, Terra. Rica e Unltl.;.;qXXVI w P.sto Brancor I) rn11peetivo I'IUnlctplo • OJI de
Chopinzlnho, Clev~tl&ndia, Cor-or••l Vivida, ttapoja~:a d' Oo•te,
Hanquelrinh11, Mariópolla, Valma•, S!o Joõo, S!o Jorq111 Q' QQateç
Sulina, Verê e Vitorino;
XXVII· - Pontll CrOS-I!Iaf o ro-11poct.ivo'" mun1c(plo e oa d•
lpir•nqa, Iv111, Palmeira, Port.o Alnazonl!.ll o São Jo.So do 't.t:i~nfl)J
·
XXVIII - Rollndfar ·o respPctivo IIIUnícipio 0 015 de,
Cofoara; Cel\tenli.i"J.o t:l.o Sul, FlorutOpolia, Guo!lrac:l, _tto!lquaJé,
Jagu'apiti., r,UpionOpnlie, Hira:selva, N0111a Senhora d111• Graç•••
Poroco~~tu, Santa Xnê• e Santo I_i16c1o;
XXIX - .S.AQ. Jod• 5i911 plnhalu o ro11poactivo munic1pio e o
de Agudo•
do Sul,
Ca"'po· "do Tononte, _J1_6nd1r:Ltuba_, __ Pien,
(luitandinha, R:I.O Neqro • 'l'.l,\Jcas do SulJ
XXX ~ Tllllnrn~tr:o n•~J;"b<a• o rn11p'o~CI,lvr.o nu.mic::Jpto •
Cur.tQva, r1que1rli, Ort1queira, Reu.rva e Sapop.éftloll;

o• d•.

XXXI - 'I'oledor o rerrp0Ct1vo munic1pl0 " 011 de Curo
Verda do Oe•te, Santa Helena, S.ll.o Jos4- da1 PailliO!tas, Tupaolli __ e
Ver• cruz do Oeate:
XXXli - l)"'ua~~~oJnll• o- ro'IIJ-~r:ti\'1) m•mlr:tplo n 1).• d!l
AltOnia, 1\Ü.o Pl.qu!ri, c·ntzêoir·o:o <Jo :Alll••, O<>urnt!l•vo, J,~llriiJII\II,
Ipora, Hori• Helena, Harlluz, J.lova Ol_t.J(Ipia, Pér~l.:., S-lio JO'r•J~ do
Patt:oclnio, Tapira e Xaml::>r-!1;
XXXIII·- Uniao de~ .vJ.t.Ori.'ll o :ot•llp('r.t.lvo lfl\llllC~Pl" "O&
de AntOnio Ollnt.:o, BJ.turun111, Cru:~: ~·\Ch.,.d:o, Gano;>r"l C!lrneiro,
Paul .a Freitaa, Paulo Frontin, Porto Vlt6J:lo!l o· S;"!.o Ml.ltCUII do Sul f
XXXtV - Vcmcealnu Brnzt o re&f>llCtivo mun!ci.pio e 011 •:!e
Comu:lh•iro Mairinck, Iba.lti, Jnboti, Jo~~pi~a, Finhnl,,o, Salto _do
It.ara-.:6, Santana do It•rnzá, São José da Bon Viat.a, ~Jq11e.1.ro11
Campos o Tolllaa.Lna.
AJ:t. 30 - r1c11111 assim detJnidall a.s,líro,'111 de JurllldJção'
dtte .runt•s de Coneilloção • JttJgo~~mant.o, loc.!!li:tlldll~ n.c" c.ltJnda•
abai:xo, perteFJço(tnt,es a !O• Região Ja Jl.t&t.iça do Tr~:~ba.Lhol
ll} no Distrito Fedur11h
I - Bra•111at toda .a .Sraa tarrit.orlal que compõe o
Jtrito Federal, axeatuando-•• a• localidade• con•tante• do
ciso II deat• alinea;

---------·.

~---·--·

cida~

a11t6lite •

aa da

b) no E11t.11do de Mllto Gro••ot

liHini<::iPi'? O OIS do

Alllpáro,
Barracio,
Cnpanema,
Doia
V'iz.inh';!l!;,
Enéas
Morq:>.U:t5 0
Har1neleiro, Nova Prata do Iguaçu, Po!'roh do Oeste, Plaaa.lt.o,
Prllnchita, Realeza, Renallconçl:l, Salgado FJll1o, Salto do Lontra,
Santa I11abol do Oeste "' Santo AntOnio do Suóoeate;

XVII
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1 - Cuinb6.r o r!')apectivo l!lunicipio e o• de Acorhal,
l.riptJ4n!, Sui.o da Melqaço, Castanheira, Chapada dos Gui11111r!e••
Ju1na, Jumon,.., Nova Brn•.l.llndia, Noaaa Senhoril do Livramento,
Santo AntOnio do .t.everqer • V6rze11 Gr11nd•1

II - Alt111 Florestar o resp"ect.ivo munieíp.Lo e oa de
Apiaç6a, Guar.nnt! do Norte, Nova Canal do Norte, Paranalta,
Pab:oto de Arovedo e Terra Nova do Norte:
III - Barra do Garçaar o re•pectivo lllllniclpio e oa de
Araquain•, cocadinlJo, General C•rneiro, Nov• Xavantina, Novo Slo
Joaqul11. e Torixoriur
IV - C.icerea1 o re~Spectivo ~nuniclpio • os de lln4 Bela,
Araputanga, Jauru, Klrll!S-1101 d• Oe•te, Nov.a F1gue1r6polia, Ponte•
e Lacerda, Pocon6, Quatr<J Mari~•, Rio Bx:onco o Salto do C6u;

v.- Collàor1 o reop4retivo munlcipio e os de CarJMI!I,
Cidade Indu•t.l:i.al, Nova CAna!, Novo Mundo, Oscar Americano,
Patrili:IO.nio, Plax:a~Açu, Santa Folie.Ldado a 'I'etrr& Nova,
VI - Diamantinot o respectivo município e oa da Alto
P4rogua1, ArenApolJ.s, Janq111da, Luc:.a• do Rio Verde, Nobre•,
Nortol&nd1a, Nova Huturu, Ro•6rio oeato, s•o Jo•6 do Rio Claro Ct
Tapurah:

VII w Rondonópoll-111 o rosp-octivo municlpio o oa de Alto
G&x:ç••• Po111 Aquino, Et.iqui.r:a, Guiratinqa, Jaciara, Ju•c:i-ira,
Pedra Preta • Po:Mor60I
ItaC..b4,
Vera:

Vlll - Sinop1 o roapectivo .unicip.Lo o o• de Cl!udia,
Novo Horiaonte do. Norte, Porto dos GaC..cho., Sorri•o •

IX - 'I'anqarA da Sarrollr o roapectivo municiplo e o• d.e
Barra do B'uqro•, C•ll.po Novo do Pareeis, Deni•e e Nova Ollçia.
c) no E11tado dll! Mato Gros•o dO Suh
I Campo Gr•ndea o reBpeetivo 111unlcipio e 011' do
Bandoi:ro!lnte•, ca-pul, cerquinho, Jaro!lguari, Rib•a do Rio Pudor
Rochedo, Si.o Gabriel do oesto, Sldrollndl.a e Tor•moa1

II - kai.IJbiiJ.t o respect.lvo munic:lpio e
Sapucala, Porllnhoa, · Sote Quoc:l&• a Taeut:UJ

oa de Cororiel

III
Aquidauanar o r6'speet.ivo 111unicípio e os de
AA••t6cio, Bela Vista, Bodoquene, Bonito, C•racol, Guia Lopea da
L.llqun•r Jerdim,, Kirand.a, Nio11qua o Porto Kux:tJ.nhoJ
IV - Corwab.h o re•pectivo a.unlc1pio • o• de L&dldo, •
Pru:t.o Eape:rant;a,
V - Coxbu o re•pectJ.vo município e o• do Pedt:o Go-•·
Aio Neg:ro a Rio Verde de Mato Gro•so;
'
VI - Dourado•1 o respectivo município e ~os dtt Clllll:t:op6,
oeOdApoH•, Douradlna,
F6ti11111 do sul, Glória de Dourado•,
Itaporl, Juty, -Karacaju, Rio Brilhanto a VJ.ccontina~
VII - Mundo Novot o respectivo municlpio
Eldorado, Igu•terd, J.apor&, N.aviraí e Itaquia:riJ

•

o•

d ..

VUI - Nova Andradina1 o re•poctivo 111unicipio o os da
Mnuril!ndia,
Anq6liea,
Baitaporl,
Bataguaçu,
Ivinheu
•
Taquaru••uJ
IX
Paran11iba1 o re11pectivo município • 01 de
Aparecidll do '!'aboado, Cllsii11Andia, Chapadlio do Sul • InoctnciaJ
X - Pont• Porlr o reapeetivo municiplo • os de AntOnio
Joio e AJ:'al Mox:eiro.;

XI - '!'r~• t.ttoqOIISI- o rupectivo município • o• d• -.(gU&
Clara, Brasil&ndio, Santo Rito do Pardo o Selv!ri•J
d) no Eatado de 'l'ocantlns1

I - P11lmas1 o respectivo •un.Lcíplo 11 os dCt Aporecida do
P:lo N~tqro, BarrolAndie, Bre,lnho do N111aar6, CrJ.•tallndia, !'.6ti111a,
Monta do ·caono, NtJva Rosalàndla, Pium, Porto Nacional, Santa
Toreu. do Hor~•- e 'I'm=ant.1niaJ
li - 0\l"aqua!nal o re!lpoctivo munic!pJ.o 11 oa de Amm68,
Ar,apoell!4, Bl'lbaçuland.ia, Collne~ll do TQcantin•, Filadélfi.a, It.apot:l

do Tocantinl!F, Prelidunte Jte"nedy • Xall(b1o.6;

I:ri - Gurupir o respectivo município e os de Alianç• do
Alvo.rad«, Dueré, f'iquoirOpoli•, Formoso do Al"aç:uaill e
IV
Mir11cema do Nortal o respectivo llllmic1Pio e oa de
Araquacema, Dois Irmilios, Guo!lt:al, Mlranorte, Novo Acordo, Paraiso
do Tocantln• e Pedr.o Afonso.
-M

o\z:t. Jl
fic::am ansim def 1n1da• a11 6reas de jurisdiç!o
dali Juntas de Conc11J..allo e JU191111Krnto. loealizadaa naa eidado•
abaixo, ~rt.ctncant•• io I• Reszllliol
·
M

XVIII - L.ar;e:u o respectivo 11\Ul'li'C'ipio 111 oo Cl'il f.nitl•
Gcu:ibllldi, Bom Jo..t:dilll da Sa:rr11 1 El<>m 1\et.lro, C;.UipO Belo ~o Sul,
Cebo.
Ot.acilio COtlt.&• Sliio, Joaqui!ll, Ucubici ~ tlr~('E'Ilna:

«) no Eat.ado do Alii<IZOIH.'ISI

I -

~nauu

C>

Rulo••

Te:spect.lvo li!unir.lpio:

II - S.nj.amü& Con.:t111nt1 o respect-ivo rrn.mlcipio;
III - Coa.ril o

~:•speetivo

municí.pio a oe de

Codaj~s

e

AnoriJ

IV - Ei::::unepé1 o respectivo
VVI
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Hun~~;~.it.lt

ll11C04lillr.at

Autazea, Itapirottnga, Silveo:

o

XX - Porto Oni!Ot
I:dneOpoli• • Mato• Coatat

:munie.!pi~:

o respectivo munJ.eiplo
~:ospcctivo

(I

XIX - Mafrat o reapect.lvo .unÚ:!pio • oa do Itai6polia,
Montll Caatelo e Papanduvat

o drt Aput:

municipio

o

:t:eapectivo

lll"..tnic1pio

.e

oa

da

XXI - Rio do Sul! o r~e~s-pE'<"I:ivo munic1pio' 111 oa do
A<]rollndia, AgronOJnica, Alfredo Waqnor, Atalllnt.a, Aur:ora, Dona
Ituporanga, José Boit.eux LAurentino,
Emnla, Ibirama, Imbuia,
Leoberto Leal, Lontrlla, Pet.rolandia, Pouao Redondo, P1::e11idente
Geotúlio, Proaidcrnte Nerou, llio do Campo, Rio do Oeate, Saleta,
TaiO, T.rollllmdo Cent:rlll, Vidal Ramoa, VJtor Mairel•• • Witaar•u•r

ft

oe

de

01t

os

dtJ

XXII - SAo B•nto do Sult o r••peetivo 111un.l.c:1pio • oa de
C•mpo Al•Qra • Rio NeQrinhoj

ao~:ba,

XXIII - Sl!.o JoaCh o rllspl!'ctivo 1'1Wnic1pJ.o e 011 de Agua•
Morno~~a, Angelina, Anit.!ipolill, AntOnio Carloa, 8lguaçu, Garopaba,
Governador Calao 1ta11101, Palhoça, Paulo Lope•, Rancho Que!Judo,
Santo Alaaro da lnlper&triz e Slo Bc:mUAcioJ

e Urucurituba;

VII - Lâbreat o nospectivo rr.t.uüc!pio;
VIII - Hamt.capurur o t'6Bpet:t1vo mun1c1(•io
AtUiliiJ, Anot"i, C44piran9•• I1"andnb• a Man~tqulri;

IX - Manicor4il o re!:lrectivo munic1pio •
!fovn Olinda do Norte_ e Novo Aripuan.&.;

011 de

o•
XI - Proaidant.e F'i9ueiredo1 o

respt~ctivo

••

municipio;

XII - '1'abAt.in91111 o ro11pectivo 111un1c1pio e o:s do Atalaia
do Nort• e Solo Paulo de Olivenç~;

XIII - T•f4• o

:~:eapoctivo

municlpio e

do AlvaX'.!oa e

011

Uarinit
b)

no E:11t.ado

d• RoX'airna•
"':•t.llcart~~í.

I - Boa V.l.ata1 o X'<tllpectlvo munl•:iplo o o do

Art.. 32 - Fiea111 1111111bn de!inid-'1~ 11.!1 á.z::ea111 de jurhdlçõ.o
dl:!.a Juntas d• conc::tliaçao e jul911!11(>nto, locallzo~~daa n1111 cidad•""
abaixo, pertencentes ~ 12• Regi!o, no E~~otndo dEI so~~nt~:~ c~to~~rinlu

I -

Florian~pQlifu

o reapeetivo rnllnic:t.plol

II - AraX'angu!l o reapectlvo rn~:n.i.c1p1o e Ol!l de Jacinto
Mochado, Mt~racaj!, Raleiro, Praia GJ:'andq, Slo J~.!o do ~ul, Saj\t_.a
Rosa do Sul, Solllbrio, 'Tilllbé do Sul 11 'l'Ul'VOf
III - Balno.!irio CamboriO.I o respectivo lfiUniclpio e oa
d• CAmboriO., Itapen111 • Porto Belo;
IV - Blu1110naus o respectivo II!Unicipio

111

011 do Ga11par e

PotMrode1
V - Bru111qucu o reepectivo II!Unlcipio e os de Botuver!,
Canelinha, Guabiruba, Major Gorcino, Nova Trento, S!l.o Jo!o
U.tiat& • '1'ijUC&11J
Mgi•~

VI - caçat1or1 o respectivo IIIUI'liclpio e
Rio daa Ant•• • 'l'iillbó Grandes

oa de

Lebon

VII - CAnoinh"•• o reepeetivo 1111.1nicipio e 0.11 de Major
Vieira e 'l'r6• Bnrra•,

XXIV ~ S&o Miguel d'OII!atet o respectivo munic1pio e oa
da Anchieta, Campo Er6, Cunha Porl!i, Doscen•o, Dioniaio Cerqueiro,
Guaraciaba, Guaruj.l
do Sul,
Ipora
do oeete,
IracoNinhe,
Itapiranga, Marllvilha, Monda!, Pal- Sola, RoMllndia, Slo Jos6
do Cedro e Tun6poUa,
XXV - Tubarll.o1 o re!lpectivo 111Unic1p.l.o • oa de ~zOa,
Braço do Norte, Gr&o Pari, Gravata!, Jaguaruna, Pedras Grand•••
Rio Fortunn, S•nt& ftosa de Lillloll., S!o Ludvero, Solo Martinho e
Tr•:te de Moio~
XXVI Trinta.,

o 1::espectivo Jlluniclpio e oa de Arroio
Pinheiro Preto, Salto Veloso • T!lngarif

Videir~u

Fraiburc;~o,

XXVII - Xanxer4h o roapactivo nrunic!pio • oa de
Abel&rdo Luz, raxlnal doe Guedea, Galvilo, Mare_, PQnte Serrada,
Quiloabo, Slo OOJU.nc;~oa, Slo Lou..:enço d'O.ete, Verqe.lo • X&xill.
Art. JJ - Fica~a asab1 definidas as &rea.a de jurisdiç!l.o
da• Juntas de conciliaçao e JulgiUIMinto, localizadas na• cid&dea
abaixo, pertencentes l lJ• Jtegiiol
a)

no !:atado da Para1b&t

- Jol.o Pessoal o t:i!I111H'Ctivo 111Unic1pio e o• d•
Alhandra, Caaporl, Cabedelo, C&ld.aa &randilo, Conde, Crua do
!ap-!rito Santo, Gurinhlll, Lucena, Piti.Jnbd_,. Sant.4 Rita, sa:o Jili.pel
do _Tdpii e Sapé1
I I - Areia! o respectivo :aunic1pio e oa de Arara,
A.lagolnha, IJ.&goa Grend•, Alago& Nova, Eaperança, Mulungu, Pil6ea
• Jte•1gios
III - Bayewu o raapect.ivo 11Wnic1piol

IV - Cajaseiraal o respectivo 111unic!pio e oa de UO.
.Jeaus, Bonito de santa F6, cachoeira. doa 1ndioa, Monte Horebe,
Santa Helena, sao Joa6 de Piranha.a, Slo Jo•• elo Rio de Peixe •
Tr.l.unfoJ

VIII - Chapecóa o reapectivo I!IIUlie!pio e óe df! Agua• de
Chepec6, Ca.ibi, Caxaltlbu do Sul, Coronel l"r'litna, MadQlo, Nov11
Eroxira, Palnito.c, Pinhalr.inhu, S;Io Carlua, Sa.udGdell, SeJ:.t'.,) ;,lt.a til
Un.i.lo do Oeste:

V - Caapin& Grande• o ra•EMtctivo aunicipio. • oa de
Areal, Aroeiraa, Barra da sao Higuel, Doqu•irlo, Cabaceiraa,
F&qundea,
Itatuba, Juarez Tivera, Ltlgo.a $oC'a, .Kaçar&ndub&,
Hont.adaa, Olivedos, Poclnho•, Puxinana, Queb1ad••• S.l.o .seb&at,ilo,
â Lagoa da Roça, Sar:ra Redonda, SOle<lade • Ullbuz•irot

IX - Conc6rdiat o roBpectivo 1'1\lnlcipio e o• d• !pira,
Ipumirira, Irani, It6, Jabor4, Llndóia do Sul, Pl!lritlb•, Piratuba,
Presidente Castelo Branco, Seara e Xavantl.nas

•
VI - Catol6 do Roehar o roaper:otivo lltllnic!p.to e oa d•
Delb do Brejo do Crus, Bo111 sueeaao, Brejo Crua, arejo doa__
S&ntoa, Jericó, Riacho doa cavalo• e Slo BentOJ

X

CriciÚ11141
o
re111pectivo munl.-:lpio e 0111
de
LAuro MUllGr, Morro da Fumaça, Nova Veneza,
S.l.don:6polia e UrusiiGnqa~

Fo~uilhinho,
Orl~~t4nll,

IÇ'lllr~,

XI - Curitibanos1 o reapotctlvo 1<1Ufllc1.pio e 011 _ de
Co:rreia Pinto, Ponte Altll, Santa Cecilia " Solo Joe(i do C<ilrritOI
XU - Imbitub&l o rf••p•ctivo munJciplo e

'J"

cle 1m~~oru1 "

XIII - Indaial1 o reapectivo municlP.to a os de Apiuna,
Allcurra, Benedito Hovo, Doutor Pedrinho, Rio do• Ce<h::oa, Rodeio o
'l'i.tXI-1
X'lV - Itaj11i1 o z.'l!lapect:lvo munictpJ.o e 011 de 84rrll
V•lha, Ilhotll, Luiz Alva•, :Haveg.rmte•, Penha <"t Piçarr:ucs
XV - Jaragué do Sull o respectivo II'IUniclpio e 011 de
Corqp4, Guaram~ria, Maes.a.randub4 e SChroeder;
XVI - Joaçabnl o respect.ivo nunic1plo e O!l de J.b::lon
Datiet&, Agua Doce, Cllmpol Novo11, Caf>in:~l, Catandu•!as, i:l::v~l
Velho, Herval d'Oo111te, Ibico~~~ré, t.ace~:dópolia, OUro III Tte'Z•
'1'111••1
XVII
Joinvill1u o rcrspectivo 111Un1c1pic
Araquari, Garuva, ltapoA e Slo Franclaco do Sul;

4

oa

de

VII - G\1ar-1tbi:re1 o respectivo xrunic!pio e os de
Araçagi,
Araruna, Bananeira•, Bel6111, Borborea, ClàciJiba de
Dentro, Caiçarm, Cuiter;Ji, Dona Inê111, Duas Estradas, Lagoa de
Dentro, Mori, Pil6eainhoa, Pirpirituba, Serra da Raiz, Serraria,
Solll.nea • Tacilla;
VI II - Itabaianar o rel!lpacti vo 1'1Wnic1pio e o• de Ing:t,
Juripiranga., Mogeiro, Jílatuba, P•dra• de Fogo, Pilar e S&l9ado de

Sio F611x;
IX .- Itaporanga1 c re•pectivo •unicipio e os dlll Bo&
Ventura, Boqueirl&o doa cochoa, eonceiç.lo, curc&l Velho, DiaiRilnt•,
Ibiara, M111naira, Nova Olinda, ~ra. Branca, Piancó, Prlnce1a
I1abal, Santana de .M&ngueira, santa do• Garrote•, Slo Jo•' da
Cai•n•, Serr• Grande e '1'1lYarea1
X ~ K&nananguapen o n•pect.ivo 111Unic1pio e oa de a.1a
da T:rair;lo, Itapororoca, Jac&r&ía, Mataraca e Rio Tinto:
XI - Monteiro• o reapectivo ~aunicipio e on de Camalad,
Coil.çro, ~tluro Velho, Pr•ta, Slo Joio do C•riri, Si.o Jo.i.o do Tig~,
Slo sebaatllo do Ulllbuzeiro. serra Br•nea a sullll'i1
XII - Petoa, o :~:e•pectivo arunie!pio • oa de Agua
3ranca, Ceciinbll c1.- Ania, Catingueir.t, Condado, Dellterr<:~ de
kalta, Elna.s, Immculada, Juru, 'MI• d•Agua, klllta., Olho D'l.gu•,
Polllllllgchl, Quixab&, Santa 'l'ereainhm, Slo Joa' do Bonfi•, Slo Jos•
do Sabugi, Sl!.o HU~C~de, santa Luzia • Vlr11:oar

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIÓNAL(Seção 11)

1996 Sexta-feira 10
;ICXII -

xiXI - Vilhena! c. roepectlvo municip!o.

PJ.o;uS.t o ro .. pectivo munic1pJo e oa <iii' 8•u:rG de

Santa Ro:1ua, Cub«ti', Cuité, Fr~i H4rt1nh.o, Novo
PalrtMoira, P•dl:• t.-.v-:r:ad& • Slo Vicent• do s•ridOI

Florc:lllt4l,

Nova

XIV - sOl.IISill o ro11pectivo município e o• de .\çrJiar,
Car:r;epo.teira, coramas, t.aqoa, Lo~~stro, Nacaiezinho, Poluli:~ta,
Polftb4l, S11nta Cruz, SAo Jo•6 d.'i LAgoA Tapa~~· • U.Lr•Onal

b)

II -

E.~~;treiiiOz:,

- Natal• o •"'~'F~o;~;._"o_mu_tti<::lpio ~ o• do BOm J"e:u,,
Iolll>O H.!!rl.nllo,
xaca.:.ha.
ParnfllmirJ.rn, ,}'odrll Preta,
SAo G?nçalo do 1\JniiX'(ulte, Silr.. Paulo do l'otongi •- Saio

Pedx-OJ
II - J.çut o r"''P'~~'"t l•m n•unlcf,pl!'J " 011 d>~ Anqico•,
Augu•to Scvoro,- Carn~uhllill, Tpangu,,r.·u, J.andut11 1 Lai•"• P.arGU,
,Santan~:~ do M~:~to111, Sllo Rafael o Up!lnel!llll:
I I ! - Calcó1 o .re..npcctivo munlcip~o 1!1 <:'IB dl!l Cru7:eta,
Equadox:, Flol:'llnea, IptJtÜX'a, _.:rax-dim dn Plt:!1nho.7:, J.nx-dlm do Setidó,
Jucuz:utu, OUX'O Br.nneo, P~~;z:l!llhAs, Sanl nn111 do E:er~cl6, S~o F•tnando,
Slo Joii!io do Sabuo;zl, sao Jo•6 do So.r!Uó, S•U':t:ll. N-aiJra do Nort• •
'l'imbtl.tltb{l; do• IJIIIt.illlt:liB f

IV - Cettr4-H.h:inu o -:t:e~pactiv\"1 municipio e 0111 de Banto
Fernonde111,
Jardim dtls AngicoG,
João CJ!.Jml_r~,
~Jo:.,.r:ll.n<;uo.~,
P.aro.7:inho, Pedra Grande, Pl:)ço Br!llnco, P14t:~lll.,, Taipu • Touro•;
V -- cu1·ra1~ Novotll o reepectiVO municlr.1o <11 o• de
Ac::.11.ri, Bo.reelona, C•iç:.ro. ào Rio doe Vei'Jto:~e~ C111mpo l!edondo,
Cfll:t:f14Ciba dos tlanto.e, Cerro CQr6:, Coronel E~~:eq<Ji!!:l, .laçi\J\11., L3g-oa
do velhoe, Lagoa Nova., Lajes Pintada11, sant:t cru:~:, s~o li'!tnt<l do
'l'rair!, S!o Tom4i, Slio Vi-<::onte, Sítio Novo, 'l'anqara e n:u.! Do.rbo~ta;

VI --- Gol4nlntuu o t'el'lpoctivo 1nunic~pio e o~ Qe Art>a,
Bt'ojinho, Co.nguaret.ama,. Esp~rlto Santo, Monte
Paanag11m,
Pedro 'ltolho, soo Jo•" do
1
~~:Y~; s'!, n"o.~~r P~~::i~~. Ave li~, 'I'll!lb.J.U do_ Sul, VA.r•-"•~ V•r•
C:ru.t • Vila rlor1
Bato

Brad.l~ia1

o

<141

<,.,

reepoct.lvo r:u,miclplo e o

f!.t<=ido

<Jo

holl!s

UI • Crua•iN do lula o .ntapoct.ivo IMiniclpio o o de
Mlncio LiaaJ

b) no Elltac.lo do lHo GrN\dfJ do Nort.e•

Ri~t.chuelo,

no Eat.ado .;o ll,ere•

I ~ Rio Brancot 11 re.-peet.!Vó mUniclpio •
da Ca111tro • S•nador GuiOJilD.:;I

XV - Taperc61 o rel!pectiv? tn11nieipio e os ~e O.•t•r.t:e,
C.urj!o, Juazeirinho, Jun~:o do SeriC.O, LivrU~ento, Sal9adinho, S!o
Jo•6 doe Cordeiro• e Teh:eir.:t:

l

À6iii de 1992

!'ormosa,

VII - M'leQUI o reapllletivo munictpio e \"'II do Afon•o
BCJ.te:r:ra, Alto do Rodriguet~, Glllinho•, Gtialiul.l-6, Jandai:t:a,--Pedro
Avelino, Pendências e Slo Banto do Nortfllf

VIII - Mo•sorót o r•apttctlvo muniefp.!Cl e 011 de Apodi,
Areia Branca, Bil:t:tt.G.n•, C•ro.ub"e, !'<~tlip"' Guerra, Guvern4dor Dix~
Sept Ro•o:~do, Gro1111011, Itad, Olho d'Água dOIS BoJ:g-ell, Se:r:ra: do Httl,
severiano Melo • Umara:r.al,
IX - Kova C:ru:u o X'~11pectivo municipio e oe de Japl,
Janu.trio Cicco, r.aqoa O'Ant.11, r..aosoa de Pedrl!.s, Laqoo. Salgado.,
Mont.o.nhaiS, Monte das Go.melt~tira•,
Pa11111t e !'ica, Pr(laident.o
Ju•celino, Santo Alltoni~'• Slo Jo!Sé rJe CO.IIlPOIIItre, Souno.d:or Eloi do
Souaa, Serra de s!n Bento • Serrlnh"'

1V - P•lj6• o ~:aapoct.lvo ~~W~iclpiol

• .. s.n'• . Madureira,
:. . noel U:t:bano;

o

napectiwo .._niclpio •

o dlllt

YI .. 'l'eraaac&z o :ntlllpectivo hniclpioJ

VII - Xapurh o :ro•peet.ivo -unic!pio.
AJ:t. 35 ~ Pie- a••i• definida• es &r••• d• jU.J:isdiçao
" • .Junta• da ConcUiaçl.o • 'ulgo.,..nt.o.· localiaadaa nee cidad•a
abab:o, portencente• l 1s• Regi&o. no Estado de S&o Paulo, co.
Ieda n. Cido.da d• Ca.apin•••

X ..

Cart~plnas1

o ·r•apectivo IMII\iclpio • o de Vallnho•l

II · .. Ado.aantiner o respectivo munic!.plo • os da rlora
llica. Plórida Paulista. InQbia Pauli•ta, Luc.lia, X.ri&polia,
Osvaldo Cru~~:, Po.co.embu, So.qrea • Salmou:r;l.or
III - Amerlcano.a
COaa1polis • Nova Odeasa1
L.lndóia,

~reira,

o

reapeetivo

.unicipio

•

oa

de

IV ~ Ampana o raapectivo au.nicipio • oa d• .lfua• de
Jaguari..:ina, Lindóia, Monta Alegre cio Sul, llorungaba,
serra Neg:t"a e Socorro;

V - And.radinru o reapecti,o IINnic!p.lo • oa de Caatilho.
Guaraça!, Itapuro., Lo.vlnia, Mirandópolia, Muritinqe do Sul, MoYa
Independ6nc!a, Pere.lro. aa:r::t:eto • Sud ManueciJ
VI - Araço.tubaz o reapectivo .runic:!pio e o• de lento .S.
Abreu, Guararo.p-es, Rubi&c•• e Vo.lpo.raieo:

VII - Araraquor111 o re•poctivo au.nicipio • os dtl
AMrico I!Jrallili•nao, Bo.11. r111pe.rança do Sul, Rinc:.to, Santa LGcia •
Jlot.uca;
VIII .. Arara•~ o reapoctivo aunie!pio •
IJanta Cruz: d4 Conce.lçao;

oa de

~

•

IX ~ All:lliS$ o respectivo .unic:!pio e os d• CAncUdo
Kot&, Crua&lill, Echo~~po.rl,, l"lorinia, Ma.ro.cai, Palllital, Polrlt9IJ•Çu
Paulht4, Plo.tina e 'l'arum.i;
X ~ AvaUt o res~c:tivo ~~~~micipio • oa de Aquaa de
Santa B.lirbo.ra, Jlro~~ndu, Ce:t"quaira ceae:r:, Iaraa, It&i, Kand.Uri,

Pou do11 FerJ:"Otl: o reap•ctivo I!IUDicipio ... o• dl'l Agua
Nov111, Alexandria, AlmJno Afonso, Antonio Mo:~rtine, Coronel Joio
PoiiSOfll, Doutor Severiano, Enconto, rraneiiiCO t)o.nt!llll, Ftuto11o
Gol!lea, Jo.lo tliaB, Jo11" d• Penhnt, Lue:t:óeia, La1• ('..ornee, l'llltrcelino
Violra, Martin•, Me•niae 'l'ot"glno, Paron.li, Pll6ee, porteleg-re,
Ra~ael Fernanda•,
Rafael Godeiro, Riacbo da Cru~:, Riacho de
Sontano., .Rodolfo Pernandee, sao rranci•eo --do Oe•t'J, slo H.l~JU•l 1
'l'aboleiro Grande, Tenente Ananlaa, Vlço•a • Po.tu.

Oleo a Pa.:r;o.napaneraa;

A:r;t. 34 ~- Pico.m oaailll dDfinJ.d,u 0.111 area11 de jurlo:tdiç.!lo
da11 Junt•• d11 Concilioç!o e Julg11mento, loeml.!zado.• tii!UI cidade•
«baixo, portencent•• ~ 14• Reç:J.Jlor

XIII - B.ll.u:rua o reapectivo ~Nnicipio • oa de A9tldo••
A:r:oalva,
Aval,
C4br4lia
Po.ulist:a,
Duartina~
Iacan9'••
Lueian6pol.l11, Piratin!nga e Ubirajara'

X -

11)

no Eetado

dl!l RondOnl~u

I - Porto Volhot

o re11pectlvo

Colorado d'Ooater

o re11poet.lvo ll'lllnicip!•J "' o do
XVl .. 8otucatu1 o reepeet:ivo IINniC'ipio • oa de AnhttBtbL.
lofeto. Ito.tinqo., Po.rdinho e S!o ManQilllJ

V .: Co•t4 Marquear o reapeet.lvQ tnunicipioJ
VI

~

XVII - araço.nça Poul.!atal o reapectivo aunicipio • os
de Atibala, Bom J'esu• dos Pe:r:clõea, Joanópol.la, Kazar6 Paulista,
P~a Bela, Pinho.lzinho -e Pi:t"acalaf

Gua1ar4-Hirlmt o r811Pf!Ctivo municipir.t;

VII - .:ra:ruz o reapt1ctivo Jnunlc!piof

XVIII - Coliljurur o re:tpectivo municipio • os d• C&aaia
doa (:oquei.ro:t, Santa Roo• do Vite:r;bo e Serra Azul;

VIII·- Ji-P~ran.&t o reup;tçtlvo rnl!nicipio;
IX - OUrr.t Preto d'oeut,.t o reepcet.ivo an.tniclpio;
Espig-Ao

r••pectlvo lltllnic!.plo e oa da
Po.ulUta, Pi.r&n9i 1 Pitaf\9Ualrae,

XV - Bi:t'l9Uia o respectiVO tnunic!pio •
oa de Alto
Al•gre, Bilac, Braana, Buritafllll, Clo~~~~tnt.ina, coroo.doa, caliri•l
Monteiro, Gliclli:t:io, Luisi.!.nia, Pen&pol.l•, Piacatll, S-.ne6polia do
~apo! e TUri~ba;
___ _ __
-

III - Clleoah o raapectivo munic1pio;
~

XII
!lo.tatillilll o reapectivo MUnic!.pio •
oa de
Alt.ln6pol.!s, ll.r:'odóaqui, Jardinópolho Nupo:r;an9a, OrlAndia• Salea
Olivei:r;a: e Santo Antonio da Alegria;

XIV - Bebedouroa o
~aóba,
Ibitióva, Monte Azul
'ferra Roxa e Yiradouro;

.mu.nic!ple~;

II - }lriquema•r o reo:~poct!vo IIIUnic!piof

IV
Cereje.lra111

' XI - Bo.rreto:tz o raapectivo 11111n.lclpio • os de Colina,
.:raboranài;

Co~OIIbia, Guaf.r.~~. •

0 .~.;.timent•

Buetz101

o

ree~ct.t,vq _ll:u~i:eiptn

XI - Pretlidont• M4dlclt o
AlvQUda do Otultllf

re11p~ctho

e

de

~

dlt

munic:lpio 1111 o dG

XII - Rl)lim de ttou:t:illt o reaomctlvo 1Ut.mie1pio e olol <lb
Alta l'loz:e11t0. d•Oest•, Nova Br~B.!.ll.ndllt D'OOIIttD e Sallt.& 'Lil::till
D'O.at•J

·XIX - C&l8pO Llapo Pauliat.u o reapec:tivo munie!pio • o
VU:r.aa Po.ulletll;

XX - Capivaris o reapectivo tnun.lc!.pio a oa d• Cli.aa
Pauato, MoJilbuca, Mont& Mor, Ra.fard e IUo da• Padra•r
XXI - Caraquatatuba t o re•pectivo au.n.lc!.pio •
Ilha !ela, S.lo Seb4stiAo • Ubo.tub&;

o• de

XXII - Cato.nduval o reep8'c:tivo ~n~nlc!pio e o• de
Ariranho, C:•tlqua, Ibir.li. Pal-.:.ro• Paul.!ata, Parai•o, Pindozt_,
san~ Ad~l!.á. • 'I'~bapuii;

Abril de 1992

~exta-feira
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o respectivo rzuniclpio • o• de
Queluz, S.l.o Jo•• elo llla:rr<~~iro •

XXXIX - Ja61 o respectivo lmlnie!pio e oa da B.&riri,
S.o:ra lklnit:a, Docain&, aor ..cOJ.a, Br<>l.a•, Doia C6:.re'io•, l:gG'I:'AÇU
do 'l'ietAo, Itapu1, Mineiro• do '1'1et.6, Pedornairoa • TorrinM;

XXIV - oracena1 o respectivo Munic:!pio • oa de IrapuJ:U,
JunqueirópoU.a, Monte Caat.elo, Nova G\l.o.t.aporon9a, Ouro Ve:r;del,
Panoro~~lll4, Paulic:éiA, Santa Mercedes, Slo Jo!o do Pau d'Alho •
'rupi PauliataJ

XL - ..Joa6 Bonif.tcio• o raapc1ctivo lftlnie1pio a oa da
Adolfo, Mendonça, Nipoi, Noll'& Aliança, Planalto • Uni~ Paulista;

Areia•,

XXIII
Banan4l,

C:ruzeiroz
r...avrinhas,

Sllvelr.u~

XXV - Fe:t:nondópollll o r•ap!IC'tivo •lm1c:1pio • (lo• de
Dolcin6pol1a, !!atrela D'Qeoate, Gen•!•l ~alqadç, !;uarani D'O.au,

lndlapora,

M&c:edCnla,

Meridiano,

Mire

l:at~la,

PedranOpoU.e,

XLI --Jund11111 o -r•apec:tivo ~nlcipio e os da ItupeYA -.
Lo11.,.ira;
XLII - Lanç61• V«irl1•t•1 o respectivo mu.nicipio • oa da
~16po.aa,.

Do-rebi •

Mac.:J:.u.ba~

Jopllina, l&o Joio dac Duaa Pont.aa, • Tur.aU.naJ

.

XXVI - hancaa o

rea~tlvo -.~.~nic1plo

• oa d• cristal•

Jlattliata, Itirapul, Pat.roc1nlo Paul.ht.a, P.O.r:e90lho,
RlMlr.l.o C~:~rnont.e, Jlifaina • Slo Joa• da s.la Vl•t•,

lteat1M••

.
XXVII - Garça• o t:-•peetlvo 111unlc.l:.pio e o• de A.lv•ro oH
iCalni'Alho, Al.vlnllndi•~ Gllia, .14110 M••quit& e LUp61C'CiOI
"

XXVI:n - Cuar•tift9Yet•• o r.speetivo -nlciplo •
apar.clda, Cunha, L&golnha e 1\oaelra;
XXt:r. - tnd.lliatub-.•
An<gatuba,

u:r. •

Cua~~:Wi,

-..n1e1p1o •
• Tatuil

UXI - Itapeva1 o r••l*ctivo ••.m1c1p1o a os de Apiai,
SarJo da Antonln•, Bu.X'i, cap~o BOnito, Coronal Macedo, Guapiall:'•,
.l.poranga, Itabtlrl., Itaporanqa, It-.rar6, Ribeira, ll.iMirlo aranco,
llJ.varsul, Tagual • Taqu•ritub&l
~:cbore.a,

Itlpoll&l o respectivo
Iblt1nga, Itaju • Tabatinga;

XXXII

-.wnie1p1o

•

o-. 8

munieipio

e

os

do

~nunicipio

oa d0 Cachoei-ra

fi

Piqu•t.•~

XLVI - M111r1l1111 o reepeet.ivo munic!pio o oe de Guaittbé,
Lut6ci&., Oeauçu., Orienta, Oscar Bressane, Pompêia e Vera Cruz;
XLVII - Mat.lo1 o reapact.ivo mu.nleipio
lfova EuroP* • Santa Erneatinaf

c-onchalr

XLvr.u

~

Ko'i Guaçu•

o

e oe de Dobrada,

raspoctlvo municipio •

o de

XLIX - Ko:li Kirt.u o reepectivo l!lunit::ipio e os de Artur
lfoljuai.ra, Itapira • Santo Antonio det Ponse;

XXXIII - Itatib&l o respectivo .u.nic.S:pio • os d& .Jariml

L ~ No~ro Horizonte• o
Irapul, Ita,obi, Sal•• a Urupaa:

U:I.IV - Itua o respectivo .unic!plo a o da C&br-Gva,

LI - Olimpi&l o respectivo ro.u.nic1pio e os ele Altair,
Cajobi, Cuaraci • Sevarinea:

a llorun;&ba;

Ituver•v•• o respectivo .unleipio
Ar-lna,
Buritlzal,
Guari..,
I<;arapava,
Ipu&,
Kic;ruel6polla, MOrro Aqudo a S&o Joaquia da. Barra;
XXXV

-

•

os

da

Jariquara~

lXXVI - .Jaboticaba.lt o rea~tivo 11111nicipio a oa da
Cindido Rodrlquaa,
l"arnando Preataa,
Gu•riba,
Hont•
Alto,
Prad6pol1•, Taiaçu, ,'1'aiQva, Taqu•ritinqa a Viat.a Ala~ do Alto;
XXXVII - J•care.tl
t9&raU • S•nta Br.anea;

o

respectivo

-nicipio

•

oa

JCXVI - Francas o reapac~ivo tw.nie.tpio • oa Ja Crl.a~ai&
Paull•t•• ItiX'apul., P•~roc:inio Pauliato~~, Pednu~ulho, ll.eatinq•,
lllbair&o Corranta, Jtifaina • Sl.o Joa6 d& Bala Viat&J
XXVII - Ga.~•t o reapactivo munieiplo • oa da Alvaro de
c.nalho, Alvicllndia, G.111•, ..JG.lio Haaqulta a Lup6rciOJ
XXVIII - Gu.illrating:uet&t o respectivo aunit::.tpJ.o • oa de
Ap-.raeida., cunha, Lagoinha a Roseira;
XXIX - Indaiatubat o respectivo •unic!piol

XXX - Itapetininqar o reapeetivo lll\lnieipio e
Angiatub&, Guare!, Slo Mlqual Arcanjo., Sarapu1 • T•tuiJ

oa de

XXXI - Ito~~peva• o raapectivo ntu.nieipio • oa da Api•l,
!arlo da Antonina, Bu:ri, C•rJ.o Bonito, Coronal Macedo, Guapiara,
Iporanq•, Itaber6, Itaporanqill, Itarar6, Ribeir,s., RU._l~•o- glr.anc:o.,
IUvarau.l, T•qu•i • 'l'aqu•ritubaJ
XXXII - ItApolias o reaP'JCtivo
Borborasa, Ibit.ing-a, Itaju e Tillb•ting-•1
XXXIII - Itotib&r o
• Korungab&J

raa~ctivo

~a~n1e1pio

a

os

da

L%11 - Paulinlal o :raapect.ivo

e o de

$11JIIIIr6~

LV -

Pinda.onhanQab•t o respectivo lllunlcipio e oa de

c:...poa do .Jord&o, Sant.o Antonio do Pinhal e S!o Bent.o do Sapucah

LVX - Piraeicabat o reapectivo munit::ipio • os de .Aguaa
da S&o Pedro, Charquaada, Santa Maria da serra a Slc Pedro;
LVII - Port_o Ferreira• o :re~peeti1.'o !'ll!nie!pio e os de
Daaealvado, Luis Antonio, Pirt~aeunu.ng:•, S•nt.a Crull: dae PallDairas,
Santa lUta do Paaaa Quatro • Tambaú;

LVIII - Preaidente Prudente~ o reepoct.ivo mu.niclpio e
OS
da Alfredo Marcondas, Alvares Machado, Anhurn~:n!l, Caiabu,
••t.rala do !fort•, Indiana,, M.llrtir~6polh, Nar•r~diba, Piro~~pozinho,
P:rasident• Bernardes, Ra;anta Feijó, Sandovo~~lina, santo Expedito,
'l"aciba. • 'l'arabai;
LIX - Presidente Vence•lau.l o respectivo municipio o os
da Caiul., Euclides da Cunha Paulists, Ma;rabli Pau.liata, Mir•nte do
Paranapan•-· Piquarobl, Presidenta Epit.6cio,
Roaana,
santo
Anaatleio a 'l'aodoro Saçaiol,.
LX .. Raneharial o raapecti'tO Jll!.lnicipiO a oo: da Bor4,
Iap6, Joio R. . . lho a Quat6J
t.XI - ll:•;i•tro• o r•spaettvo munic!plo a o• da Ba::ra do
Cananf.la,
IUdor11do,
IQUIIpa,
J•cupiranqa,
Juqui4,
Parique:ra-llçu • Sata El:&ro:aa 1

LXIII - Rio Claro1 o respectivo munit::ipio e os
Anallndia, Coru.batai, Ipeúna, Itlrapina e Santa Gertrudes'

.u.nieipio

•

os

d•

:U:XVIII - J•l••• o napact.ivo 11Unie1pio •
oa de
Aparecida
ci'Oeate,
Aurifla_,
Dirce
Reia,
Gu.:ollndia,
ll&rinópol!a,
P•l-ira
d•oeat•,
Paranapul,
Rubinfi•,
S•nt&
AlMrt.ina, Santa Cl•ra d'O.•t•, Sant• F6 do Sul, Sant:.a Rita.
d'O.•te, Santana da Ponte Panaa, Slo Ft""•nciaco, Tr6a Fronteira• e
Urlnia;

de

LXlV - Salto• o respectivo IRUniclpi01

XXXVI - J•botieab.slr o raapeetivo 11W,_nie1pio • oa da
Cl.ndido ltodriquea,
Fern.ando
Praataa,
Guariba., , Monta
Alto,
Prad6polia, Taiaçu, 'l'a.LG.~ra, Taquariting• • Viata Alat;~ra do Altol
raapeetivo

~m~nleipio

LIV - Pladadeu o rollpetctivo mu.n.iclpio o o• ele Pilar do
S111l, Salto de Pirapora a 'l'apil:'a.if

LXII - IUbair!o Preto' o respectivo Jllunicipio e os do
Cravinho•, Cuatapara, S&o Sislao e Sarran&J

XXXV Itu,.ro~~var
o r•ape<:tivo municipio • oa da
Ar•ina,
Buritiaal,
Gu•.:a,
Iqarapav•,
Ipul:,
J'ariq111ara,
ll11}11&16polia, Morro Aqudo a Slo Joaquiat d4 s.rras

o

e oa de

'l"\\rvo,

municipio e os de Ja.:lnu

XXXIV - Itul o raapeet.ivo mu'nicipio a o da C•bra4va;

XXXVII - Jacarell
Ivarat& • Santa Branca;

reapsctivo munieipio

LII
Oarinhoet o reepeet.Lvo munie!pio e os de
l&rnardino de Campoo:, C-.npoe Novos Paulista, Chavantes, Eapírlt_o
Santo do 'l'l.l:cvo, Partu.ra, Iblro~~rellla, Ipauçu., Piraju, Ribeirào do
S11l, Salto Granda, Santa Cru~~: do Rio P•rdo, Slo Pedro do Turvo,
kruta1,, 'l'ejupl. • T.l.lllburil

da

XXXVUI - Jal••• o raaptc;:tivo MUnie!pio •
oa da
•racida
d'O.ata,
.l!lurifl-s,
Db·t::e
Jloia,
Gull:cl.!.ndia,
xarinOpolia,
Pal-ir• d'O.&tAI,
P•r11no~~pul,
Rubin,ia,
San~•
AJ.Mrt.1n&, S•n~a Clara d•Oii'ate, Santa F6 do Sul~ S•nta ll.lt.a

,

XLV - Lorena I c re11peet.ivo
PavU•t. •

oa cM

rerr.p9ct.i~ro

XLIV
Lina1
o
Z:WIIpeet ('li o
"lllUnl.cipio e
fll:l
Ue
Avanhancl&va, Bmlbinoa, Barboaa, ~fel::ll'!d.!l'll, Gotullna, Guaiçara,
G:uarant&.,
Pira:lui,
Pong:a1,
Preaideont.e
Alves,
Promiaaãoo,
,._9in6polia, Sabino e Uru;

oa A

o r••pec:tivo -.uniclpior

tta~tininq&l o
rea~ctivo
S~o Higúsi Arc:anjo, Sorapui

XLIII
Limain11 o
COrdeirOpollll • !:acarnApolia;

LXV - Santa 86rbara d'O.at.ar o respectivo municipio;Doti~r&do,

o•

LXVI - Sl.o C•:rloat o
Xbat6 • Ribeirlo Bonito!

:t:~~tspactivo

munieipio

e os de

LXVII - Slo Jo!o da Boa Vlst.al o respectivo munJ.cipio e
da Aquai, -'9u•• d• Pr•ta, Eapirito S11nto do Pinholll., Santo
do JardiJI a varg•• Grande do Sul;
,

Ant~nio

!.XVIII - Slo Jo•• do Rio P-11a:do1 o :raspGJctivo rnunic1pio
a oa de Cilconda, caaa Branca, Divinol.&.ndia, Itobt, Hococa, Si!io
Seb-.atilo da Gr.- e T.tlpiratiba;
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LXXX - Slg Jca• dg Rio P:t:eto1 o rel!lpect.ivo m~nielpio e
os do 81tly Ba••itt, Codr.a.l, Guapbçu, lcéla, Jaci, Hirallaol, Nevil•
P.auliata, HO'V4 Gr.D.nada, r.lnda V•td.e, ~indiGva, Palest.in.:~~, Pl!.ulo
de l'arla, Potirondaba • UellOa;

II - AfomJo Cl.iudi.o: o_ J;"el!pa•:l.í.vo;:o lr.llnl!.·.ivio O .;..u d•,
Conceiçi>.o do Ca~ttolo, Dom.l.n9oos Martin .. , H'"-<lln~. L.o:.J·..:r•. ;o~. .:lA
'I'orrlll 1 Santl!l t..opoldina, sant.ll Mad" du ,Tt.t.ib6. B 'Jend!! ,i:lov~ do
Itn.lqranteJ
·

LXX - Slo _Joa6 doll Cal!lpoSI o respectivo 111\lniclpio o os
de Caçap,t,va, J~iro, Monteiro Lobato e Paraibun•:

Slo

o

P:oque1

nspecU.vo

LXXU
&o:rt1odnho1 o roapect.ivo
larrinha, Du.ont • rontalJ
·LXXJtt

-

Soroc&bal

o

r011pctC"tlvo

mun!c!;>io

e

o de

,
UI - Aleqret o rcspoctivo munic-~pio e e>IS '-Íi' l'i.\'if'\o d•
Silo Lourenço* Dorea do Rio r:ceto, Gue<çui, lb!l.tiba, .tblti~·~~J._'I,
Irupir IO.na, JerOnimo Mont&lto, Mun.&.o. Freire e !:>~o ,roo~ do
C.lçado;

~nunic!pio

e tJa do

IV - Araeru:.::r o respectJvo ,,unic!p.lg o 011 <111: Fund!.O,
Ibiraçu, Jo&o Neiva e- Sllnta Tete:uu

o. do

V - Cachoeiro do It,pe111iril!: o rel'lpll'C"tivo munlc-!p.to o
oa de! Atilio V.lvacgua, C..atel•J, lt•Pemirlm, Rio No\"0' do Sul •
Vllr'Jft1 Alta;

111\lnlclpio

Araço1ab4 da Serra, ca.,_t. do Alto, fp.r6 o Vot.orantlliJ

•

'LXXIV - 'l'tHI.shil o :re11pet:tivo munic!pio • o11 de B4ball0,
Hirauollnd:l4, Monte Apr.!!zlvol e Poloni;
LXXV - -<raubaUi1
o
raapectivo munic1pio e
0111 de
Nativida<ie da Serra, Redença.o da S•.t:a:a, Slo Lui• do P•ro.ting• a
'l'.r:Cillam))4:t
LXXVl - '1'i.,t.4h o respflctivo .,unic[pio e 011 dQ fl.oit.uvo.,
LIUigo, CorquJ lho.•, Conchac, Laranjal paull•t•, Paralrac,
!'Ctll.llgllb!l. Q I'O.ttO Fol.LZ:I

VI - Colatin·M o ·)."tll$p••r.I:Jvr:> MUnic~pio \' 011 d~ Alto ~lo
Novo, !lalxo Guandu, Ita;uoçu, liarilbndia, rancaw e :;ao Oe>lll.i::'l<;tO•
do !fo:rter

ft1''• OU•l'aperil o r . . peeuvo au.nic!pio • oa de Alf~
O.wa, AnchJ.eta. Iconh-..e P.LO.~~~ar
'liii -

COIU~"rio

'
LXXVII - Tup!1 o respectivo itJunic!pio e oa de Bosto•,
HorcuU.ndla, Iroci, Parapul, Queiróll, Quintan.s"" Rlnópollat
LXXVIII - Votuporange• o reepoctivo munlcfpl.o • os da
Álv.Dro, Flol·ence, .o\ml'!ri.co do campoe~, Cardol!lo, CO•mor~>lllll, rloraal,
Gae:t!io VidJ.qal, Mli.('IIUhitl,
Maqd4,
Mnrrçlí'*'•
Hh11n<'t~ara,
lfova
Ludt6ni111, Pon_tec custal, fllollndia 1 SebastU1nG<polh do Sul •
ValentJ.III GuntU.
A:l:;t. 36 - l".l.c11m aaailll definidas a• .6reas d• jurbdiç!o
'da• Juntas de Conciliaç.!ío e julgamento, .loc•l.lzadas no.s cidades
abaixo, pertencente• A 16• Raqi!o1

o de alo

J:Z • KiiiO•o do SulJ o reapectivo liiUnlcipio e o• eH

.,laea, ao.

Jeau• do lfort•, Muqui • Pr . . idante Kannctd:rJ

lfova Ven6ciar o reapeet.ivo municipio • o• d• A;ua
IJoe.e do Jtorte, -'guia. Branc-a, Barra. de slo rranciaco~ Ecoporanga.~
. . .teMpolia, "ucurici, Sl.o Gabrial da Palha a Vila Pavl.ol
Z •

XI • Ho xar.aua1 o reapttetivo munic-!pio • o• <&. ~
. . . .r•~•· Conceiçl.o da Barra, .Ja.quar6ô Montanha, Pedro CanArio •
.lft!wli:'Oao

tra.

kt;, 31 .. Fica.• a . . i~ defln.Lda• •• lreaa da juri•diçlo
,J\Int:aa de eonclliaçlo e Julq•-nto, locllli$ada• no.a cldac:t.s
pert.encent.ea & lB& Regi&o, no·~Eatadn d• GoU•••

.-tn,

i ..

111) no Eat4do do Marl!lnh4o•

I - S&o Luie1 o l'o11pect.1vo 1111mlcipio e oe: de
Santa Rito., sao Joa6 de Ril)anuu:· e I'O'ro do Lurninrt
II - Açail&.ndiar

L1nbareu o r••pact.Lvo aun1c1p.Lo •

~oDirio,

o reapectivo munic:ipiof

Gollnla1 o re•pect..Lvo tNnlc!pio • o• de Adeiandi&r
._rlcano !lo Draail, Anicun11, A.raçu, A.l:'o.goilnia, Avalinópolis,
. .la Vlata de COI&a, Donfin6PQlia, Bl"azabrant&a, Ca.mpeat.re,
Cet:Ul'al, C.lllrina, Ed6ia, EdealÍna, Goianira, GUIIp6, Indillra,
lnbu-• 1 ,J'andaia, hzópolis, Nova. Venezo., Pal-ira• de Goil•,
Para6na, Santa Urbara de Goil•,
S•nta Tereza, Sl.o KiCJUel do
Puaa Quatro, Santo AntOnio, 'I'rlncUada e. Verj!OJ

III ~-Bac:nb4lt u re.,po~~;ctivo munic.l.pio o o• de corootl,
IQC11rap4 Grande, Llll'iiO da I'WJ'fn;, L&IJO do Junco;. La9o Verd•, L i Campo•, Olho d'Aguo da• Cvnh.Ss, Peglo Mamo•, PedE:eirlll•• Poçlo d•
Pedral!, Slo Luiz Gona:aqa do Maranh.llCI, S.lo Matau• do Jllaronhlo •
Vitorino !'reiZ:Of

11
.An.t.pollu ·o ra•pactivo JIIUnictpio •
oa de
Abadilnia, Alaxlnia, Corumb.!i de GoJ..!ia, Damoll.ndia, Goian4polia,
lnterllndia. IAopoldo de Bulha••, Ouro verda, PatrQlina. d•- GoiAa,
PlrenOpol.ia, So.nta Rosa de Goi.ia • Slo l'ranciaco,

IV -- Balllast o reP.:peetivo muni-c!pl.o • os de Fortole&A
do1111 Nogoueira.a, Coreto, Riech&o, Sambc!ba, Silo l'á-lix da Bal,.••~
Slo Rr.lmundo dac Manqabeira• e '1'4110 FragcRP;

UI- Ap.uecida de-Goi&nia• o reapectivo arunic1pio • oa
• C':ro.lnla.r Hidrollndia, Kairipotaba, Rov& Pli.t.ima, Plracanjube e
Pnfaaaor ,Ja.ll ~

V - Bllrr• do Cor_dor Cl_ resrGctivo munil::fpio • oa de Do•
Pedro,
Goncalvea
D14a,
Graja6,
Jor;eland1a,
Mindor,
PiratinópoUa, .Proaldcmte Outra, Sio Dom.l.ngoe do M•ranhlo •
~n..~um:

Ce~~p<t

_.
VI - ca~~:iur o ··re:~pectlvo ~~~~miclpio .--os d.e Afo~oo
. Cunho., ,Aldaiac.Altaa, Çod6, coelho Not~ e DUque de Boc•lar:
VII - Chl!lplildinhl!lt o re:spoact.lvo municlpio e Cl1l de
Anopuru•, Brejo, Butiti de In6:clo Vs.z, Itapocuru, Ma;alh.!l•u d•
Almeida, ~ta floma, Nina Rcdt:lgues, Santa 'Ouit6ri.a do Maranhlo,
SIO Bento do Rio Preto, Slio Bernardo, Urb11no So.nto• • VargCrand•:
VIII ~ · I•~ratrlu o l'llllpect:ivo munietpio a o• da
Amax:.ant• do Mlllranb.5.o, Estreit.o 1 Joio Li•boa, Montes Alto•, Porto
rranco • Sitio Hovo1
IX
P.lnheix:ozt r o rospectivo munieipJ.o •
011 de
Bequim3o, Sonta Helena, S.5.o Joio aatist•, Sl.o Vicente Ferr.r •
Pe:ri-Miri•r
~

IV - ea.ldas Novaa1 o reispectivo 111Unic-1pio • oa de A9ua
LJ.ap,a, COru.be1ba, Mo.rzaq&o, Morrinhos, Ponta.lina • Rio QuenteJ

X - Santa lnlt1u o 'X'I'tllpact.ivo numic:Jp.l., e t<C da <U'IIr.l,
l'im:ta~:-4~Ml:t:1111, Santa Ltl>:ia, V!amAI •

J1,grd..ha, Monçllo, P•n.,lva,
Vitól'ia do Moeria.

b) no Eatado do Piaull

I - 'l'erasimu o respoctivo municipio e oto de Altoa,
CAmpo Maior, Demttrvl!ll Lob3o, Josá da Freit48, Mon4enhor Gil a
UnU.o; e no Eab.do do Maranhllo o _de Timon;
n - P11:rn.aíbar o
doa Lopoa e Lui1: Cotrlltia;

.re~<pee-tlvo

municlpio 11 o• der llurlti

Ilf - Sll.o Raimundo Non~:~.t.'JI o 'fl!ll!lpe.ctivo fll\llliC'1piu • o)
de Anisio de Abreu, canto do lluriti, C1n·acol, curral Novo, Dil·eeu
~verde, Sio Joi.o do PJaul tt Vo!irJ(t(l GJ;"ande ••

, • C.tallor o re11pect!vo llnlniclpio e o• de Anh«nqO.era,
Al•'il're de Goi4c, CuiiUIIri, Do.vin6pol.LII, Goiandlra,
KOva
OUvidor • Tr•• Ranchos J

~r••

VI - Cer••• o reapeetivo atUnic!pio e oa de Barro Alto,
do ltiO Verde, Go111n6d.a, Itapacir J.araqu4, Morro Aquc:lo eH
Ri•lJII.il~ Rilllnópoli•, Rubi•taba,
. . .ta laabal • UruanaJ
~

Ool,a, Mova Allérica, Nova GlOria.,

Y'l:% - Ponooe•• o :n.•pectiV<;J .unic.lpio • o• de A.lto
Pezoa1so, c.bece:tr•••' !'lorea de Goi.lD, Planaltina, Slllnta Roaa, S.ll.o
c.briall de Goi.la • .sao Jo.!.o d'Ali11nçat

VIII - GoUist o r••peetivo .n~unicipio e o• de Aro.!p1apaa,
Anan&, COrraqo do Ouro, !'alnl!l, Reitora!, Itabel'a.t, Itaquar1r
lt&ifUad, Itapirapul, Itapuranqa, Itauçu, Juaaar•, Mollal.l!led•a,
llknrO llra•il, Ncvo Goilr••• Sanclerllndia., ':'.lq'óla.ra.l de GoU.a •
~tiiJ

.IX Ipor.l1
o
reapeetivo
MUnic1pio
•
oa
de
.a.ozo.ln6polia, Aragarçaa, Aren6polia,
80111
Jardilll de Goll.a,
C:.lap6nla, Dloraao., 1'111zenda Nova, Iarael.lndia, Ja.upac.t, PaleatiM
• 1'1ranha.aJ
X
ItUIIblara• o n•pectlvo IIIUnictpio •
oa. de
AlMr1ndon6polla, Alo&ndia, Bom Je•u• de Goi.fis, Buriti ·Alegra,
C.Choeira Douro.da, Goiatub&, Inac:ellndill, JovL\ni.A'J ·Panaal •
Ylc.ntlnópoli!J
XI • Jatab o respectivo município • oa da Aparecida do
alo Doc-e, Apor6, Cachoeiro.. Alta, Caçu, ElltAncia, It.ajll.~ Itarutal.,
ltu~n~ )lave•llndia, Pl!lranlliguara e sl.o Sili1AOJ
XII LuziAnial o ~e1111pectivo munic!pio • oa da
t:z'itlul'lna, Santo Antônio do Deacoberto~ Sllv.ln.la e Vio.nópoli•J
ZUI

Al:t. J7 · Ficam a.ulm 1lo!inidlll 4$ !t:f!l!l.!l dn Jur.l.lld.l:çlo
daa Juntaa do Ce•ncili.:aç.So " ,lul91!1mllnto, loeuli:r:ad!'UI naa c.l.dt~~IJ(ul
abaixo, perte~neent•s .81 17• A1119i!io, no F.lltado do Eep~rito s.snto1
SerrA, Vi&~l!l-e v~:f:i:~l~l!l;t••p<tetivo munic1pi<J n o'· de r.ond.aeicill,

do

- lU.nelroar o
C6u, Perol!ndia,

respectivo· munic-1pio
Port•llndia e santa

•

00

Rito

••
do

zv ~ Rio V~~t~d•• o reapectivo ~~Nnleipio • oa de Ac::.:ei1na,
C.•tel&ndia, Kauril&nd.ia, MOntevidiu, Ouirinópoli•, Santll Helena
M Gola•, Santo AntOnio da Barra, SeJ:ran6polia e TurvelAndia;
XVI - Slo Lu111 de Montaa Belo111 o respectivo IDUnic:Ipio

·Art. 48 - rica• criado~~: na Juatiça do Trabalho oa
cargo• de Juiz do 'l'rablllho Substituto a !lfequ..ir .,spee1t1eadoa 0
ob~~:ervada
a vinculaç.lio ao respectivo Tribunal Re<Jion&l 4o
'l'rabalho1

na Priiwi:ra ltflgi4o

os ô Aurillndia, Cachoeira de Goi.hl, ChoupllnA, l"1rmin6polill,
lvol&nd.ie, Moipod, Nn6.rlo, Palm~nópoUa • TurvAnh~

carqoar

.
XVII
uruaçu• o respectivo
cu.pinaÇII, Curpinort.e, Crl;d,s,
Estrela

ea:rgo•t

•

-,aunicipio • oa da
do
No_!'te, !'onooe:o,
Kin4çu, Hutunópolill, Niquolll.ndia, Novo
Goi6.a, P<lro.nqatu, Santa 'l'er••• ,• San-;a

~oaa,

•idr:uline, Kara
Planalto, Pilar

de

'l'e:~:eainh&.

po~

II

•

na

Segunda

(1•),

Regi4o

(2•),

24
47

(vinte

•

quatJ:o)

see.)

(quarenta •

c.orgoaJ

37 - A .Junta de Coneiliaçll.o • JUlgo-nto de
ltanhaf•,
jurhdiçillo no re11peet.ivo I!IUnieipio • noa de
tt.eriri, xaraeatu, Hoqanqa, Pedro de 'l'Oleelo o PaJ:Uibe, paaa& ,•

a aa

~atzl.!o

V -

d.a J'uat.iça do Tr.ob.a.lho.

a.

9rad.at1v.a-nt.a,
:Un.ancairoa.

c~~orq?•

~~vidoa,

.-elida •• ocorrer a diaponibilldade da :reçuraoa

(51), 17 (dezaaaete) carfJOIJJ

~a

R~Jqi.i.O

c•.~qoaJ

(11), 01 (UM) C&f9?J

Oit.c~va ftagil.o (8•), 04 (quatro) cargoai

VIII - na
IX -

Nona Rec;JU.O (91) 1 12 (doze) Clllrqo•l

X- na Ncilil& Reqilo (10•), 09 (nove) c-srgoa1

P.ar4qrafo 6n1co
A maana regra de altaraçlo da
COIIpetGncia' aplica.r-aa-4 11011 JuizoJS ela Dilr;elto invaatidoa ·na
juriadiçlo trabalhieta na fonM. doa arta.
668 •
669 da
~~·~!1g~1;~
;:i:. ~o ~r~~i~ ~ CLT, aproYada pelo Decreto-

111

~!&o

VII • na S"tilul

Art. 41' • A compaot6nc!.a ta~ritori&l d•• J'Untaa da
Conc:iliaçlo a Julgamento a.tuallnente a~~:iatentaa, ao~~~o~~nta aarl
alterada. na data de inau.l.!lçli.o doa Orjiloa jurilldicionaia criadoa
por aat• La!,

6 d;:

na Quinta

VI- na Sexta Jtegi.lo (61), 16 (deuaaaiaJ

Art. 40 - "- J'unt.aa da Conciliaç.!o e .rulgllinento criadaa

aata 1A1 aarli.o inotaladaa a oa reapect.LYoo

na Quarta hg'ilo (4•), 26 (vinte • aoia) carqoat

.IV·

Art,.
~

Ut.efjrar
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XI

•

·na

llegilo

XII

~

na Dflc.im.'l SegundA Reqi6o (12•}, 07 (11eto)

(11•),

OS

(cinco)
carg~l

XIII -na D4c-ima Terceira RaqU.o (13•}, 01 (ua) carqo1
.KlV

~na

o•c-11114 QUarta Roqil.o (14•), 03 (tr••) ocerg:o•J

Mt. 42 - NÓ .c.aao da emancipaçlio da diatrito !lca
..uttda 4 .jurladiçlio da meslll.& J'unt& do Coneiliaç.lo a Jul!JalMnto
sobra a 4rea territorilll do novo llllmie,tp!o.

XV - na Mcima Qu.int• Reg:Uo (15•), 27 (vinte • aete)

Mt. 43 - PiCIII& criado• noa Quadroa daa SaeratOIIriaa doa
'fribunaia 1\f!gionaia do Tr.,balho 6 para elllerc!cio naa Juntaa da
conci:li4Çio a Julg.:unOnc-o cor.stant&olõ d(lat.a Lotl, .al.~m do• CoE"goa ••
c:o.. ~alo, oa do Grupo :Atividades da Apoio Judic:i.&rio- a do CZ:Upó
-Outraa Atividades da H1val Médio- da que t.E'&tilllll oa Anexo. l a
XVIU dena Lei.

XVII ·na Nc:i- Sfit.irna fi.GgUo (17'), 09 (nova) c-argÓa1

Art. -44 - Aoa cargo• e AOIII ampregoa doa Quadro.ll a
T4lbelaa da Posao11.l da Juat.iÇOII do Trabalho, inclusive 111 E=paciaia
decorrente• do Decreto Nll 71.242/76,
preenchio;J.OIS _ ant_ea da
promulqaçlo da Const.ituiçAo Federal de OS de outubro do 1!188,
apllcaa-sa o disposto no ort.. 24J • IJous 55 da Lei 8.112/90,

S 1• - Raapeit011da~~: aa form~~s da provi-nto_ doa carqoa
pQblieo• conatante da Lei nll 8.112, d• 11 de da11:embro de 1990, Aa
vaq.c~a rarrwanascant.•= ~~:e:r:Ao preenc-hidas mediante coneurao p!lblieo a
aar reali11:ado pelo raspect.ivo Tribunal Region•l do Trabalho,
ob~~:arvado
o direito adquirido dos cancUdatoa aprovacto• ••
çoncurao pi1blico atnd011 valido l data da notllOAÇioO.

No provimanto doa earqoa d• T6cnic:o Judici4:r:1o a
Au:~~:iliar Judiei4rio poeler.!lo ser no~~neados candidatos aprovadoa a111
c:oneurao p6blic-o para o earqo equivalente da T6enico ••
Atividadea J'uctic:i~rias QU <\u~~:iliar om Atividadalil Judic-i4riaa,
desdi! que ainda. v.Uido 11. d•.ta da nos~~eaç!.o.
S 211 -

s J• - Nlo podarS'<> =•r nomaados ou deiJiqnadoil par.-- oa
carg:oa et11 comisslo, criados nesta Lei, po.rantea conaangü1oaos ou
afina, illt6 o terceiro qr•u, da Ju,h:ea em atividade ou apoaent•doa
M menoa de 5 (cinco) anos, tanto elo primeiro- co1110 "do aequ.ndo
grau de juriseliçAo.
' A:ct. 45 - Na hip6teae da criaçAo da Tribunal Regional
d.o Trab•lho, antes dllt inataladas, n111 Area deamelllbrill.da, 111a Junt••
da Coneiliaç.5o e Julc;amento pravist.a.s nesta Lei, oa cargoa de
Juiz Pre•idonte de Junta, de Juix; elo Trabalho Sub~~:tituto, do
Ju1zea Claaaiat.•a da J'unt.•, bem como 011 c111:r:goa em co:aisa.lo, os do
Grupo •AtividacJae da Apoio Judici.&rio~ a 0111 do Grupo ~Outras
At.ividadea de Nlvel Médio• paa•ar.5o a int.ograr a nova Rog-ilo,
observada a seguinto lotaçlio por Junt:.« 1

XVI - na 06ci111.11. Sexta Rag:ii!lio { l!i•), 04 (quatro) .cargos

XVIII

a

JudicUiJ;i~;

2 (doia) carqoa da Atondente

Juc11ci~rio;

XV
V-

2

a

A.l't. 46 - O preenchimento doa c.arqo11 da prov.6Ntnto
efativo previstos ne11ta Lei fOIIr-so-6. de acordo com a= norma•
legaia • raqulamer.t•rea, observadas a11 diaposiçõea 'do art. 37, I
• I I da conati tuiç.lo Federal.
Art. -4 7 · - Ali despes.u decorrentes da execuc;:lo da
praoento Lei correr!o l conta dos recur110111 _conaignadoa ao
Tribunal Superior do Trabalho e, qu111ndo
libaradoa,
aer4o
destinados, de !orm111 eqi:Utativlll e proporcional, aoa Tribunais
Reqlonaia, tomando-se por base o niimero de Junt&llll de Concilia.c;lo
a Julq41Dento c-riada~~: OIQ cad11 Reqilo por eota Lal.
quando da

Par4qrafo 'Onico - Oa Tribunais. Reqionais do Traba.lbo,
Uberaç.lio doa recuraoe, d.ever3o instalar as Juntaa
priorit4rias.

co~vadamente

Olt111va

Raqi!o

{18•),

09 ·{nove)

$ 1 o - Par111 o Um menc-ionado no caput desta
artigo, o território d111 rogUe -poder6 •er dividido am tonaa,

;~:~d==~lo~a~u~!IJ~;!~l?,~ ~==p~t.~~~~

Juntas, • juho do

s

2• - A designaçao referida nr:~ caput. deata
artig-o .•er4 de atribuiçio do .rui:t Presidente do Ttib~;~nl!ll
ftagional do Trabalho ou, nlo havendo diapoaiçlo reqi-ntal
••paeUic-a, da qu- e.•t• ind.l.c011r.

5 31 - os Juhea do Trabalho sub11tit.utoa, quando
daaignlldos ou e•tivereN IIU~titu_indo _o• J_ub:e• Prellidantea
cta .Juntaa, pa~c-ebeE"Io oa venvimentoa deat.ea.

s'·411 - o Juh~_Prf!sidonte do ~ibunal Regional elo
Trabalho ou, nlo havsnelo diapo=içlo regilllental eapacttica,
que aata indicar, brl. a lotaçAo e a JnOVia.entaçllo doa Ju1zaa
Subatitutoa entr• aa diferentes zonas da Req1Ao na hipOtoae
da ter•• sido criadu na for111.11. do 5_ U desta artigo.

Art. 879

(doia) cargollll de Agente do Saguro~mçlll J'udici.6rla.

Déc-iru

·~ore. 656 - o Juiz do TrOIIbalho subetituto, sempre
'Cl'JG nlo lllliltiver 11Ubstituindo o Juiz Presidenta da Junta,
poelerA aer da•iqnado p<Rra atuar na• Juntas de Concilioçio •
Julqa-nto.

s 1•-

(doia) c.rgoa de oUcial da Juatiça Avaliadqr;

XU .. 5 (cinco) cargo= de Auxiliar

na

~>rito· U
- Oa 4rta. 656, 979, 882 e 897 da Consolict.çao
daa Leia. do Trab111lho ~ CLT (Decreto-Lei no 5.452, de 1• da m.io
da 1143) paaaa111 a viqorar co111 a seguinte rad011çio1

1 - 2 (dob) cargo= de Têcnlco Judiei&rio;
II -

~

··········~-························
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T 0 . 0 0 · · · · · -. . 0 Ô 0 0 0 0

I 2• - ElAborada a conta a tornada l:tquida,- o
Juiz podarA abrir ll111 partaa prazo auceo•ivo da 10 {dez) diaa
par& i!8p11cpl.ll,<;llo fundamontada com a indicaç!o doa itana a
Taloras objato cSa diac-ordlneia, sob pena da praclusllo.

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

1\.rt..
882 Q
eltec-utado qua nlo pagar a
liÇOrt.lncia roclaiiLIIela poderlll g•rantir 111 execuçllo 111Gdlante
depOalto ela 111a11-, atualls.sda • acrescida d1111 deepe•aa
procaaauais, ou nomeando ben11 l penhor111, ob:servada 0111 ordem
~f:ii~ancial ,aetobelecicl& no art. 655 do Código Proce11eual

Art.

897 .. Cabe 111gravo,

no pro.zo de 08

(oito)

dia••
a) da patiçlo,
preaidanta, na• axecuçOe•:

d111a decia6e11, do.

juiz

ou
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b) 'de inatru .... nta, d010 dellpachoa qu• danaqar- a

interpoaiçlo de
S

r~~euraoa.

U

-

tJ.:I 11•

ll'iJr~vo

O

de

petiçiio aó aer6.

, DE

Of.·

recebido

quando o aqr1111vante delimitar justific:adamente •• 11111tér!aa e
oa valo:r::aa iapuqnadoa, pe:r:mitid• a exacuçAo imediillta cl4
parte riiiNnoscent• at.6 o· final, r.c3 pt::Oprioa autos ou por
carta de aantença,

QUADRO PERMA.NEN'1'E DE I>I:.$SOAL "QA ~U:r:'!U!.~'JúUA O-) 'WJ8'Jtlli..1•
REGIONAL DO 'l'RABAUiO 3° REGiJ.Ct
( ESTADO Dl: M::::tll~!O GJ$.'US

GRUl>O
Ft."li<:IOnAl:S
!1__________
. ,____iI ___CA't'EGC•RIAS
_.. . _______
.-; ;._______ !

S JO - N« hipótlfll!ie da alinaa •a• d~111te artigo, o
avravo aarA julçrado pelo próprio Tribunnl, prgsidido pela
autoridade recorrid111,
s11lvo ae trat!lr do decJs.!io do
Praaidente da Junta ou do Juiz de Dire-itO, qu11.ndo o_

I Ativictad.es doa Apoio! ~enico .Jud.lc.ü\rio
1
I Judiciário - côd.i9o!
I
1 TR'l'-3•-AJ-020
- I
1
I
t
I
!
! O!icial de Justiçn .l'.vnl i-!
I
! o.dor
!
!

aJUtCUÇAO da

aant~~tnça.

!~~~~~---!

jtdqamant.o compâtir6 a um11. daa Turma:. do Tribun4l Regional a

f

l~:~:~;ve~ 0 •u:run:~~ od::~;•t;.;n!au~:~~~~'ia,4 o~~v~~~~t~

t

:re.,.toJ:'.6 IUI peça• neeeadirh.11 para
c:ont.~:ove.rtida, elll autoa apo.rtado11, ou

o exalliC! da JO'-t6.rio.
noa própJ:iOII .autoa, ao
oativer d4rtor-J.nad& & oxtraç.!io do c:•rtll do ocnt.ença.
S 411 -

Na hipOte.se da allnea

Art.

50.

-

Le.l

C.lllt.ll

entrll

om

j

vigo~·

nt~

dat-~~t

d0

04

!
1.96

~4

! A;;'ti!Ur:e de sequ:z.·anç11 Jt:ai-J

56

t

I

1

!

I

1

I
I
I

.56

!

!;

1
1

!

AU.<tiliil.t· .Judl.ci6"Cio

1 Atem;lente

"b" dellt.e a:r;ti-;;o, o

agr~~ovcr aer6. julgado polo Tribun~~ol que aerl.~ cr.:rnpcti.1ntlt para
eonbecar o rocurao cuja ir.terpodção !o i danc:,a<1a."

.- -

-~o-----------~------------------QUA.'-õ'fi- I

S 2• • O açrravo d& imr.t.rumento inl.e.o:poat.o contra
que nlo receber agr111vo do~~ patiçilo nAo auapende a

daa~cho

o

J\ldi<::i5X"ia

!

c:z.ã:h

:

I

J
!

-----+

+~---------~---+--w-·------------·"-·

oua

public~tç!.o

Art. :51 - tuwoqam·ll~ as di"Sponiçô<l!a _em eon'trArlo.

ANEXO

' o•

LEI N•

IV
DE

o•

AllEXO
, DE

DE

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL tlA SJ!:CRtTARIA 00 TRIEC1NAL
REGIONJ\.L DO TRÃBALHO l ' Rl:GIAO.
( ES'l'~O .DO RIO OE JJ\NEIRO

+-------------+--------------·----~-.,;:-'---+
I
GRUPO
I CJ!.'$GORIAS FUNCIONAIS
I QU1tN'l'I- ~
I
I
! Dl'.Dt
+----------------+-------------------+--'-.,_---+,

i ~~âr~f::16 ~e0~~f~~1
I TRT-l•-AJ-020
I
I
I
I
I
I
I
I

l'

'l'Gcn1co J"udiciáriC!

;

i

102

i

I
I
I Obeial d.ot 3uatiça A-vo1.i-l
I ador
I
I
l
I
I
!
I
I A.ux.ilillr Judici6.r1o
I

t

l

68

!

238

1
I
I
!
I

I

I
I

r

I

J
J
I

I

I

+----~---.-.

l

I

I Atotnd.ente .JudiciAl:.i~:>

I
I

!

!I

J

iI

l

l

l

~~=~t: <lO Hoi'JUT,.lTÇ')' ·,fu,d-:

l
I
I

I
I
I

I
!
l

+-----------+-----------

102

I Ativicadea de Apaiol
1. .:Jqdl,ç_:!,6.rio - códig:ot
I TRT-4 •-AJ-0.20
!,
I
I
I
I
I
I
l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
!

l

!

ll iI

6U

!

'Ncnico Jud1ei6.rio

1
1
1
I
OLichl d• .luatiça Avali-1
ador
'I
I
I
I
AUXiliar Judiei6.rio
I
I
I
I
Atendentc Judicili:rio
I
I
I
I
~L,~f: de S•qu:ran~a Judi-:
I
I

o

LEI N•

'XI

I Q[JA!-tl'I- !

+-... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Atividadas d.e Apoio! 'l'liocnico Judic.lãrio
I _Judic1Grio - cócUgol
I

I
I

I,

I

I OJ!iciD.l do Ju11tiç11 Ava.l.i-1
I a<ior
I

I
I
I
I

I Aux1liar Ju<iici.ir i o
I
I
I

I
I
I
I
I
I

I
I
I A;;-ente
I Cl.ál"ia
l

l

:I

t

1
I
I
I

i

56

I
I
J

l

Atenden1~c Ju:l.id~r!..;..

"
ll2

}

48

I
!
Segur11nça .lu<:li-1

I

!
l

!

-4.8

I
1

' DE

V

o•

______ +-------------+------------------------1
Gll.trPO
I CM'EGORIAS roNCIONAJ:S
I QOAN'l'l:-' I

!
I

I
I

d~

a•

( ESTADO DA BAHtA

I DADE

-~---;_

I

j

1Sl6
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I

~

56

---:-:---+-:---:--::----.-.--.-.-.-.--+--------+ --

I

-+----------------.
+---------·
I CATEGORIAS FUNCI0111JS
l
GJ;ttJPO

iI

1
1
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
l

+-----------1'

LEI N•
OE
OE
D.B
1
QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECIU:l'ARIA llO 'J'I\.U.L"il
REGIONAL 00 'l'RA.BALHO 2~ R.O:GÜC
{ ESTJ.OC 0}~ .GÂO PAt._

I 'rRT-2•-AJ-020

04

I

ANEXO

A N E: X

-----------

1
GRUPO
FUNCIONAIS
l QOAN'l"I- I
!-.
. . . ~---.:..:..~.;,
__.:._!I __CATEGORIAS
.:._________ _:.; _____ -!_~----!

I
I

!

!
I

I

)+------·----~---'1"-----------

I
!

I

I
I

QUADRO PERMI.NENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DO 'l'R.IBONAL
REGIONAL DO 'l'RABALHO 4 • REGIAO
{ l!:STAOO DO lUO GRANDE DO SOL

----!------------~----- . . -

I

,

.

I

I DAOE·

l

'+----------~-------+-----------------------+

I Ati v.idades d• Apoio I 'l'4icmico Judic:fi:irioI
I .Júdici6.rio - cócUg:ol
1
I TRT-5 • -AJ-020
I
!
I
l
I
I
.-1 OficiAl de JU.tiça Aval!- I
I
I ador
I
I
I
I
I
I

I
I

I
I
I
I.
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
J. ,At.ndonta Judlciârio
I
I
I
l
I
I
I
~!:~I: da saquranç11 Judi-f
I
I

I

I

I

J

I

+-------------

I Auxiliar .ludieilirio

I
I

I

i
I

I

----

I

56

56

1.40

56

se;

1
1
1
I
I
I
I
I
I

I

I
I
I
I
I
I
1

l
I

1
I

----------
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l
I

GRUPO

I
I

CATEGORIAS FUNCIONAIS

I QUAN'ri• I
I DADE
I

+-----.:-------------+--------------------+
I Ativicl;ld.•• de Apoio! 'J:4icnico Judic:i4rio
I
52
I
I JudicUr1o • cód.iQOI

I

I

I '1'R'l'-fi •-AJ-020

I

I

I

I

I

I

'~•dor

!

l.

f ).uxilbr Judiciário

I
I

l

I

I

!

I

I

1

-

I

I
I Atendente Jut!iclãrio

t

I

J

.l

i

i

~%~i:

11e s•qurança Judi-i

I

I
/

130

I
I

\

515

I
I

26

l

i

/ 11 ~Me! 1 A~!di~·~·~ô·i

Agente de VlgilAnch

hUqo- TR'l'•i5••NM•lOOO!

I

i

~

215

[

l
[

CATEGORIAS FUNCIONAIS

l QUAl'ITI- I
I DADJ!:
I

I

I
I

I Oficial de Ju.tiç~o Av!tli-1
/ .n.dor
/
! Auxiliar Judicil!orio
!
I

I At!l!nd.ante Judiciário

l

I

l ~!:~r:

1

1

dm Sf'Cj'Jnmça

i

I
L

I
I

I

!

13:5

I

54

!

"

Judi-;

~d~u~!:1Ai!~f~a~•~ô·i ~~}~~ ~l;~;;~~n7lr:

ldiqo• ttT-,•-HM-10001 dA lil11po:r.e e

5-'

I

I

I

I

I
I

I

i

~_...

I

I Jud1c1,rio - cédiqol

.1

I

I
I

1 Atlvidade• de Apoio! 'l'4cnico .:iudiciáriCJ

52

I

I
I

GRUPO •.

I TR'l'•,••AJ-020
I

I

I Oficial ~· Ju•tiç& Av11.li•l

I

j

I
I

+----------------------------------------------+----~----

r

i

oon~>•rvnçAo) 1

1

I
I
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1

1

I

1

J
J

J
I

:

I

O!ichl de Juatiç11. Aval!- I

I ador

I

I .Auxiliar

!

!
I

I
I
I

I

l c:iâria

I outra;s Atividadea

I Auxiliar o~racional do

I

Atandent. Judici6rio

j

:
I
I

I Aq•nte dn Segurança Jud.i-1

I

~

16

1

Ju<tic!Ario

I

.

!
!

Ide Nival N4ocHo - Có··l Sorviçolll Diversosr. {ár•.~:~ I
!digo- 'l'RT-7•-NH-1000 I d• liape..za • conaorvaç!o) I
I

I

I

1.

I

I

1
I

-4()

i
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I
I

16

I
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I
I
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I
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1
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!

I
I
I
1

I

I

!
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I
!

I
I
I

I

I
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I
I
!
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I
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I
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!
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I
I
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I ador
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I

I
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DE
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l DADE

. r
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REGIONAL DO 'l'RAliAU!O 10 • REGU.O

r-;:;;i;id;G;;-;;:-;:;;~r-;:;;~;:~·.;~;;t~~---r--;:;--:--r
I TR'l'•7•-AJ•O:ZO

I
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I Agente d• Vigil&ncil!i

!

I

At.endllnte JudicU.rio

l

i ~=~I:

I
I
I

I
I
I

d•

lI
I

12

1
I
I
I

l.2

I
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:·t
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i

I

i
I
I
I

I

I
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I
I

I
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I

I

I
I
I
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ANEXO

ANEX-b

XII

, DE

DE

LEJ: lf•

DE

Q'OADRO PlmMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DO 'l'RIBONAL
REGIONAL DO TRADAUJO 12• REG.UO
( ESTADO DE SAKTA CATARINA

+---------------------J
J
GRUPO

CATEGORIAS l"'NCIONAIS

I

-------+

1 Ativid~d•• de Apoio! ficnico J'udioi..irio
I Judici6rio - código!
I 'X'RT•12 1 -AJ-02o
I

I
I
I

I

I

I

I

JU~Jtiç:a

I O!icb.l de

I ador

I

I
t

I
l

I

l

1

J

!

l ~~i~Í!
I

ld~~I::lA~~i~~~~~~~ó~f ~~}~~! ~f:;~;~~n(ir::
I Aqanta da

Vig~ilAncia

\

16

32

i:

DE

:Judi-1

32

I

I
!

I
l
!
!
!
I

l
!
!
!

I
I
!

! Auxiliar OJ?"'"""-"':lonaJ de
Ide Nivel Md:dio - Có-1 6erviç:o11 Dlverr>Oiio (lina
I
Jdig~o•TRT-14 •-NM-1000 [ da ll•po.&e a con•arvaç!lo) J

32

!

I

f

1

I

I

I

I

I

L

I

A.III

OE

I
I
I
I
l

!

de Saqunnçft

I

I
l OUtras Atividad•a

I

!
I

J ~'I:~

I

!

I

I
!

!
I
I

I

I

I
!

ao

I
I
I Atendente Judiciirio

[

32

!
I
I
I
I
!

I
1 Auxiliar Jud.icU.:rio
I

I
I

I

I

------------------------

A N l!! X O

I

32

I

I

J

I
!
1
I

16

~

!

1 oUcial da .Ju•tiç:a A"'ali•l
I ,adoJ"
l

1
l
1
1
I

+--------------------------------+------·
!

I UADE

I

I
I

jdiqo-TRT-12"-NM-10001 d.• liça:r:!ll • con•arveçAo)J
l
I

~--~
I QOO'.}.'T:I- I

~· c:3~~~ 'l'•cnico J'udiciârio

I

"

I'

CJI.'l'l:GORIAS FVNCIONAtS

I
I

I 'l'R'l'-14"-AJ-020

I

l

GRUPO

\ ~~a!~~~!!

••

da saqurano;:a Ju4i-J

DE

+--------------------+---------------------------+---~------+

l

I

I Atendanta Jud.iciã:rio

I
I

"

I

Auxiliar Juélic!ário

+-------------------

"

AVIlli-1

XIV

, DE

QUADRO PERMANENTE DE PESsoAL DA SECRETARIA DO 'l'R:tBONAL
REGIONAL DO 'l"RABAUUO 14 • REGII.O
( ESTADO DE RONDONlA

QOAKTl- l
I DADB
I

---------------------------------!
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.. ...

AH:BXO

""'

DE

XV
DE

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECIU:TARIA DO TRlSUJtAL

REGIONAL DO TRAB.\LHO 13 • ni..GIAO
( ES1'AOO DA PARAtBA )

-------------------------------·-----------------------

+-------------+---------------.:.----------+---------+
I
GRUPO
I C'ATEGoltL\S FUNCIONAIS
I
I

1
1

t~trANTI-

1

I

IDADE

I

I
I

!

+--------------------+-------------------------+----·-----.
.
Atlvid.ade.s
JutUciãrio
1
de Apoio! Tácnl.co
I .Judiciã:do - código I
I TRT-13•-AJ-020
I

' "

1 or.l.cial d.e Ju•tiça Aval!~ I
I ~;~dor
I
I
!
I
!

1
I
I
I
I

l

I
I
I
l
1
I

I
I
I
t
I

I

I

I

I

I

I

I

•J

J ~y:~i:: de Sagour.rmça Judi

J
I
I

I
I

I
l

'ia~u~i~!/"~l~ig/\~ ~6- '~ ~~~1~; ~i:!~;~~"(!t:: l'
J

"
+--------------------+------------------------+------'
'
'
I

I

!
!

d• Juatiça

I QOANTI- I
l DADS
I

1
1
I
I

Aval!-~

I

84

I

I
I

l

I

I

I At.ndant. JudicUdo

I

~

1

I

I Awcilhl' Jud.iei.. t'io

1
I

1
1
1
1

126

I

I
I

I

"

I

I
l
I
I

~ ~;illl

I

I

105

11

ldiqo-TRT-l3'"·NM-l0001 da limpa:ta a conacrva.;.ão)
I
I
I
I
I
!
l
I .Agente de Vig:ilAn<:ia
I
I

~
I

I

l

I Auxili.r JUdicUrio
I
l
I
I .Atendant• Judiciário

CAT.IGORJ:AS l'UHCIORAIS

1 Ativ!dllda• da Apoio! ~cnico Judioih'io
I .Judiciário - eôdig~ol
I TRT-1~•-AJ-020
I
I
I

l

'

'

42

I
I

QRt1p()

I

294

12G

I
I
I

I

1

I

1

I

I

I

l

1

i

I

1 ~l.:ii:

I

1

I

I

!
I

-

l

ct.

.51191Jrlln911

Jucti-:
I

I

84

I

f
I

:

-----------+
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ANEXO
LEI N•

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

XVI

, DE:

o•

DE

1988

····_. ··························:rlTui.:ü.ii.i ········· ··········· ········ ··,

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL
REGIONAL DO 'l'RABAI.HO 16• REGIAO
( ESTADO DO H.\RANIIAO

Da Q~anização do Estado

+~-~-----~~-------+---~----------------------+~--------+
I
GRUPO
1 CATEGORIAS l"'NCIOHAIS
1 Q'O'IINTI- I
1
I
I DADE
I

·····························e:A:PiTüL.ü"\iii'····························

I Atlvidad11• d• Apolo! T'cnlco JudiA:li,rlo
I Jw1ici6.rio - códiqo 1
I
I TRT-16•-AJ-020

Da Administração Pública
SEÇÁOI
Disposições Gerais
Art. 37. A administração pública direta, indireta ou
fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princfpiós
de legalidade, impessoalidilde, moralidade, publicidade e,
também, ao seguinte:
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis
aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em
lei;
I I - a invesfidura em cargo ou emprego público depende
de aprovação prévia em concurso público de provas ou de
provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão--declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

+~--~-~-~~----------~~~~---~----------+---------+

1

I

I

I
1

1

I
I
I
1
I

l Ofichl dtl Ju•tiç& Avdi-1
I &dor
I
I
I
I
I
I
I
1 Awd,lbr JudiQi,rio
I
I
I
I
I

lI Atandant• JUd.iQi,rio

f

I
I

I
I
I

I

Saqurcança Judi-l
I

l ~:~~= d•
I
I

10

I

I

I
I

10

I
I
I
I

:1!5

I
I
I

t

10

II

10

l

I
I

I

I
I

I
l

+------------------+------------------------+---------+
ANXXO

XVII

o•

, OE

LEI N•

QUADRO PJUOfANEHTE DE PESSOAL Dll SECRETARIA DO TRIBUNAL
R!:GIORAL DO TtU.DA.UIO 17 • JU:GlAO
{ ESTADO DO I!:SP!Rrro SAN'l'O

TITULO IV

_dos Poderes
+-------------+-----------------+---------+ ········ ···· ··· ·········Da··Organização
····c:A.PíTüi:àlíi ·· ········· ··· ····· ....... ···
+------------------.
. ---------------------------+
Atividod••
Apoio! '1'4ocnico Judiciário
Do Poder Judiciário
I
1

GRUPO

I
I

CATEGO!tiAIII I"VNCIDNA:II!il

do
Judieiário - códiÇIOI
'l'RT-J.7•-AJ-o2o

I QUANTI- I
I DADK
I

I

22

I ot:icbl d• Justiça ll.vali-1
I
I ador
I
I

22

1I

l

I
I

I
I

I

1I
I
I

I Au'kiliar JudicU.rio
I
55
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I At•nd•nte Judicillrio
I
22
I
I
l
I
I
I
I
I
I
I
1 ~1:~1: de Saguranç:a Jud.i-J
22
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
~--------------------·----------------------.

i

A N ! X
U:I_ Jl•

'Q:JiiOT!~•

o

, Dt

c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores,

OE

DJ'ÇRETD-LEl N. 6.452 • DE 1." DE MAIO DE 1943

OE

Aprova a Consorrdaçllo das Leis do Trabalho

. ............... ..................... ..
'

TftuloVIII
DA JUSTIÇA DO TRA8N.HO

. ---------

~-~ ... --~------:.~
CATf.tJt)JIJAS rl'tlCfOitAIU
I (IUAI/'1'1• I
I ru,m:
I

. ........ ... . -·· ............... . .
'

-...-....-.---0 _______ .....__ ---

~

------·-••·•••••----·~·•-•M..,.,-..-..,..-.

vlu~<loro
Judtclll~:lo

AtJ

I
I

Compete privativ3.merite:

I I - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos _TribunaiS de Justiça propor ao Poder Legislativo
respectivo, observado o dispost<? no art. 169;

l>EAAMI"N'l'E OE Pl$SOU. OA SI:Cl~l::'fAfHi\ DO Tn"!flll~lll..
REGtOtV.í. 00 TMBAIJW 1 ll• lli:t.:.CAO
( I!">TA!Yl DE ~O[Àfo )
~
<ll<lJN,

t •••••

Art. 96.

XVIII

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

SEÇÃOI
Disposições Gerais

I
I
I

<1<> Apolo!
- có~igol

T*cnlo:..·~ ~IL.itr.J ~~10

I
I

H!'l··T'l~-1-J-OZD

3.<

I
orLe~l~>l

adt>l"

d" Juat.h,:a Avrlil•!'

t

/,wdlii'IT .lutl1cJór1o

A~llnchmto ,JudioU.~:

.l2

io

'

'' "
'''
'' "
'
"

I

~y:~i: de soqunnça Jud L•J

I

I

'

I

!

c:.pftuloll
DOS JUizOS OE DIREITO
·M 164. Nu locol!d..... nlo ~""
.lJIQa•-· w
.Moo& elo Dn!O> ""' bo &vb elo ~ da
~
Trot.aJ>o, com • jurlodlç.lo
.hv for éle·
~o <ks ~ele CGOC!ll<lçlo a

"'*

do

......-..... Ieida ~ Ju<'Ckllll.locl!l.

Art. - · A -~""'l&<!da ....ncto-,..

do,,..

Jur>:co elo Dnllo,

~~o dO

.bllçtl

2004
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bailO. • a nlftuna du .Junb:• óU Co. tt.lU.Çtlo

G

.,..,., nalonna da S<o<;Ao 1 do Capllulo ._
I .11 Nas loeelld.odoo ondo r.o......., m:olo

I :t' Ouando o oiO<Irio.do """"""llncla da bl do
Ju<!>;;tna 1or dr.-.no oo ,,......., no .,..,,1-

~ ..

oo

~

fl'aJc> lllllerlor, " "

um

lgo.

Jutto dtl or.no. C()rnpon14ncie .• ""mnJrlld-. (fflltt; o.

......

)beo 6> :c~vo~ po< dlaOU>UI;i!oou po!a divido /ud'cl!ria
loc:ll. .... c:onlomlidad<o do. .. ,"" Df?ant:!OoÇAo - ·

loiU ••

e.ua, ..

11

Abril de 1992

~·~

-"''*' o j;Jt: do c:MI moi< ..,..

................ -....... ..,

. . . . . ..,.., o1e 1110.

DlapOoo -

... o reo;rl-

jurtcUoo

. .rvldo~• Pdbllooe clvi•

da

<1-

Unllo ..

.. _ autar:qulaa • daa tun<laçO.a p11l>U-

-

-~-·············

te4era1a.

.......................
. . ...
ftiVI.O

~

IX

-- .

CAPUVLO OJIXCO

a..

P1•~1,.0.8

Yranaltórlaa • rlnala

L-t. 24). Plc•• •UbiMtldoe •-o r.t~i.. 1\lr:ldtco lnat.lt.uido
pol:' ••ta t.i, na qualldatt'lll d• aarv14oro.s pdblleo., o-. ••rvidor•• do-.
~r•• d•

unt•o, dca a.-TWrritórloa, d•• autarquta.,inclu.iv• . . . .

r.qt . . ·~~clal. • d••

tundaçO••

p~llea•,

raoldoa

pela

~1

n•
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J,."ill, de 21 de ou~ubnt,.,.... 19~:1 - Uta.tuto ct.o.. rúnc::ion,c-toe Pd.bllcoe.
Clvla da Un1Ao, ou P.la conaol1daçlo da• t.1a do T~abalbo, ap~ovad4
pelo Decrato-t.l n•· S.45l, de 1• da . . to de 19tJ, •xc•to ~ contratadoe por prazo detar.lnado, cujoe contrato. nAo poderao ••r prorroapóa o vancl . . nt.o do praa.o de prorroqaç&o.
·
1 1•. Oa aapreqoa ocu~doa ~loa ••rvldor•• lncluidoa no
_...,, . . lnatltaf.do por
lAi ficaa tr:ezwfonaacto. •• carvoa, na da•

•adae

ta de •u• publicaç.loe.

••ta

1 2•. u Cunç6ea 4e contlança axarc14aa por pe•~·· nlo .ln•
'te91:'ant.a 4& t.a~la p.rtanenta d.o 6rq.lo ou. entidade onda tA• •••rei•

olo tlcaa 'trtinator•a4. . •• carqo• •• ooataa&o, •

JY.ntJ.d.,.

·~to

a&o :ror illplantado o plana de a•~ .40. 6C"VI.oa Ma intld.ad'I!S ma ror-

-

. . 1•1.
I

:s•..

1.11

.
r\.anç.e.aa . . aa-••or.a-n9'..!: :"~rior - l'U,

«&a por ••~idor int.• 9 rant• c1• quad...:-:;. ou tabele
..tlntaa Mo data da v19Ancl.:: d.at.a &Al.

.

I 4•.

-!•

•••rcl•

pe•ltO•l•

!'ieaa

(V&'TA!::;j •

1 1•. ;, 'E""e4i.- 1uridloo daat.• t.l -' ext.analvo •~ ••~
t.arl~ ~ .tueti.Q•• r•tauneC"adoa coa recurao• 4a uni.Ao. no fiiUoll oeou-

~.

I •• oe ••pr~ .so. .. rvlcSoE"e• ••tranq•lra. co• ••tat-111 ..
~no aervl~ pUblica, ~u•n~ nAo •dqu1r1r•• a naelonalld~
~••ll•ir• ~··•~Ao • lncaqrar ta~l• •• ••einç&o, do E"e•~Ct1~
·~&o· OU .~tidade, ••• pr•j~i•o doa ~l~•lto• l~~·nt•• aoe plana. 4«,
~•~• ~ quaia . . enoon~r•• v1ncu1a4oe o• ••pr•9oa.
•
-.-:: -.;:::
·,: "'-_-;-"";_::.::.. ... -~-:
:·:-

:- .

.-- -...

. ---

·

IIII ..

... - ........ . ........ --·
..., ..............
-- .. ----

.. ... ..

,.

-.-

... ............
··,

(À Comissão de Constituição, Jusllça e-Cidadania.)

PARECER

cônjuge e de seus parentes, e dá outras providências". Tam~
bérn a esta Comissão cumpre examinar <Y Projeto .de Lei do
Senado n"' 275, de 1991, de autoria do nobre Senador Odacir
Soares, que "determina a indisponibilidade dos bens à vífiin-a
de seqüestro e de extorsão mediant~ s~qüestro e, com ressalvas, o de seu cônjuge e de seus parentes, ascendente$ e desceç.dentes, consangüíneos e afins, até o quarto graun. Os projétostramitam em conjunto, por força de decisão do Plenário do
Senado Federal.
O Projeto- de lei do Senado n~ 259/91 fixa, em seu art.
1~, o termo inicial da indisponibilidade de bens da vítima
de seqüestro ou de extorsão mediante seqüestro, bem assim
de seu cônjuge e de parentes, consangüíneos e afins, até o
quarto grau. O tertno inícial se dá no momento em que é
Relator: Senador Francisco Rollemberg
. Incumbe a esta ComiSsão examinai o Projeto de Lej do verificada a ocorrência dos aludidos crimes. O parágrafo único
Senado n~ 259, de 1991, de autoria do nobre Senador Maurício determina que a autoridade policial competente terá o prazo
Corrêa, que "determina a indisponibilidade dos bens da vítima de vinte e quatro horas, a contar do conhecimento do fato
de seqüestro e de extorsão mediante seqüestro; os de seu- Criminoso, para comunicar ao Banco Central do Brasil o fato
PARECER N• 76, DE 1992
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
sobre o Projeto de Lei do Senado n~ 259, de 1991, que
"determina a indisponibilidade dos bens da vítima de
seqüestro e de extorsão mediante seqüestro, os de seu
cônjuge e de seus parentes, e dá outras providências",
em tramitação conjunta com o Projeto de Lei do Senado
n~ 275, de 1991, que "determina a indisponibilidade
dos bens à vítima de seqüestro e de extorsão mediante
seqüestro e, com ressalvas, ascendentes e descendentes,
consangüíneos e afins, até o quarto grau".
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de molde a que este to~e as providênCias necessárias coi:n
vistas a tornar efetiva a indisponibilidade de bçns.
O art. 2' do Projeto de Ld do Senado n' 259/91 exclui
da indisponibilidade as relações jurídicas preexistentes à ocorrência do_ crime e esclarece que a indisponibilidade não implica

Abril de 1992

teilham por objetivo a- cobertura de riscos de seqüestro. O
PLS n9275/91 proibiU também a formação de consórcios com
a finalidade de cobi:ir riscos de seqüestro.
É o relatório.

Voto do Relator
Ressalte-se, logo ~e início, a convergência, para um mesrestrição ao direito de usufruto dos bens.
mo perito, dós dispositivos contidos no Projeto de Lei do
O art. 3(> fixa o termo final da indisponibilidade d~ bens.
9
Ele se dá com a libertação da vítima de seqüestrO. O art. Senado n 259, de 1991, de autoria do Senador Maurício Cor4'?, por seu turno, pune a orriisSáó O"ti ~6 rétardãni<!riiO na corou:. rêa ê daqueles contidos no Projeto de Lei do Senado n~ 275,.
nicação do crime em tela às autoridades competentes, mesmo de 1991, de autoria do Senador Odacir Soares. Essa conver- _
que somente tentado, com a _peJ!a _!ie detenç~o ~Ol! multa. gência nos permite fazer o -ex~me conjunto das proPosições.
Objetivaiii as duãs propostas,em última análise, autorizar
o parágrafo únicô--àSSeg1,1ra 6- SígífO- de -identidade a quem
quer que comuniquêà--prática-do crime de seqüestro ou que ã decretação da indisponibilidade de bens da vítima de seqüestro _e de ~xtorsão mediante seqüestro, bem como dos bens
colabore com as investigações policiais.
de
seu cônjuge e parentes até o quarto gr:au.
9
O art. 5 do projeto de autoria do ilustre Senador MaurícioVozes já se levantaram neste Parlamento, sustentando
Corrêa estipula que, no período em que _p~erdu.t:_ar!? seqt;_i_estro,
as instituições financeiras não poderão realizar operações de o- ponto de vista de que as proposições sob exame colidiriam
crédito em benefíciO da vítima e parentes elencados no art. com o direito de propriedade assegurado pela Constituição.
Vale desde logo observar que a: indisponibilidade de bens,
}9 A violação da proibição é punida com a pena de detenção.
O art. 6<? contém exceção a esSã. regYá: Segundo esse artigo, ao contrário do que pensam alguns, não atenta contra a invioo Banco Central do Brasil poderá autorizar atos relacionados labilidade do direito à liberdade dos cidadãos, não agride
com os bens das pessoas referidas no art. 19 e operações de. o direito de propriedade e não fere o direito constitucional
crédito em que estas- iiitetveilhain, desde que comprovada ao devido processo legal.
A indisponibilidade qe bens não é instituto novo em nosso
situação de necessidade e motivo não relãcionado ao seqüesordenamento. A título de exemplo e sem que tenha causado
tro.
O art. 79 à sua vez,' pune com a perta de det~it"Ção e grandes discussões nos meios jurídicos, quer na vigência da
multa violação qu·e se dirija à obtenção de bens necessários Constituição de 1967, quer na vigência da Cons_tituição de
ao pagamento do preço do resgate exigid~ para a Ii~e~açãO 1988, vigora entre nós, com plena eficácia,- a Lei n9 6.024,
de vítima de seqüestro. Por fim, o art. 89 proíbe a estipulação de 13 de março de 1974, que "dispõe sobre a interyenção
de contratos de seguro que tenham por objeto a cobertur~ e a liqUidação extrajudicial de instituições financeiras e dá
o_otras providências. São da aludida lei os- se~Uirítés dispodo risco de seqüestro.
_
sitiVóS: . '
O Projeto de Lei dO Senado n~ 275, de 1991, de autoria
"Art. 36. OS àdmiriíSti"adores das instituíçõeS fido nobre Senador Odacir Soares, objetiva regular a mesma
.nanceiras em intervenção, em Iíquidaçao-extrâjudicial
9
matéria, estabelecendo, em seu art. 1 , que·o Banco Central
- ou em falência, ficarão com todos os seus bens indispodo Brasil determinará a indisponibilidade de bens da vítiina,
níveis, não· podendo, por qualquer forma, direta ou
do cônjuge e de seus parentes, ascendentes e descentes, con':'
indireta, aliená-los ou onerá-los, até apuração e liquidasangüírieos e afins, até o quarto grau, após tomar conhecição final de suas responsabilidades.
mento da ocorrênciã dos crimes de seqUestro ou de extorsão_
§ 1~ A if!disponibilidade prevista neste artigo deIPediante seqüestro.
.
_
-corre do ato que decretar a intervenção, a liquidação
O parágrafo único do art. 19 permite que o cônjuge ou
extrajudicial ou a falência~ e. atinge a todos a·queles
parentes da vítima solicitem ao estabelecimento de crédito
que_ tenham estado .no exercício das funções nos 12
onde possuam "reservas_monetárias'', a_ljberação d~ _n.ume-.
(doze) meses anteriores ao mesmo ato. ·
rário suficiente para fins esfuicificados em requerimeritó; de
§ 29 Por proposta do Banco Central do Brasil~
modo a poder atender a compromissos anteriormente assumiaprovada pelo CoriSelho-MOnetário Nacional, a indisdos, bem como necessidade de caixa.
ponibilidade prevista neste artigo poderá ser estendida:
o art. 29 determina que indisponibilld3de de beDs ~ssá
_ __ _a) aQs bens de gerentes, conselheiros fiscais e. aos
imediata e automaticamente após a libertação da vítima. O
todos aqu_eles que, até o limite da responsabilidade
art. 39 dispõe que o não cumprimento-das determinações_ dos
estimada de cada um, tenhaJ11 conporridQ,.nos últimos
artigos anteriOres impliCa em crime de responsabilidade, e
12 (doze) meses, para a decretaçã()_da intervenção 9\1
define peria:s· de detenção e de multa para a violação. As
da liquidação extrajudicial; .
· - -9
mesmas penas serão aplicadas, nos termos do art. 5 , àquele
b) aos bens de pessoas _que, nos últimos 12 (doze)
que violar as normas que o Projeto objeti~a intrOduz~r no
meses, os tenham a qualquer título, adquirido de ~dmi
ordenamento jurídico pátrio, ''para fins de obter os bens necesnistradorés da instituição, ou das· pC:ssoas referidas na
sários para o pagamento do resgate".
alínea anterior, desde que haja seguros elementos .de
convicÇão de que se trata cJe siml!l_ada transferência
O arL 4' do Projeto de Lei do Senado n' 275/91 permite
com o fim de evitai Os efeitos desta Lei.
ao Banco Central do Brasil autorizar operações financeiras
cÇJm as pessoas mencionadas no art. 1ç, desde que as operações
§ 3~ Nã_o ~e_ iricluem nas disposições deste artigo
os benS conslderados_inalienáveis ou impenhoráveis pen~Q ~rdem relação com o seqüestro.
A semelhança do que dispõe o art. 8' do Projeto de
la legislação em vigor.
Lei do Senado n'259/91, art. Ô' do Projeto de Lei do Senado
§ 49 Não são igualmente atingidos pela indispo..:
n? 275/91 proíbe a estipulação de contratos de seguros- que
nibilidade os bens o_bjeto de co-ntrato de alienação,.
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de promessa de compra e venda, de cessão ou promessa

de cessão__de direitos, desde que os respectivos instru~
mentes_ tenham sido levados ao competente registro
público, anteriormente à data da decretação da intervenção, da liquidação extrajudicial ou da falência.
Art. 37. Os abrangidos pela indisponibilidade
de bens· de que trata o artigo anterior não poderão
ausentar-se do foro, da intervenção, da liquidação extrajudicial ou da falência, sem prévia e expressa autorização do Banco Central do Brasil ou do juiz da falência.
Art. 38. Decretada a intervenção, a liquidação
extrajudicial ou a falência, o interventor, o liquidante
ou escrivão da falência comunicará ao -régisti"o público
competente e às Bolsas de Valores a inQisponibilidade
de bens imposta no art. 36,
Parágrafo único: Recebida a comunicação, a ~uto
ridade competente ficará relativamente a esses. bens
impedida de:
a) fazer transcrições, inscrições ou averbações de
documentos públicos ou particulares;
b) arquivar atos ou contratos que importem em
transferência de cotas sociais; ações ou partes benefi·
ciárias;
c) realizar ou registrar operações· e títulos dy qualquer natureza;
d) processar a_ transferência de propriedade de veículos automotores."

A indisponibilidade de bens, nesse caso, é medida admi·
nistrativa, autorizada por lei, que tem por objetivo impedir
que a pessoa dos_ dirigentes das instituiÇões financ~~ras seja
utilizada para acobertar atas lesivos a estas, mediante a prévia
transferência de bens e recurs.os.da_ inStituição. para o nome
dos dirigentes. A.indisponibilidade perdura até que seja apurada a responsabilidade dos dirigentes. Comprovada a inexistência de ato lesivo à iD_$tifuição, a inc;li_sponibilidade é levantada.
Em virtude da decretação administrativa da indisponibilidade dos be_ns, não sofrem oS dirigentes de instituições
financeiraS a peroa da propriedade desses mesmos bens. Dei·
xam. eles, sim, de poder livremente deles dispor: A perda
da propriedade somente _poderá ocorrer mediante o_ devido
processo legal.
' As considerações anteriores nos perniitem logo concluir
qué a indisponibilidade de bens, objetivada Pelas duâ.s proposições sob exame, tem escopo inteiramente distinto. A indisponibilidadede bens de vítimas· de seqüestro- visa ·a tutelar a
inviolabilidade do direito ã vida e à liberdade, pelo desestimulo
à prátic-a desse tipo de delito, ao tomar impossível 'que seja
colimada -ª crimin_osa "éxpropriação" de bens da vítima ou
de seus familiares. Em segundo plano, a indisponibilidade
de- bens de vítimas de seqüestro visa a proteger·ã-ptopriedade.
· · A inviolabilidade do direito à vida e à liberdade estãoas
segurados já no" capU.t do art. 5>? da Cónstituiçáo. Tem-se esquecido, na análise do crime de seqüestro, que também o inciso
III do mesmo art. s~ veda seja alguém submetido a "tratamento desumano ou degradante". Ora, a regra- nó relato feito
pelas vítimas dos crimes de seqüestro, que logram obter a
liberdade, é precisamentea descrição do tratamento desumano
que sofreram, da redução do ser humano a condição degradante, da submissão a pressões psicológicas, que marcarão
o resto de sua existência.
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O que pode o Estado fazer para assegurar o direito de
cada cidadão à inviolabilidade de seu direito à vida e à liberdade, desestimulando cabalmente a prática do crime de seqüestro ou de extorsão mediante seqüestro? É notório que
a só exacerbação das penas cominadas para a prática de tais
crimes não é o bastante. Somas vultosas pagas como resgate
atraem a cobiça de meliantes em todo o País; ao mesmo tempo,
as vítimas c-olaboram pouco com as autorida_des policiais encarregadas das investigações, diante do pavor que as assalta com
justa razão: sua intimidade foi invadida, seus passos_ foram
seguidos, atentou-se de forma odiosa contra sua liberdade.
O meio eficaz con}lec;ido para pôr um termo definitivo
a tais_ ações crimonosas é, na experiência internacional, a indis~
ponibilidade dos bens da vítima e de parentes próximos e
a punição a quem quer que colabore para que um resgate
seja pago. Sem poder adquirir, pela ameaça e pela intimidação, a vil pecúnia. o crime é desestimulado.
Argumenta-se que a indisponibilidade de bens representa
ofensa ao princípio constitucional inscrito no art. s~, inciSO
UV, segundo o qual "ninguém será privado da liberdade
e de seus bens sem o devido processo legai ... Em primeiro
lugar, insta notar que a indisponibilidade de bens, no caso
em apreciação, não encerra priVaç-ão de bem algum, quer
da vítima, quer de-seus'parentes. A etimologia do vocábulo
·~privação" ~ão deixa lugar a dúvidas. Privar significa-perder,
t1rar, despOJar. Privação da posse, segundo os dició"nários
significa a perda -da- posse ou o- desapossamento; priVaçã~ da propriedade significa a peid3 da propriedade ou o impedimento para usufruí-la segundo o direitO qu:e nela se tem.
No caso das proposições sob exame, não ocorre· nem a perda
de nenhum bem e- neui mesmo o üilpedimento p3.i'a usufrUir
desses bens, tendo em vista ressalva específica feila Com ieSpi:i"to ao usufruto.
Ao sustentar, como fazem alguns, a necessidade do "devidO proceSso legal", antes da decretação da indisponibilidade
de bens, não ateiltam para o fato de que esse princípio OOnStThicional não e_ncerra um direito, mas sim urtfá garantia das partes; Como manifestação do direito StibjetiVo de ação e. de
defesa. Garantia do processo, 'em sua instrumentalidade, garantia da regularidade do processo, garantia da imparcialidade
do juiz, garantia da justiça das decisões.
O princípio-do devido proc~sso leg~I teni. sua orige_m
histórica na "Magn~ Charta Libertatum" de~ 12t5, na Inglaterra, que tomava: certo, pelo seu_ art._39, que ninguém poderia
~er preso ou privãdo de sua propriedade, '"a não ser pelo
Julgamento de seus pares, ou pela lei da terra" ("by the laW
~f the land"). Esse priricfpio~· fáLriaque}a épOca,· nãO era priVatiVO da lng_laterra_. mas comum à maioria dos países europeus.
- A· Constituição dos Estados Unidos da América; aprdvada pela Convenção de Filadélfia, nãO coritemplou a proteçãly
dos direitos individuais, notadariiente quanto à cláusula dO
"due process of law", denominação dada pelos norte-americanos ao princípio" do devidO prOcesso legal, que só posteriormente passou para o sistema constitucional como Quinta
Emenda.
- Com a Revolução Francesa, o sobredito princípio to~ou
se universal, como garantia fundamental dos direitos_ do homem, tendo sido abarcado, inclusive; pelo ordenamento jurídico d_o_Brasil, seja de forma implícita, em preceitos constitucionais, desde os primórdios ae- sua· independê-ncia, seja de
forma explícita, Como consta do art. s~, inciso LIV, do texto
vigente.
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Segundo ensiname~to do insígne

constituc_ion:~llist?

Pin!O

Ferreira (Comentários à Constituição Brasileira, 1" Vol., 1989,
Saraiva, p. 175), "O devido processo legal signifi_ca o direito

a regular curso de administração da justiça perante juízes
e tribunais. A cláusula constitucional do devido processo legal
abrange de forma compreensiva: a) o direito à- cítaç36, pois
ninguéni pode ser acusado sem ter conhecimento da acusação;

b) o direito de arrolamento de testemunhas, que deverão ser
intimadas para comparecer perante a justiÇa; cr_-direito ao
procedimento contraditório; d) o direito ~e não ser processado
por leis ex post facto'; e) o direito de igualdade com a acusação;
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princípio do deVido processo legal se ajusta a situações em
que há ameaça ou lesão a direito e não quando o Estado
busca exatamente proteger direitos.
Não é demais notar que, segundo as proposições examin~~as, '! indisponibilidade de bens cessa imediatamente após
- a libertação da vítima do seqüestro ou de extorsão mediante
seqüestro. Retornando-se ao status quo ante, todos os bens
estarão inteiramente ao dispOr da vítima e de seus ·parentes,
para que deles possam usar, fruir e dispor, como é seu direito.
A restrição temporária que se visa impor não fere nenhum
dos princípios e dispo~itivos albergados peta Constituição.·
C~ilsti~ui, si.m •.~eio para que cesse o- estímulo à prática de
Crii,nes- repudiados por toda a sociedad~.
_
É inerent~_ ao sistema econó~co -e-m que VivemOs o'direi' ~o de qualquer cidadão, mediante o desenvolvimeritO d"e atividades conformes à lei, amealhar património e dele poder livremente dispor. O direito de todos os povos repele, com vigor,
comportamentos que leyem qualquer indivíduo a ser fórçado
a_ desf?-zer-se desse património, sob constrangimento, sob
ameãça ou pela força de tratamento degradante e desumano,
a proteção daquele direito que as proposições buscam em
pr()l da eliminação dos comportamentos típicos descritos, que
atentam contra a própria Nação.
_ Diante- do exposto, ppinãmos pela aprovaçãO das propb;,.
sições examimtdas, ao tempo em que opinamos_ Pela ·aâoçã:o
da redação contida no Projeto de Lei do Senado n9 259, de
1991, e para um melhor ordenamento da matéria- oferecemos
a seguinte emenda, devendo ser declarado prejudicado o PLS
n' 272, de 1991:
-EMENDA N' 1 - CCJ
Renumere-se o art. 7?-para 89 e vice-vefsa:
Sala das Comissões, 25 de março de 1992. - NeiSõn:
Carneiro, Presidente -.Francisco Rollemberg, Relator Chagas Rodrigues - Maurício Corrêa - Amir Lando -- contra_- Ju(11hy_Magalhães_..,... José Fogaça- Josafõat Marinho
- Carlos Patrocínio- contra- Valmir Campelo - Nabor
Júnior-- António Mariz- contra- José Eduardo- contra.

f) o direito de ser julgado mediante provas e evidência -legal
e legitimamente obHda; g) o direito ao juiz natural; h) o priVilégio contra a auto-incriniinação; i) a irideclinabilidade de prestação jurisdicional quando solicitada; j) o direito a~s reCuts"ó~;
Oo direito à decisãõ_com eficácia de coisa jUlgada". .
É inequívoco, pois, que o princípio do devido processo
legal tem como escopo assegurar que todo cidadão possa,
administrativa ou judicialmente, pleitear o _que entende pertencer a seu rol de direitos. Em contrapos!ção, à parte que
figura no pólo oposto da relação jurídica é assegurado o amplo
direito de defesa.
As proposiç6es em apreço determinam a indisponibilidade dos bens da vítima de seqüestro ou de extorsão medi~nte
seqüestro, bem assim os de seu cônjuge e parentes até o
quarto grau. A indisponibilidade, nessa hipótese, além de
não ter caráter punitiVo, não se fundamenta em ilícito de
seu proprietário e não atenta contra o direito de propriedade.
Ao reverso, tem a indisponibilidade o objetivo de proteger
esses mesmos bens, que poderiam ser utilizados no pagamento
do_ preço do resgate, sob coação irresistível.
. A disposição de bens, por um indivíduo, é o ato :mediante
o qual este os utiliza livremente, ~azendo deles o que entende
ser seu direito. É por demais evidente que nenhum indivíduO,
no pleno exercício da disposição de seus bens, jamais os entregariã nas mãos de delinqüentes por livre e espontânea vontade.
Nos casos_de extorsão mediante seqüestro, o pagamento do
preço do resgate .só consuma devido ao constrangimento ao
qual é. submetido O- cidadão extorquido, ·privado do direito
TEXTO APROVADO PELA COMISSÃO DE
à livre opção no tocante à disposição de seu património.
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADÀI'OÍIÀ;
As proposições que agora examinaiD:ÜS, ao inv~s de res- - -EM SUA REUNIÃO DE 25 DE MARÇO DE 1992
tringir a liberdade de disposição dos bens do cidadão extorPROJETO DE LEI DO SENADO N' 259, DE 1991 , ,
quido, protegem o seu património, impedindo que, contra
Determina a indisponibilidade dos bens da vítima
a sua vontade, transfira indevidamente bens, para o poder
seqüestro·
e de extorsão mediante seqüestro;- os de
de
do agente infrator.
seu cônjuge e_ de seus parentes, e da outras providências •
. A proteção ao direito de propriedade fica mais eVidente
O Congresso Nacional deéreta:
quando se considera que, pelo tempo que p&tlurar o seqúestro
Art.- 19 Verificada a ocorrência dos crimes de seqüestró
e para outras finalidades qUe não o pagamento do preço do
resgate, pode-se dispor dos bens, segundo um~ 9-':ls propo- ou de .extorsão mediante seqüestro, ~ornam-se indiSporiíVeiS
sições, mediante autorização judicial.
--os bens da vítima, bem como os de st:~ cônjuge e d~ seus
. ' ·
A própria Constituição, no caimt dO- art~~5,., garante a pa-reiJ.tes, corisagüfilios ·e afins, aié" o quarto ·gr~u. ·
Parágrafo único. Imediatamente após comunicada a 'Ocorinviolabilidade do direito à vida e à liberdade. O legislador
constituiiife- teve o cuidado de elencá-los de _ maneira que fos- rência do crime pela autoridade policial competente, que terá'
sem enunciados primeiramente os dC maior valor, a saber, o prazo de até vinte e quatro horas para- fazê-lo, a contar'
a vida, a liberdade, a igualdade, a s_egurança, para,- ãb- depois do conhecimento do fato criminOso, ·o Banco Central do·BraSninscrever o direito à propriedade. Todos, entretanto, têm a deverá tomar as providências necessárias com vistas a tomar:
mesma altitude constitucional e devem ser obedecidos de for- indisponíveis os bens das pessoas de que trata o caput deste·
artigo~
ma estrita.
Assim, a indisponibilidade de bens, em lugar de ferir
Art. 29 A indisponibilidade de bens, para os efeitOs deso direito à vida, à liberdade, à propriedade, os protege._ Como, ta lei, não incide sobre relações jurídicas preexistentes à ocQf. . '·.
pois, invocar o princípio do devido prõt:essn legal para o caso, rência do crime, e nem implica limitação aos poderes de admi~
se o interesse do Estado, ao tornar indisponíveis os bens de nistração e de gestão ou restrição ao direito de usufruto de~se_s_ .
'
uma pessoa; coincide com o interesse da própria pessoa? O mesmos bens.
f
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Art. 3"" Cessa, automaticamente, a indisponibilidade sentido de se encontrar uma fórmula, mesmo que fosse parcedos bens das pessoas referidas no caput do artigo 1.,.., no mo- lada, para que se restituísse ao muniçípio de São Luís, os
recursos que haviam ·sido retidos pelas empresas do Estado.
mento· em que a vítima do seqüestro seja libertada.
Posteriormente a essas negociações, não chegando elas
Art. 4.,.. A omissão ou retardamento de informações às
autoridades competentes, sobre a tos ouJatos referentes a deli- a b·óm termo, a Prefeitura recorreu à Justiça. Hoje, -para
to de seqüestro ou de extorsão mediante seqüéStro, mesmo espanto nosso e de toda a NaÇão, sabemos que o Prefeito
que apenas tentados, será punida com pena de 1 (um) a 4 Jackson Lago endereça documentação e requerimento ao Se(quatro) meses de detenção, ou multa de 300 (trezentos) a nhor Presidente da República, solicitando a intervençãO federal no Estado do Maranhão.
340 (trezentos e quarenta) dias-multa.
É bem verdade, Sr. Presidente, que o Governador Edison
Parágrafo único. Será assegurado sigilo absoluto da iden. tidade de toda e qualquer pessoa que comunicar a ocorrência Lobáo, a parti:- de 1992, restabeleceu o desconto, nos próprios de seqüestro ou, de alguma forma, colaborar com as investi- pagamentos do Estado à Cemar, nas·co_ntas devidas por aquela
e~presa. !v_las com relação ao passado, que já som-a, em termos
gações policiaiS:
. _
Art. 59 Enqüanto perdurar o seqüéstro, flcam-as-insti- · de São Luís, quase 5 bilhões, não se tem uma solução. De
tuições finançeiras proibidas de reali;zar operações de crédito forma que o meu pronunciamento nesta Casa não é. uma de-com as pessoas a que se refere o art. J9 desta lei, punindo-se núncia. Isso já está nos jOrnais.
a violação deste artigo com pena de detenção de 6 (seis)
0 SR. Epitácio Cafeteira- Permite-me V. Ex~ um aparmeses a 1 (um) ano.
te?
Art. 6P Mediante ordem judicial, poderá o Banco CenO SR. MAGNO BACELAR- Pois não.
tral do Brasil autorizar a disposição de atos que· tenham por
objeto os bens das pessoas de que trata o capnt do art. 1",
O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador Magno Bacebem como poderão as instituições financeíras re~ljzar opera- lar, logo que cheguei ao Congresso hoje, li no periódico Moções de crédito com as mesmas pessoas, desde que, em ambos mento Político, ·a notícia desse pedido de intervenção, sobre
os casos, se cpmprove situação de necessidade e. motivo não o qual V. Ex~ se pronuncia nesse mómento. -Como ex-Go.,.relacionado .ao_seqüestro ..
vernador do Maranhão posso dar um depoimento. Re-almente,
Art. 7" Fica proibida a estipulação de contratos de segu- no início do ano de 1990 - fui Governador apenas nos três
ro tendo por objeto a cobertura do risco de seqüestro.
primeiros meses- ficou constatadO que·as·o~-ntrais Elétricas
Art. 8! A violação_do disposto nesta lei, com a finali- do Maranhão - CEMAR - estava cobrando dos usuários
dade de obter os bens necessários para o pãgairieõto do preço o ICMS, que era declarado na própria conta de luz, e não
do resgate exigido para a libertação da vítima do seqüestro, o esiava repassando para o Estado, isto é. todo o ICMS qu-e será punida com a -pena de detenção de 1 (um) a 6 (seis) o Estado recebia, nós fazíamos a divisão entre, os Municípiosmeses e multa de 300 (trezentos) a 360 (trezentos e Sessenta) do Estado. Mas este, como não havia -sido recolhido pela
dias-multa.
Cemar, não tinha sido distribuído aos Municípios. QUero dizer
Art. 99 O Poder Executivo regulamentará esta lei no a V. Ex~ ainda, que a informação que tive é qUe e-sse débito
praw de 45 (quarenta e cinco) dias.
se acumulou, e que o próprio Governador do Estado estaria
Art. 10. Esta lei entra em vigor na tlata· de sua publi- pronto a acertar-se com as Centrais Elétricas do Maranhão, _
cação.~~
~
recebendo aquele prédio que já deixei quase cO"nCluído, e--Art. 11. Revogam-se as disposições em contráriO.
que fica perto da Casa do Trabalhador, em São Luís. Naquel~
Sala das ÇOI)lissqes, 25 de março-de 1992. - Senador- prédio seria instalado o Palácio de Despachos do Governo
Nelson Carneiro.•
do Estado do Maranhão. Ora, s_e vai ficar com esse prédiO,·
em pagamento do ICMS, parece~me que o GoVerno, paia
O SR: PRESIDENTE (Alexandr~ Costa)~ O Expediente fazer isto deveria entregar aos municípios a parte que lheslido vai à publicação.
cabe. Se não ficar com o prédio, deverá exigir das Centniis
_Há o:çadores inscritos.
_. .
_
Elétricas do Maranhão o recolhimento desse dinheiro para
Çoncedo a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar.
dividi-lo entre os municípios. De uma forma _ou de outra,
O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pronuncia creio- que a Prefeitura está certa ao tentar receber aquilo que
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. :{'residente, lhe é_ devido, e :não apenas à PrefeítU.nf de São Luís, a todas
Srs. Senadores, é ·entristecido que, hoje, assomo à tribuna as prefeituras do Maranhão, até mesmo- pãr-a ós mullicfpios
desta Casa para registtat_ um fato dos mais_ lamentáveis, que que recebam pouca_ ou quase nenhuma energia elétrica, poré a deterioriza~-ã-<5" do relacionamento entre o Governo do_ que a divisão do ICMS é proporcional, como também o é
nosso Estado e, a Prefeitura Municipal de São Luís.
o Fundo de Participação dos Estados e Municípios~ Então,
Quando o Governador Edison Lobão, assumiu o Gover- quero dizer que estou solidário com V. Ex~ por seu pronuncia-··
no, t.ínhamos a esperanç3. de que houvesse uma mudança pro- mente, porque os municípios ·precisam realmente-receber
funda no relacionamento .entre o _GoVerno do Estado e a aquilo que lhes é de direito, para poderem trabalhar çm benePrefeitura do Município. Infelizmente, assuntos administra- fício de suas populações.
tivos, e talvez agora a proximidade das eleições municipais,
O SR. MAGNO BACELAR- Obrigado a V. Ex•, nobre
n~s dão conta de que essas esperanças morrem com o passar
Senador Epitáció Cafeteira. O seu depoimento engrandece _
do tempo.
O Governo do Estado, por força da Constituição de 1988, o meu discurso e dá legitimidade_aos fátos que, nesur tarde,
corno disse e volto a dizer, não-~ um discurso-denúncia. É,
d~ve repassar a cada município o ISS cobrado ·nas contas
de serviços, tais como: água,- luz, telefone etc.
acima de tudo, acreditando no espírito público do Governador
O Governador Edison Lobão, ao assumir o Governo, Edison Lobão, lamentando que os fatos que dizem respeito
foi Procurado pelo Prefeito de São Luís, inúinefas vezes, no à nossa terra, quando são veiculados pela imprensa, sempre
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tomam a coloração de escândalo, de fatos que denigrem a
honra do nosso Estado. Quando tomei conhecimento de que
tal fato ocorreria, procurei entrar em contato com o Gover~
nadar Edison Lobão que, tio momento, não se encontra em
nosso Estado e, até hoje, esperei para dialogar com o Gover~
riador, porque tenho a certeza de que haveremos de encontrar
uma solução para os problemas pendente_s, sem _que haja ne~
cessidade de recurso à Justiça, porque a democracia que esperamos, e com os home~s públicos que desejamos que estejam
à frente das nossas administrações, não concebe querelas polí.ticas que possam atrapalhar o andamento.justo das reivindicações populares. O Prefeito Jackson Lago tem se caracte~
rizado pela sobriedade e seriedade no trato da coisa pública.
Assim é que temos, hoje, erit São Luís, na área de saúde,
32 unidades mistas, sendo que seis delas atendem 24 horas
por dia. Temos um serviço de pronto~socorro, o famoso Hospital Socorrão, que atende a mais de 15 mil pacientes por
mês, sendo que 2/3 desse atendimento são a conterrâneos
nossos de outros municípios, uma vez que _o_ Estado não tem
na Secretaria de Saúde nenhum serviço de urgênCia.
Este fato, talvez tenha sido o geiad()r da _ação impetrada
pela Prefeitura, tendo em vista que com a implantação do
SUD.S, da Ação Integrada _d~ Saúde, o Município de São
Luís recebia mensalmente o valor repassado pelo Governo
Federal, que não c_orresponde a 50% das despesas na administração, no valor de 1 bilhão e 140 milhões. Este mês houve.
um corte por parte da Secretaria de Saúde do Estado, repassadera dos recursos, da ordem de 70%. A- permanecer assim,
a Prefeitura terá que decretar estado de calamidade pública
e fechar os hospitais. O -que -não é admissível, no momento
em que grassam a cólera e tantas __outras enfermidades que
atingem o nosso hol!l~m, s~br~~udo o homem pobre, o homem
da periferia: qiie,---não é serVido por ágüã_tratada, esgotos,
iluniinação, eSColas etC. - - Sr. Presidente e Srs. Senadores, nesta t3rde, o meu pronunciamento visa muito mais: ó-enten"ctimenió, um apelo aos
dois dirigentes: Prefeito-_ e GOvernaáor do EstadQ, para que
se sentem à mesa, tendo como objetivo maior o interesse
público, e encontrem uma solução negociada para o problema.
Que o Maranhão não seja le_vado, mais uma vez,_ às_ páginas
da imprensa nacional como um Estado de de-Savenças e incompreensões polí~icãs. -AS nOS_sa~ iideranças p_olíticas devem dar
exemplos de amor e de desprendimento pelo interesse maior
da população.
.
.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

DOCUMENTOS AOS QUAIS SE REFERE O
SR. MAGNO EACE'"AR EM SEU DISCURSO:
SITUAÇÃO DA SAÚDE- MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS
-MA
Abril-92
1) O município mantém funcionando 32lJnidades Mistas
de Atendimento ao Público;
2) Das 32 unid:ides 6 funcionam 24 horás, ·e mais 2 funcionarão em igual tempo a partir do próximo ~ês;
3) Um laboratório central também iniciará atividades no
próximo mês;
·
4) O Estado não tem s~rviço de urgêri~ia em- -qualqUer
muflicíPio; · · ·
,
· ~'
5) Uma das unidades- a maior -chamada "Socorrão",
atendeu no mês de março 14.564 clientes, 5.000 radiogiafias
e exames laboratoriais;
-
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6) Dos 14.564 atendidos dois terços são do interior do
Estado;
7) Os recursos, se passados na s_ua totalidade, não cobririarrf 50% das despesas, sendo que os outros 50% somente
a Prefeitura banca.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS
Gabinete do Prefeito
Ofício n' 612192-GP
São Luís, 7 de abril de 1992
Senhor Governador:
A Norma Operacional Básica- SUS/1992, eclitada pela
Portaria n' 234, de 7,2,92, do Presidente doiNAMPS, estabe,
Ieee, no item 2-2-7-, relativo ao Financiariiento das Atividades
Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde! que "o planejamérito físico e orçamentário das atividades arnbulatoriais deverá ser produto do trabalho conjunto dos Municípios e Estado,
sob a coordenação da Secretaria Estadual de Saúde, aprovado
pelos Conselhos Municipais de Saúde e referendado pelo Conselho Estadual de Saúde",
Ocorre que a Secretaria de Estado da Saúde, coordenadora do SUS em nível Estadual, não vem -observando essa
determinação, como a seguir veremos, tampouco ouve ou
consulto~ previamente as demais instituições participantes do
Sistema Unico __de Saúde.
A CQordenação do SUS, de competência do órgão Estadual de Saúde, não significa excluir a participação das instituições componentes do SUS nas decisões que dizem respeito
às ações e serviços de saúde.
Com relação aos recursos do SUS para finanCiamento
das atividades ambulatoriais das 32 (trinta e dUas} Unidades
da Rede Municipã.I de Saúde de São Luís, incluindo o Hospital
Djalma Marques- (Socorrão) e as 5 (cinco) Unidades Mistas
cedidas ao Município de São Luís, as faturas de servíços;
no· Sistema - GAP/SUS, tinham como parâmetro a capacidade total das unidades comprovada através dos boletins de
produção ambulatorial -BPA.
Com vista à implantação do Sistema de Informações Am~
bulatórias, a Ficha de Prorrogação Orçamentãria - FPO de
Cada uina daquelas unidades obedeceu rigoro~amente à J=:icha
de' Cada_stro Ambulatorial- FCAO, cujólevimtamerito, para
seu preenchimento foi rea~zado in loco por técnicoS indiéados
pela Secretaria de Estado da Saúde.
Em dezembro de 1991 e janeiro deste ano, foi -creditado
na conta bancária da Secretaria Municipal de Saúde de São
lUIS, Cr$760.880.508,00 (setecentas e sessenta milhões, oitocentos e Oitenta mil, quinhentos e oito cruzeiros), respectivamente, correspondente aos meses aludidos.
Com o reajuste de 50% conceditlo pelo ÍNAMPS na tabela de procedimentds ambulatoriais~ o faturamento das 32- unidades de_ saúde geridas pela SEMUS, atingiu o teto de
Cr$L14L320.762,00 (hum bilhão, cento e quarenta e hum
milhões, trezentos e vinte mil, setecentos e sessenta e dois
·
cruzeiros).
A Secretaria Municipal de Saúde de São Luís, todavia,
foi surp_reendida com a redução dos recursos que lhe são devidos, de Cr$L!4L320,762,00 para Cr$346.062,955,00 (trezentos e quarenta e seis milhões, sessenta e dois mil, novecentos
e cinqüenta e cinco Cruzeiros), o que representa 30~32% do
que lhe é devido, referente ao faturamento da produção d~
serviços ambulatoriais no mês de fevereiro, significando, por':'"
tanto, Um corte de 59,68% em relação ao mês de janeiro,
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sem que a SEMUS tivesse sido previamente ouVida ou informada dessa arbitária decisão.
_
Diante do exposto, solicito a Vossa Excelência o obséquio
de determinar à Secretaria de Estado da Saúde que esclareça
à Secretaria Municipal de Sallde de São Luís, os seguintes
questionamentos:
19 - Quais os motivos que deram origem ao corte
dos_recursos aos correspondentes ao faturamento pela
prestação dos serviços ambulatoriais?
29- Quais os critérioS técriicos usados para o corte?
3~'- Se 0 corte foi previamen1e aprovado pelO
Conselho Estadual de Saúde?
4~ _Se não houve anuência do Conselho Estadual
de Saúde qual a autoridade que 0 determinou?
Agradecendo a atenção de Vossa Excelêi;Lcia, aproveito
o ensejo para reiterar-lhe protestos de apreço e consideração.
-Jackson Kepler Lago, Prefeito de São Luís.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
O Município de São Luís, pessoa jurídica de direito públiR

co interno, p6r seus advogados abaixo assinados (instrumento
de mandato à fl. 8 do documento anexo· sob o n9 1), vem
perante Vossa Excelência, com fundamento no art. 34, V,
b, da vigente ConstituiÇãO Federal, requerer
Intervenção Federal
No Poder Executivo do Estado do Maranhão1 pelos motivos de fato e de direito que pa~sa a expor. __
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de março de 1989, o ICMS incidenté no forneCimento de
energia elétrica aos consumidores.
~
6. Não há notícia de que a Cemar tenha feito o recolhimento devido à Fazenda Estadual. Sabe-se, no entanto, que
ela recebeu os_ valores correspondentes por ocasião da liquid.a·ção das contas mensais; sabe-se, também, que a Fazenda Estadual não repassou aos Municípios do Estado do Maranhão
o ICMS que lhes é devido, sendo certo, entretanto, que veio
a fazê-lo a partir de março de 1991.
7. Tem o MunicíPiO de São Luís envidado esforços no
sentido de receber a sua receita que contit:!ua retida no Estado
do Maranhão, sem lograr êxito, porém. As fls. 9/13 do doeumento junto sob o n9 1, estão provas ·suficientes das providências adotadas com o objetivo de obter solução administrativa. Nenhuma delas mereceu acolhimento.
8. Foi exatamente devido à falta de receptividade refe~
rida no item anterior que o Município de São Luís diligencioU
no sentido de que fossem pessoalmente notifícados o Exm<:>
Sr. Governador Edison Lobão, o Exm9 Dr. Oswaldo dos San
tos Jacinto, SeCretário de .Estado da Economia do Estado
do Maranhão, e todos os membros da DiretOria Executiva
da_ Companhia Energética- do Maranhão - CEMAR, para
_ _E~~_sitarem o valor_ correspondente às parcelas dO ICMS,
incidente sobre as vendas de energia elétrica correspondente
ao período de março de 1989 a 15 de março de 1991, acrescidas
dos juros de mora e da correção monetária.
- --9. Ainda assim, nenhuma providência foi adotada, nenhuma informação prest~_?a, nenhum esclarecimento dad?:
R

II - Do Direito
1- Dos Fatos
10. Está expresso-no art. 160, da Carta Magna, in verbis:
1. A Constituição de 1988 aumentou o -çampo de inci"Art. 160. é vedada a retenção ou qualquer res-dência do imposto de circulação de mercadorias, fazendo-o
cair sobre o fornecimento de energia elétrica ao consumidor
trição à entrega e ao emprego dos recur.sos atribuídos,
final.
nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
2. Apesar dos termos do art. 155, § 3<:>, da Carta MagnaMunicípio-s, neles compreendidos adicionais e acrésci.
mos relativos a impostos."
em referência, foi deixada para lei complementar a disctplinação dos impostos da competência dos Estados-membros
e DistritO Fedei-ai (art. 155, XII), estando previsto no art.
lL Ao comentar essas disposições constitucionais, diz
34, § 89, do Ato das Disposições Cb1tstituciollaiS Transitórias IVES GANDRA MARTINS que
que, ~'Se, no prazo de sessenta dias contados da promulgação
''A transferência pai-a' os Estados, os Municípios
da Constituição, não for editada a lei_ complementar necessária
e o Distrito Federal, ressalvada a hipótese do parágrafO
à instituição do imposto de que trata o art. 155, I, b, os_
único, não é suscetível de qualquer espéCie de bloqueío.
Estados e o Distrito Federal, mediante convênio celebrado
As dívidas dos entes federados não permitem a auton·os termos da Lei Complementar n9 24, de 7 de janeirO- de
compensação~ por-força do dispositivo meri.ciOilado."
1975, fixarão ilormas para regular provisoriamente a matéria"-.
(Em Comentários à COnstitUição do Brasil, Edito3. Vencido o prazo sem que editada a lei complementar,
ra Saraiva, 1991, 6, vol., tomo II, p. 78).
os entes federados celebran;lm o Convênio n9 66/88, datado
Na mesma obra, volume e tomo citados, elucida
de 19 de março de 1988, sendo fixadas provisoriamente as
que
normas sobre a instituiç_ão -do ICMS.
..0 disposifiVo, portanto, objetiva não permitir
4. O legislador m_aranhense não descurou do dever de
que receitaS fundamentais à manutenção dos Munidotar o Estado _d_o Maranhão do_s mecanismos indispensáveis
cípios possam ser bloqueadas por compromissos vários
à cobrança do imposto de circulação de mercadorias, com
assumidos, no que me parece que agiu bem e constia sua nova roupagem, dentro do prazo estabelecido no art.
tuinte." (p. 80).
34, § 69 , do Ato das Disposições Con_stitucicinajs Transitórias
da Carta Magna. Assim, foi editada a Lei n9 4.914 - de
-r2~- -Além da vedação expressa, que se encontra contida
29-12-88, ficando o imposto exigível a partir de 1' de março
de 1989, em homenagem ao determinado no citado § 6' do no artigo 100 anteriormente tra-nscrito, na Lei Maior existe
artigo 34 do ADCT.
.
uma outra regra _que asseg1;1ra aos ~unicípios o recebimeiltõ
S. A Companhia Energética ao Maranhão- CEMAR, da sua receita tributária. E ela a que se encontra no. artigo
concessiooárià_ estã.d:ual do servjço- c).e distribu.ição de energia 34, V, b.
elétrica, por ser substitülá. tributária e órgão arrecadador,
13. Está previsto no art. 135 da Constituição do Estado
deveria ter recolhido aos cofres da Fazenda Estadual, a partir do Maranhão que, "Sob pena de responsabilidade de quem
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der causa ao retardamento, o Estado repassará ao~;-Municf
pios, até o décimO dia subseqüente ao da quinzena vencida,
as parcelas a que têm direito". Ora, nãó eXIste dúvídã quanto
ao fato de que a energia elétrica distribuída, pela Cemar aos
seus u$uári95 teve os valores das contas mensais acrescidos
da parcela correspondente ao ICMS (conferir nos documentos
juntos sob n!"\ 2/13), assim como dúvida não existe quanto
ao fato de que a Cemar é·cong-ibu~nt~-~~_Q_stituto, nos termos
do art. 22 da Lei n' 4.914, ~de 1988, pelo que deve recolher
ditas parcelas, e, certamente, o faz, até o último dia útil da
primeira quinzena-do riiês subseqüente àquele cm que se constitUi o crédito tributário (art. 511, II, do Regulamento aprovado pelo Decreto n' 11.416/90).
14. Ocorre, porém, que o Estado do Maranhão não
fez entrega do ICMS correspondente ao- período de março
de 1989 a março de 1991 ao Município de São Luís, como
não o fez, também, a qualquer dos outros municípios rnaranhenses. E a comprovação do alegado, no primeiro caso,
está identificada, no silêncio, como resposta, da notifiCação
judicial a que se aludiu acima.
15. A estas alturas, contudo, cabe fazer um comentário.
Por um lado credita-se ao eminente Governador Edisõn Lobão
o mérito de após assumir o Governo do EstadO do Maranhão,
ter honrado rigorosamente os comprcsmissos_ cotistitlicioilais
de repassar aos municípios maranhenses as parcelas do Imposto de Circulação de_ Mercadorias, cobrados e arrecadados no
presente período administrativo; mas, pelo outro, ·debita-selhe a recusa de igualmente fazê-lo com relação às parcelas
não transferidas tempestivamente pela anteriOr administração.
16. É que o Estado, como ente personalizado, não se
confunde com a pessoa: do administrador, do servidor público
ou do agente político, embora seja por inteliliédio deste último
que se forma e se eXtelna a vontade superior estatal, defluindo
desses contornos corolários nitidamente definidos.. Assim, a
dívida ora questionada não é da responsabilidade_ pessoal do
anterior ou do atual Governador. Mas o é do_ Estado doMaranhão. Daí por que é sobre este que continua a pesar a Obrigação de entregar ao ora Representante as parcelas do ICMS
relativas ao período de março de 1989 a 15 de março de
1991.
17. A outra C()fl:Seqü~n_9.a vislumbrada no~ ~~o sob comentário~ dirige-Se aO -ãhiãi GoVernador, Dr. EDISON LOBÃO~ vistO que ele, notific3do judicialmente da e~Lstência
do débito em questão (conferir no documento sob o n 9 1),
propositadamente omite-se, "fazendo caixa" para custear o
arrojado plano de _obras que alardeia em alto e bom som
nos diferentes meios de comunicação, não só deste Estado
como em outros, de circulação nacional. Os jornais anexos
(Does- n"s 14/16) dão ligeira mostra das divulgações nesse
sentido realizadas, as quais provam que tais_ obras são custeadas com recursos próprios do Estado do Maranhão, numa
evidente e inequívoca demons~ração de que o erário estadual
está atravessando um satisfatório período _ ~~- abastança. Isto
sem falar nas vultosfssíriiaS-ãplicações nO mercado financeiro
por intermédio do Banco do Estado do Mar~nhão S.A.
18. Logo, o Estado do Maranhão não repassa a receita
tributária a que têm direito os :i:hi.lniCípios· niaY~nhenses (neles
incluído o ora Representante), porque o atual Governador
não deseja ver efetívaâo o repasse. Em outras palavras, é
a vontade do agente político que se sobrepõe à do Estado,
que ele representa.
__ ____ _
19. Destarte, tem-se por induvidosa a iOjustifica"da oposição do atual Governador do Maranhão, já que de modo

~O
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cons-ciente assume o risCo de perpetua-r o desacato aos ditames
constitucionais. Ao longo de um ano, tempo decorrido da
sua administração, o Governador Edison Lobão já poderia
ter entregue a receita do Município de São Luís. E quando
notificado judicialmente para:- fazê-lo (ver fi. 18 do Doe. n9
n nada fez e tampouco orientou seus subordinados nesse
se_ntido.
20. Vê-se, pois, que o animus é realmente de causar
embaraço, impedimento, à execução da imperativa ordem
constitu~ional~ não se lhe socorrendo, como é óbvio, qualquer
argumento respaldado em desconhecimento do débito, falta
de tempo ou de recursos para honrá-lo.
21. E porque tal comportamento não se agasalha no
atual estado de direito e nem se identifica com qs princípios
democráticos que informam o federalismo br~sileiro, cqnfigura-se a situação fátic3. que propicia a medida extrema da intervenção da União no Esta:do-Membro, consoante melhor abordagem que será feü~ mais à frente.
22. Convém srilientar, por oportuno, que além da intervenção federal, pode o ora Representante também valer-se
do acionarnento da ação de responsabilidade penal contra
o atual Governador, a teor do artigo 135 da Constituição
Estadual, o que, se necessário for, será objeto de providências
em· outro momento e pelas vias próprias.
23. Abstraída a responsabilidade pessoal comentada linhas atrás, é importante realçar que a intervenção, como instituto de direito constituciOnal, n~ro-~é."penaíização contra tal
ou qual Governador ou Prefeito. Ela é, ao contrário do impeachment, direcionada à restauração da regularidade administrativa quebrada, segundo a conc;epção do Ministro Leitão
de Abreu, no voto condutor da decisão proferida no RE n9
94.252- PB (RTJ, 99/460).
24. Vale lembrar que a vigente Carta Magna prescreve
em seu artigo 34 que a União não intervirá- nos EstadosMembros nem no Distrito Federal, exceto para:
"V- reorganizar as finanças- da unlêlãdê- da Federação que:
a) ...... omissis ........ .
b) deixar de entregar aos Municípios rec~itas tr:i;l:;?utárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei."
25. Ora, partindo do pressuposto de que a Constituição
Federal somente permite a intervenção da UniãO-nos Estadosmerqbros nos casos por ela expressamente autorizados, válido
é, pois. trazer à baila o que a respeitO diz a doutrina na
palavra autorizada_do jurista Pinto Ferreira:
"Somente nas hipóteses considerada§: -~a Lei Mag-__
na é que se permite a coação federal a fim de obrigar
os-Estados-Membros ao cumprimento dos seus deveres
constitucionais. Tais medidas de coação federai se justificam a conteil.to para manter a própria unidade nacional." (Em comentários à Constituição Brasileira, 2.
voL, 309- Editora Saraiva, 1990).
26. Diz esse autor ao comentar o artigo 34, V, b; da
CóilstituíçáO Federal, que
"As cotas que devem ser entregues pelos EstadosMembros aos municípios são aquelas previstas na Constituição (art. 158), coino ain4él aquelas que decorrem
da Constituição ou da lei estadual. Não sendo entregues, é autorizada a intervenção federal.
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Tais cotas dexer.n ser entregues cm dinheiro, sem
que o Estado possa impor ao MunicípiO- a· forma de
aplicação, pois seria ferir o princfplO da autonOmia
municipal." (Obia e vol. cits., págs. 3491350L~

Sexta~feira

10

2013

do acordo com o Clube de Paris._ Estava marcada, para esta
manhã, uma reunião da Comissão de Assuntos Económicos
onde teríamos a presença do Presidente do Banco Central'
Sr. Francisco Gros, para dirimir dúvidas relativamente ao~
pareceres que o Relator, Senador Esperidião Amin, e os sub27. É a intervenção remédio constitucional previstO pa- relatores iriam formular. Em virtude do movimento dos servi~
ra a situação presente. Verifica-se do artigo 158, III e IV, dores da Casa, a reunião foi adiada.
----·considero da maior importância que o Senado esteja
da Constituição Federai, que os Municípios têm direito a certas
cotas tributátias que lhes serão entregues pelo Estado_ e, em consciente dos problemas envolvidos na apreciação e decisão
havendo retenção indevida, nasce oportunidade para que seja sobre o acotdo do Clube de Paris. Por isso, venho à tribuna
chamar a atençã9 para o que avalio ser um excesso de pagaadotada a providência ora pleiteada.
28. Evidente que a intervenção é ato político -via do mentos, que o Brasil está~se comprometendo a fazer, com
qual a União agirá na área de competência do Estado do 9S credores internacionais, uma ve:t que é ini.portante res"j,eitaf
Maranhão, arranhando sua autonomia, considerada esta como as COI}diç~es que efetivamente tem a economia brasileira.
E objetivo do Governo - tem sido dito - normalizar
" ... a capacidade de agir dentro de círculo preestaas
relações
com os credores_i~J:_terJ:.laCi9!1l!.is._
belecido, como se nota pelos arts. 25, 29 e- 32 que
Creio ser re"SpQm;abilidade do Senado garantir que as
a reconhecem aos Estados, Municípios e Distrito Federal, respeitados os princípios estabelecidos na Consti- condições de quaisquer ãcordos Com os credores internaciotuição." (José Afonso da Silva, cm Curso de Direito_ nais Sejain-_favOi'ave-is·ao Brasil. Expresso, aqui, a minha opiniâo~.. iiO sentido de que esse não é o caso em relação ao
Constitucional Positivo, 5• Ed., EditOra--RT).
acordo com o Clube de Paris.
O Governo está fazendo down payments, segundo foi
29. Compreensível, sob todo_s o_s aspectos, é que se che- demonstrado, que perfazem US$1,723 bilhões. Sobre a dívida
gue à ilação de que o comportamento do Estado do Maranhão afetada, estamos fazendo pagamentos antecipados. O acordo,
reclama a adoção da providência extrema, a fím de que seja assim, está sendo bastante intereSSante para os credores, e
regularizada a situação, com o restabelecimebnto da ordem não necessariamente para o País.
constitucional e a conseqüente entrega, ao Município RequeVou dar um exemplo. A Argentina fez um acordo em
rente, das parcelas do ICMS que _se encontram retidas pelo 1991, sem fazer qualquer down payment. O Peru tambént
Estado, acrescidas da correção monetária e dos juros morató- fez um_ acordo com o Clube de Paris, no ano ·passado, sem
rias, tudo em perfeita sintonia cOm as iterativas mariifestações que fosse feito ·qualquer pagam~nto antecipado. E -vejam
do Excelso Pretório (RTJ, vols. 12111192, 901731, 1071851).
~o Peru submeteu-se _ a_condições que levaram ao agravãmento da situação social naquele País. O Presidente Alberto
III - Do Pedido
30. Díante do que vem de ser exposto, requer o Muni- Fujimori, diante de paralelos que temos observado, como
cípio de São Luís que Vossa Excelência, após as providências o da Venezuela, com notícias de cor(Upção, notícias de instabilidade política e social, promoveu um condenável golpe de
administrativas que se fizéreril ·necesSárias, inclusive a que
determina o artigo 90, I, da Lei Fundamental, se digne d~ Estado, com o fechamento do Congresso Nacional.
A Polônia e o Egito tiveram um perdão substancial de
decretar a intervenção no Poder_ Executivo dO Estado do Maranhão, de modo a propicT3.r-qtiéSeja:rii repass-adas as parcelas suas dívidas.
Trago uma tabela onde estão discriinin3.d.Os os pagamendo ICMS correspondentes ao período de março de 1989 a
15 de março de 1991, com os acr~scimos mencionados QO tos que serão efetuados durante o período de consolidação,
relativos ao montante da dívida afetada. Trago, também, uma
parágrafo anterior.
--outra tabela, onde estão demonstrados claramente que os
Nestes termos,
pagamentos que ser-ão efetuados, durante os anos _ de 1992
P. Deferiinento.
De São Luis para Bras11ia, 30 de março de 1992. - PP e 1993, superam em mais de quatro vezes, caso seja acOrdado
João Boabaid de Oliveira Itapary, OAB-- MA., inscr. n9 com o Clube.de Paris o que o Governo propõe, os pagamentos
320- PP Walber Carvalho de Matos OAB- MA., inscr. realizados em 1990 e 1991.
Em 1990, o Bràsil pagou ao Clube de Paris 548 milhões
n9 508- PP Pedro Emanuel de Oliveira OAB ~MA., inscr.
de dólares; em 1991, 635 milhões de dólares. Pelo acordo
n' 354.
proposto. pagaremos, em 1992,2 bilhões 843 milhões de dóla·
Durante o discurso do Sr ..Magno Bacelar, o Sr. _ res; em 1993, 2 bilhões 541 milhões de dólares.
Alexandre Costa, 19 Vice-Presidente, deixa a cadeira
Em resumo, o acordo proposto pelo Brasil tem as seguinda presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Bene~ tes características: fev/92 - Acordo Brasíl - reescalonou
vides, Presidente.
em média 87,3% da dívida afetada; isto ocorre porque faremos
pagamentos iniciais - down payment de US$ 1,723. Dos
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo US$ 13,554 bilhões renegociados até serão efetivamente reesa palavra ao nobre Senador Nabor Júnior, (Pausa.).
calonados US$11,831 bilhões). O cut of date no caso brasileiro
Concedo a palavra ao nobre Senador_lutahy Mag~lhães. é 31·3·1993.
(Pausa.)
Condições brasileiras médias: 13 anos e 10 meses, com
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
1 ano e 10 meses de carência, contados a partir do -final do
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pronuncia o período de consolida.ção, aplicando-se às amortizações tabela
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, price. Entretanto, a dívida relativa ao acordo de 83 teve trataSenador Mauro Benevides, Srs. Senadores, tratarei esta tarde mento d.esfavorável, na medida em que foi reescalonada em
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3 anos e 10 meses, com 10 meses de carência, também contados

a partir do final do período de consolidação. Vale lembrar
que só foi reescalonado 80% da dívida relativa _ao acordo
de 83, pois 20% dew•r::i ..:er pago durante o período de consolidação.
Resumo Acordo Argentina
set/91 --Acordo Argentina -reescalonou 100% do principal e juros, tanto dos atrasados quanto das dívidas vencendo
no período de consolidação, sem pagamentos iniciais (o período de consolitlação argentino é de 6 meses). O Brasil não
explorou este precedente.
Condições argent~a~ 10,5 anos de prazo co_111: 7 anos de
carência mais 8 semestrais iguais.
Resumo Acordo Peru
set/91 -Acordo Peru- reescalonou 100% do principal
e juros tanto dos atrasados quanto das dívidas vencendo no
período de consolidação; sem pagamentos iniciais.
Condições peruanas: 1) 17 anos de prazo com 10 anos
de carência; 2) os juros vincendos durante _o período de consolidação foi"am tambéM reescã.Ionados; 3) incluiu-se na dívida

. Abril de 1992

transferências do Fundo de Participação dos Estados e do
Fundo de Participação dos Municípios.
Além disso, neste ano teremos a realização de eleições
municipais, o que, historicamente, significa uitl relaXamento
da gestão financeira dos municípios, se não a rigidez na contenção dos gastos.
4. A- Previdência Social:

- Durante o exercício de 1991, o result~do de caixa da
Previdência Social apresentou resultado praticamente nulo
(receita de 19,6 trilhões e despesas de 19,3 trilhões), ou seja,
um equilíbrio.
_ J?ara este ano eXiste o probiema da queda da ar~ecadação
do Fi_nsocial e das contribuições _sociais, tendo em vista o
baixo nível da atividade económica.
Além disso, a questão dos 147%, na sua dimensão social,
seguramente impedirá qualquer resultado positivo.
Todos estes fatores, Srs. Senadores, sugerem que o superávit primário será, na melhor das hipóteses, igual ao realizado
em 1991, que correspondeu a 1% do produto Interno Bruto.
l l - Reservas Internacionais:
afetada a dívida pós~cut off date.
Estimativas recentes do acUmulo de reservas entre dezemGostaria de fazer algumas observações sobre as projeções bro e março apontam para um valor de aproximadamente
oficiais da nossa capacidade de pagamento, pois diz a Resolu- 1,2% do PIB, em 1992, o que supera em 0,7% do PIB apontam
ção n" 82/90, do Senado, que quaisquer compromissos qti.e · o número utilizado pelo Governo. Portanto; ·supõe-se qUe
o Brasil venha a acordar com os credores internacionais devem o Governo manterá até o final do ano o saldo alcançado
levar ém conta a nossa capacidade de pagamento, definida até março de 1992. As reservas internacionais que em dezemcomo a diferença entre a reCeita e a despesa governamental, bro de 1990 e 1991 apresentaram o valor aproximado de 8,7
inclusive, da administraçãO "indireta.
bilhões de dólares, aumentaram, em março de 1992, para
Tenho salientado aqui como ao longo de 1991, o superávjt a faixa de 13 a 14 milhões de dólares, segundo as estimativas
primário foi aquém do prometido, do esperado, levando o existentes para a balança comercial e o fluxo de capital.
Governo brasileiro a uma _senhoriagem muito além do que
ITI - Financi3mento interno e os juros da dívida interna:
havia ele próprio previsto.
A projeção alternativa que apresento para os Srs. SenaOra, em 1991, o superávit primário do setor público nãofinanceiro consolidado alcançou-I% do ProdutO Interno Bru- dores implica um crescimento do fínap.cia:men.to Interno de
to, segundo estimativa publicada pelo Governo: Ora, parece 1,5% t>afa 3% do Produto Interno Bruto, e a senhoriagem
difícil acreditar, que o resultado de 1992 possa superar o de o aumento da base monetária decorrente da emissão de moe1991. É o que indicam os resultados observados na execução da, d~ 1,5% para 3%. A evolu_ção desses agregados é COJ:?.Seqü~P,Cí3. da re<istimativa do sUPeráVIt- PrimáriO, qUe em vez
do Tesouro, do primeiro trimestre de 1992.
Analisando os fatores que condicionam os componentes de 399! conforme previu -o GõVei:D.o, avalíaffios que dificilmente irá além de 1% do Produto Interno Bruto e do aumento
do superávit primário, nós- temos:
· ··dos níveis das reservas internacionais- de 0,5% para 1,2%
1. Execução do Tesouro
Os dados divulgados pelo Governo do bimestre janeiro- do PIB.
Ora, o crescimento das necessidades de financiamento
fevereiro apresentam uma redução real da receita da ordem
de 16,4% e o resultado das receitas menos as despesas para interno resultará um aumento da taxa de crescimento real
o_bimestre caiu em 81% quando comparado ao meSmo período da dívida interna de 11,3% na projeção oficial, para 23,9%
na projeçáo alternativa que apresento aqui para os Srs. Seriade 1991.
2.Empresas estatais: com relação às tarifas públicas, ao dores.
5. Tais alterações são compatíveis com a mesma Taxacontrário da política que vinha sendo praticada até janeiro
deste ano~ onde os aumentos eram superiores aoS níveis de de juros interno implícita na projeçào oficial, cerca de 30%inflação observados, hoje o Governo estabeleceu como limite ~o ano em termos reais, supondo, _po_qaflto,_ que a t(lxa de
os níveis de inflação- verificãdos. E alteração nesse rumo, no Juros não reagiria ao maior aCúmulo de endividamento, o
sentido de melhorar o resu~tado das empresas ~statais esbar- que_ tom':\ subestimadas despesas com juros da dívida interna.
rará na elevação inflacinnária-.
- A necessidade de senhoriagem compatível com a projeçãO
3 .Resultados dos Governos Estaduais e Municipais:
alternativa significa um crescimento de _1,5% (projeção do
A lei de renegociação das dívidas dos Estados e Muni- Governo) para 3% do PIB ___,. . a projeção -que aqui faço fazendo com que os níveis de inflação médios passem para
cípios.
No final de 1991~ foi aprovada a lei de renegÕciaÇão pCio 18,1% ao mês, ou 639% ao ano, cálculos estes__que mantém
Congresso Nacional que iniplicará um relaxamento do serviço constante a relação base monetá_ria _sOóre o PIB _da ordem
de 1,5%. ·
·
·
das dívidas dos Estados e Municípios.- A pa:ftir diSSo, seus
resultados fiscais tendem a ser piores do que em 1991. .
Em resumo, apresento_ à_ apreciação dos Srs_. Senadores
Outro agravante é a queda na arrecadação federal, que e do próprio Góvern.o· i.ima proje-ção alternativa efet_1.1ada_ com .
atinge aos Estados e Municípios, em função das quedas nas informações mais realistã.s sobre a evolução das variáveis eco-
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nômicas, que demonstram claramente a alta sensibilidade das

projeções oficiais a alterações das metas otimistas adotadas.
Ou seja, nós estamos avaliando, Srs. Senadores, que se
o Senado Federal concordar com os termos propostos para
o acordo com o _Çlube de :fl'aris, e, na seqüéncla-, no acordo
com os credores privados, que se pretende logo em seguida
levar adiante, nós estaremos levando _a econom.ia brasileira
a um esforço que implicará a continuidade, de um lado, de
uma inflação maior do que_ a despejada, de uma inflação maior
do que a prevista pelo Governo na sua carta de intenções
.ao Fundo Monetário Internacional. Pois, pelo que podemos
detectar, não acreditamos- anão ser que o Governo prove
o contrário -que o superávit primário posSa, efetivamente,
ser da ordem de 3% neste ano.
Avaliamos que o su·perãvit primário, salvo demonstração
em contrário, será da ordem de 1%, se isso aCOiltec~r.
A necessidade de financiamento interno, dado um finan_:
damento externo de 0,9% do PIB, será da ordem, de 3%
do Produto Interno Bruto, ou seja, iremos depender significativamente da emissão de títulos, da vençla de títulos do Governo para o mercado interno. Por outro lado, haverá a necessidade de uma senhoriagem da oi'dem de 3% do. PIB, em
1992, o dobrQ do previsto pelo Governo.
Por que estas alternativas significam algo inadequado para a economia brasileira:_de um lado~senhoriagem significativa
de 3% do Produto Interno Bruto compatibiliza-se com uma
inflação mais alta do que a proposta pelo Governo. s·e o
Governo imaginava ser possíVel uma taxa de inflação da ordem de 272% ao ano, ·conro--decréscimo da la:Xá de inflação que,
em dezembro próximo, pOderia estar abaixo de 5 ou até em
2% ao ano, teildo- eín ViSta as projeções relativamente até
conservadoras, mas realistas, que aqui coloco, vamos ter, na
verdade, uma inflação mais próxima de 639% ao ano,. mais
próxima de um_a__ t_axa de__ l8% ao mê.s, _em média. Mas, o
grave é que para levar adia_nte o compromisso coin os credores
internacionais, tal corno previsto pelo Governo, teremos que
depender, não apenas de senhoriagem, mas de_ uma taxa de
financiamento ~interno muito alta.
O que sign:rfíca-venaer títulos em larga e~~a}_ Significá
oferecer taxas de juros extremamente altas. O que signifícain
taxas de juros extremamente altas? Significam decréscimO da
atividade produtiva e desincentivo ao objetiVo--ae retomada
do crescimento. Qualé a c.onseqüênti'a'? Desemprego em larga
escala; continuidade da situação d_e empobrecimento de grande parte da população brasileira; difíCuldades para os trabalha:dores na hora de negociar melhores salários.e mçlho:ç _condição
de emprego.
O- qUe é que amda ·significa a conseqüência da aesaceleração do crescimento económico? Significa, tamberir,- dificuldade maior de arrecadação. Qual é a conseqüénciá de maior
dificUldade de arrecadação? DificUldade de o Governo conseguir ·atender ao objetivo de superávit primário, ou seja, poderemos ter, neste ano, se aprovarmos o acordo do Clube de
PariS, pelo menos, tal como aqui estou demonstrando - e
solicito sejam trànSC:ritãs-ãs lãbelas anexas ao meu pronunciamento- uma combinação de inflação com recessão, a exemplo do ocorrido nos primeiros doís anos do GoVerno Collor,
que, de maneira alguma, condiz com os próprios objetivos
de retomada de crescimento, expressos pelo Presidente Collor, quando era candidato e quando assumiu o Governo.
Sr. Presidente, gostaria de registrar que, ao final da ma._nhã de hoje, o Ministro MarcHio Marques Moreira recebeu
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o Presidente d_o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo
do Campo e Diadema, o Sr. Vicente Paulo da Silva, que,
na oportunidade, reiterou ao Ministro, bem como ao seu Chefe de Gabinete, José Gregório, e ao Secretário de Economia,
Roberto Macedo, a importância de se conseguir sucesso no
acordo recém-feito entre o Sindicato dos Trabalhado.res e a
.ç\nfavea, as empr~sas montadoras de automóveis e o Governo_, que prevê a diminuição da margem de lucro, a diminuição
de impostos, a garantia de emprego, a garantia de crescimento
de produção e das vendas, e, para breve-- 90 dias no máximo
- a realização de um acordo coletivo de trabalho. Ponderou
o Sr. Vicente Paulo da Sjlva ao Ministro que isso não poderia
_ser frustrado pelo aumento dos preços dos automóveis, que
parece estar sendo anunciado pela indústria automobilística.
Em seguida ao encontro, o Secretário de Economia, Roberto Macedo, fez declâraç_ão, à imprensa dizendo que-o Governo iria consuítar as indústrjas automobilístiças e os seu;;
Pirlg~ntes, nO se~~ido de procurar garantir que não haja qualquer quebra do entendimento entre o Governo, o Sindicato
e as indústrias montadoras.
O Sr. Magno Bacelar -Permite-me V. EX' um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com mtiita I:io~ra, Sena-

dor Magno Bacelar.
O Sr. Magno Bacelar - Senador Eduardo Suplicy, como
sempre, estou dedicando toda a minha atenção ao pronunciamento que V. Ex~ faz nesta Casa. Com relação a esse acordo,
parte final do discurso de V. Ex\ lamentavelmente o que
se está vendo pelo noticiário é que o acordó- foi anunciado
como uma grande vitória, mas que não chegou ao consumidor
final. Hoje mesmo, pela imprensa, verificou-se que os preçoS
dos carros novos ain_da_não havi~m bajx~do porque havia
a necessidade de entendimento com os Estados~ Por outro
lado, as montadoras já anunciam um nOvo aumenló. NesSa
entrevista do Presidente do Sindicato, a que V. Er se refere,
ficou apenas a promessa de um apelo do Ministro para que
as montadoras aume_ntem _o preço dos veículos a partir do
dia 30.

U SR. EDUAll.DO SUPLICY ,:--Não aum.entem os preços[
O Sr. Magoo Bacelar- Não aumentem· até dia 30! Essa

_foi a nota divulgada. Nobre Senador, o que _obse_rvam9s_é
que, infelizmente; o comprador de carros não foi beneficüidoaté aqui, e talvez não venha a ter benefício algum se as montadoras realmente aumentarem os preços como estão se propondo.
O SR- EDÚARDO SUPLIÇY, - Agradeço pelo aparte,
nobre Senador Magno Bacelar; .que aqui tem b3.talhado por
essa questão de aumentos abusivas de preços e, em particular,
pela questão dos consórcios de ,a.~tom6vei~~ _ .
E da maioi jmportância que o-Governo procure dizer
às empresas da indústria automobilística que dêem o exemplo
neste caso, senão ,estará se frustr_ando uma das t~ntativas rriais
promissoras de foe çhegar a uma soluçao para o impasse que
tem vivido a economia brasileira em termos de recessão, inflação, desempreg~..
É necessári~ encontrarmos uma saída para isso e o exemplo de Vicentinho, Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos,
tem sido muito_ significativo, inclusive porque fez questão de
levar ao conhec.i.J:p.ento de suas bas~s, em grandes assembléias,
os termos dess~ _entendimento.
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Quero também dar a informação a'OS Srs. SenadoreS de

que, na mesma audiência, o Presidente Vicente Paulo da Silva
feZ um apelo ao Governo para que procure-resolver o caso
da Indústria de Confecções Calfat, cujo principal diretor~pro
prietário, Sr. Jorge Calfat, em janeiro último, resolveu, de
um dia para outro, fechar a indústria, fazendo_ com que as
mais de 200 costureiras, funcionárias da empresa, se deparassem com o galpão da fábrica vazio, sem as:· máquinas; que
teriam, de um dia para outro, sido misteriosamente vendidas
e o empresário sumido. Tive notícias de que o Sr. Calfat
talvez esteja escondido numa fazenda no Estado_do Espírito
Santo.
Peço às autoridades governamentais que procurem tornar
as medidas necessárias para _evitar que um caso como esse
se registre no Brasil. Há dois meses estão mtiitas das costureiras - que são mais de 200 - acam.Pi"das em frente à
residência do Sr. Jorge Calf~t. na rua Nica~gua, Jardim América, na .Cidade de São Paulo, aguardando a solução para
esse caso.
O Sr. Cid Sabóia de- Carvalho - Permit-e-me V. Ex~
wn aparte?
O SR. EDUARDO SUPUCY ·.::_ Com muiia limiia, Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Infelizmente. não pude
acompanhar todo o seu pronunciamento, como seria do meu
agrado. Mas V. Er.tratou de um assunto muito importante
e está tratando de outro igualmente importante, dentro dessa
vigilância que V. Ex~ exerce ã.qui em defesa das causas populares. Neste País, Senador Eduardo Suplity, nós nos acostumamos aos abusos:_ abuso de autoridade, abuso de poder,
abuso do poder económico igualmente. E, nessa questão do
preço dos veículos automotores, tem-se nitidamente a impressão de que as produtoras, as montadoras de veículos, agiram
programadamente para levar os preços aonde realmente eles
chegaram, forçando acordos_ que agora V. E~ noticia- aqui,
com aspectos mais modermos, aspectos mais novos. O carro
novo deixou de ser uma aspiraçãO da classe média e apenas
as elites podem agora aspirar, devido aos preço:-;, os produtos
da indústria nacional, notadamente no_ que concerne aos automóveis. Acredito, no entanto, qUe esS:e acordo inicia uma
época nova e difei'ellte, muíto importan!e para a economia
do País. E queiram os bons fados, Senador Eduardo Suplicy,
que a classe média, mais depressa do que seja possível esperar,
recupere o seu poder aquisitivo. Porque, com as últimas providências do Governo, nessa concepção de Estado do Governo
Federal, tudo se complicou. Um Estado que se reduz irresponsavelmente- não é uma redução técnica, uma redução que
atende a uma consulta so_cial, é uma redução para favorecer
uma iiiiciátiva privada que, no entanfo, não tem, no universo
que descobre, os comedimentos democráticoS necessários. Assim os preços estão maiores do que a condição financeira
das pessoas que trabalham, o trabalhador, realmente, perdeu
o poder aquisitivo, de tal sorte o discurso de V._ Ex~_ e_stá
perfeitamente encaixado na nova perspectiva; e, Deus permita, nela se recupere esse poder aquisitivo.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço-lhe o aparte,
Senador Cid Sabóia de Carvalho.
De fato, este acordo foi extremamente {nOVãdor. E é
interessante observar que, logo após o anúncio de que esse
acordo teria sido positivamente concretizado, informou a
~esp, uma semana após- segundo disse hoje Vicente Paulo
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da Silva, já se notam efeitos positivos Sobre outros segmentos
- uma redução de 50% dos níveis de desemprego, diminuiu
o número de trabalhadores despedidos, não apenas no setor
metalúrgico, mas- também em outras áreas, o que seria urtJ.
resultado positivo deste acordo, que agora ameaça frustrar-se.
Seria importante que pudéssemos dizer aqui o quanto
a sociedade brasileira se beneficiará, à medida que puderem
os trabalhadores sentar-se à mesa, com b -direito de abrir
os livros; com o direito de saber a evolução do valor adicionado
da margem de lucro, da parte que vai para os impostos, da
parte que é paga aos intermediários, - os proprietários do
capital,- na forma de lucros, juros e aluguéis; dessa maneira,
será possível ter consciência da parte justa a ser paga aos
trabalhadores, principais sujeitos do processo produtivo.
- Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) :...._ Concedo
a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior._
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia o
di_scurso)- Sr. Presidente,. Srs. Senadores, angustiante questão do menor abandonado, em nossos dias, é a
. que exige mais e melhores esforços de toda a sociedade, atónita com o espetáculo dantesco e constrangedor da legião
de crianças entregues à própria sOrte ou, pior ainda, subjugadas por quadrilhas que operam nas mais diversas modalidades criminosas.
A legislação específica sobre os menores - o Estatuto
da Criança e do Adolescente- previa, em sua forma original,
a dedução da renda bruta, para _efeito de Imposto de Renda,
das doações feitas aos fundos controlados pelo_s Conselhos
Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e
do Adolescente; estabelecida, ainda, limites de respectivamente, 10% de abatimento para pessoas físicas e 5% para
pessoas jurfdicas.
Tais benefícios, todavia, logo se revelaram insuficientes
ante a magnitude do problema. O_Senhor Presidente da República, mediante Lei n 9 8.242, de 12 de outubro de 1991, alterou
essa redação, substituindo-a pelo critério, ·mais favorável, de
dedução do imposto devido, ou seja. ao invés de ser abatida
da renda bruta, a eventual doação será descontada do imposto
devido, o que_ se converterá em formidável e benfizejo incentivo aos futuros doadores.
Sucede_que o mesmo dispositivo, o art. 260 do Estatuto,
com a redação descrita, exige regulamentação para efetivar-se.
Para que a questão se torne absolutamente clara, leio, agora,
o inteiro teor do mandamento citado:
"Lei n 9 8. 242, de 12 de outubro de 1991, dá nova
redação ao art. 260 do Estatuto da Criança e do. Adolescente, _que passa a ser~ seguinte:
_ -;. , ·-- _ _ ,_, ·'
Art. 260. Os Contnouintes poderão deduzir do
imposto devido, na declaração do Imposto sobre a Renda. o total das doações_ feitas aos_ Fundos dos Direitos
da Criança e do ---Adolescente naciQnal, estadu&is
ou municipais ___:_ deviçiamente comprovadas, obedecidos os limites estabelecidos em decreto _do Presidente
da República".
se~uinte

A concretização do benefício pl-Oinetido, como -Se Vê,
depende, agora, de decreto do Senhor Presidente da Repúblíca, sem o qual não terá qualquer eficácia social ou tributária.
O Acre, como sempre, adianta-se. Com a habitual sensibilidade para as questões humanas e assistenciais, a cidadania
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acreana toma a iniciativa de endereçar apelo ao Executivo
Federal, cobrando ações prontas e definit_ivas_ para resolver

o problema.
Tenho em mãos - e leio, para conhecimento da Casa
- documento recebido do Conselho Municipal dos Direitos
da CrianÇa e do Adolescente de Rio Branco, q1peando ofício
endereçado ao Senhor Pr_esidente da República, no qual se
expõe toda a agudeza da situação, decorrente de uma omissão
que, esperamos, é involuntária, mas precisa ser sanada com
urgência.
- --- '_- ---É um grito de alerta que, sem -dúvida, sensibilizará o
Governo e contará com o_ apoio decidido de_ todos os Senadores da República; não se trata de questão regional ou política, mas de um importante passo para a salvação dos milhões
de jovens brasileiros, que, hoje, abandonados à miséria e
seduzidos pela marginalidade, dele dependem para ajudar
a construir um Brasil menos miséravel para seus filhos, livranR
doRes da sina esma_gadora que signifiCa stiá -existência atual:
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO -ACRE
CONSELHO MUNICIPAL, DOS DIREITOSDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE:
- - --~
OF/CIRC/GABP/ACIN• 4/92
Rio Branco- Acre, 24-3-92
Exmo. Sr.
Senador Nabor Teles da Rocha Júnior
Senado Federal
Brasüia-DF
-Senhor Senador,
Encaminhamos a V. Ex~ cópia do documento qlie enviaR
mos -ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, ver~
sande sobre doações aos fundos controlados pelos Conselhos
Municipais, Estaduais e Nacional dos Direito~__ da Ciia-riça--e
do Adolescente. •
TrataRse de matéria de relevante interesse para a_ socie_R
dade, em particular para o nosso Estado que carece de sustenR
tação financeira para seus·projetos,niõtiVO pelo qual o apoio
de V. Ex~ no Congresso Nacional é indispensável para viabilizar o que- prescreve- a Lei n" 8.242 em seu art. 10 que altera
a redação dos artigos 132, 139 e 260 da Lei n• 8.069 de junho
de 1990.
- "------ --- ·- · · ·
AproveitamoS a Oportunidade para renovar a V. Ex~ nosR
sos protestos de alta _ e~tima e distinto apreço. - Prof~José
Maria Maia de Faria PreSidente do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente".

e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, observando o seguinte:
1 - Umite de 10% (dez por cento) da renda bruta para
·
pessoa físíca;
II -limite de 5% (cinco por CenfoJ da retida bruta para
pessoa j Uiidica etc ... "
A legalização dessas doações se constituiu no primeiro
passo para viabilizar a captação de recursos para os Fundos
dos Direitos da Criança e do Adolescente, junto aos agentes
económicos de direito privado. Entretanto, essas mesmas doações quando deduzidas da renda bruta, não chegam a constituir, de fato, um estímulo para que sua prática passe a ser
generalizada por parte das pessoas físicas e jurídicas. Isto
porque, de modo geral tais deduções embora rebaixem o imposto a pagar, este quando acrescido das doações efetivadas,
aCabam por representar para o contribuinte um desembolso
maior que aquele que teria se não fizesse a doação, conforme
demostramos através das hipóteses A e B do exemplo a seguir:
E~emplo

Hipótese A: o contribuinte não tem outras deduções e
--nada doa de sua renda bruta ao Conselho
A.l- Renda bruta: 1.000 unidades monetárias.
A.2 -Doação ao Conselho: Zero
A.3- Renda tributável: 1.000 unidades monetárias
AA- Alíquota do IR ~ 15%
A.5- Imposto devido = 150 unidades monetárias (1.000
x15%)
·
A.6- Desembolso efetivo em favor do Tesouro Nacional: 150 unidades monetárias
Hipótese B: o contribuinte não tem outras deduções, mas
dpa __LO% de sua renda bruta ao Conselho
B.l_- Renda bruta: 1.000 unidades monetárias
B.2 -DOação ao Conselho: 100 unidades monetáriasB.3- Alíquota do IR ~ 15%
,
B.4- Renda Tributável: 900 unidades monetárias (LOOO
- 100)
B.S- Alíquota do IR ~ 15%
B.6 - Imposto devido: 135 unidades monetárias (950
x15%)
..
..
B.7- Desembolso efetivo: 235 unidades monetárias (135
umpl o Tesouro Nacional e 100 umpl o Conselho.)
Como se pode observar, do ponto de vista puramente
económico, para o contribuinte de direito prívado, é desvantajoso fazer doações a serem deduzidas da renda bruta, pois
elas acabam por levá-lo a um maior desembolso efetivo ..
Vossa Excelência se apercebeu disso e-.- enquanto MandaPREFEITURA MUNICIPALDE RIO BRANCO
Rio Branco--Ác, 18 de. março de 1992 tário Maior da Nação brasileira, preocupado 9 com o futuro
das crianças e adolescentes, através da Lei n 8.242, iie 12
Ao
de outubro de 1.991, deu ao art. 260 do Estatuto da Criança
Excelentíssimo Senhore do Adolescente (Lei n~ 8.069) uma nova redação, de modo
Fi-esidente da RepúbliCa Federativa do _Brã.sil
à induzir todos os contribuintes_ com Imposto de Renda a
Dr. Fernando Collor de Mello
pagar, a fazerem doações para os Conselhos da Criança e
Gàbinete Presidencial
do Adolescente, aos níveis federal, estadual e municipal.
Palácio do Planalto
A Lei n» 8.242 supra, em seu art. 10, assim dispõe:
Brasília-DF
"Art. 10. Os arts. 132, 139 e 260 da Lei n• 8.069, de
Excelentíssimo Sen_hor Presidente,.. .- .. . _
Através da Lei n• 8.062, de 13 de julho de 1990, Vossa junho de 1.990, passam a vigorar com á seguinte redação:
Excelência criou o Estatuto da Criançã e do -Adolescente. . .....................................................
Ésta mesma Lei errcseu artigo 260, textualmente dizia que:
"Art. 260. Os contribuírites pOderão deduzir do impos"os contribuintes do Imposto de Renda poderão abater da to devido, na declaração do Imposto sobre a Renda, o total
renda bruta 100% (cem por cento) do valor das doações feitas das doações feitas aos Fundos dos DireitOs da Criança e do
3.os fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais Adolescente -nacional, estaduai_s ou municipais- devida~-

~~--~-~·······-••"····-··-
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Agora, tudo depende da regulamentação da lei, que foi
mente compro~adas, obedecidos os limites estabelecidos em
aprovada pelo Corigresso e sancioiiada pelo Senhor :presidente
Decreto de Presidente da República ..• " (grifos nossos)
Em face desta nova redação do art. 260 do Estatuto da da República. Até que isso seja feito, inediante decreto do
Criança e do Adolescente, ficamos aguardando a edição do Poder Executivo Federal, não haverá incentivo real para as
Decreto Presidencial, a fim de desencadearmos uma ampla pessoas físicas e jurídicas concederem benefícios importantes,
campanha junto às pessoas fisícas e jurídicas com IR a pag~r sob a forma de doações em favor dos Conselhos da Criança
em 1992, com vistas à formação do Fundo do Conselho Mum- e do do Adolescente.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
cipal da Criança e do Adolescente/Rio Branco- Acre, criado
pela Lei Municipa] n' 948, de 15 de julho de 1991.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A PresiEntrementes, grande foi a nossa survresa quando, em
dência convoca os Srs. Senadores para que venham ao plenário
princípios de fevereiro de 1992 nos dirígimós ã Delegacia da
a fim de que, após o pronunciamento do Senador Ruy Bacelar,
Receita Federal em Rio Branco- Acre e_obtivemos do Deleiniciemos a Ordem do Dia da sessão de hoje, pois importantes
gado (Sr. Pedro Dotto) a informação ·ct~ q~e as doações em
matérias estão incluídas na pauta.
favor dos Conselhos da Criança e do Adolescente deveriam
A Presidência reitera apelo aos Srs. Senadores a fim de
ser deduzidas da renda bruta, conforme está disciplinado na
que participem das importantes votações programadas para
Lei n' 8.383, de 30 de dezembro de 1.991 (art. 11 inciso III).
Contrawargumentamos com base nos diplo-mas legais acíi:ila hoje.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar.
referidos, inclusive encaminhamos ofício (cópia' anexa) soliciw
tando informações sobre o assunto e participamos de semiw
O SR. RUY BACELAR (PMDB - BA. Pronuncia o
nário com Técnicos da Receita Federal, vindos de Brasilia seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, nos últip3ra esclarecer o conteúdo da -~_ei n~ 8.3.83. Tw:lo em vão. mos tempos estamos vendo e ouvindo a toada ininterrupta
Até o presente, a única_ informãção técnica conc_:iuslva (()fício __ de que o País está em crise.
GAB/DRF/RBO!n'.98T92 - cópia anexa), apertas confirma
Se fizermos uma pesquisa nos pronunciamentOs daS--a-utow
o que fof dito acima.
ridades, vamos notar que a palavra crise desponta, de longe,
Diante, pois, do quadro exposto, ap~la~os para Vossa em primeiro lugar como o vocábulo mais utilizado nos discurw
Excelência, no sentido de, dentro' do mais curto espaço de sos, nas entrevistas, nos- mais diversos colóquios. Falawse e
tempo possível, adotar providências, no sen~ido de fazer valer fala-se, argumentawse e justificawse, tudo, enfim, é dito "para
o que prescreve tr Estatuto da Criança e do_ Adol~~ce~te, que o Brasil possa sair da crise em que se encontra".
em seu art. 260, com a redação dada pelo art. 10 da Lei
Mas, afinal, o que é crise?
Para não nos alongarmos em discussões bizantinas, (iquen' 8.242, de 12 de outubro de 1991.
No aguardo de urna solução favoráVel a este pleito, firma- mos com o entendimento do Mestre Aurélio ao conceituar
mownos.
_crise como "um estado de dúvidas e incertezas; uma fase
difícil, grave, na evolução das coisas, dos fatos e das idéias".
Atenciosamente,
Conselho Municipal da Ci'iançs e do-Adolescente~ Rio
Conforme nos ens1mlm os estudiosos, existem diversos
Branco -Acre --Maria José Maia de Faria, Presidente tipos de crise: crise económica, crise política, crise instituw
- Gi:Selle Mubarac Detotú, Vice_wPresidente- Airton Chaves cional, crise moral, etc.
da Rocha, Secretário - Renato NUnes da Silva, Tesoufeiro."
A crise moral, senhores, parece ser a pior das crises,
porque gera, sobretudo, o que o mestre chamou de "estado
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permitewme V. Ex' de dú_yi~~~-~- ~Q-~r~~~ªs~~·--- __ _ __
_
um apart-e?
·- Quartdç o cidadão perde a noção_ da moralidade, quando
O SR- NABOR JÚNIOR - Concedo a aparte ao nobre o chefe de família não ffiais cultua o sentimento da moralidade,
quando a nacionalidade julga que a moral não tem maior
Senador.
significado e que o importante é ser "esperto'', é "levar vantaw
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Eu gostaria, antes que gemem tudo", e rapidamente; quando os valores morais vão
V. Ex' encenasse, de dar uma palavrinha de apoio, se a Presi- cedendo passo à cobiça, à rapinagem, à malversação, â corrupw
dência me permitir, a esse apelO que vel'l:'f do seu EstadÇ>. ção, então, senhores, pouco ou nada valem os esforços para
O sentido social do Estatuto da Criança e do Adolescente tirar o País da crise em que ~e encontra, porque a maior
quanto a essa contribuição, deve levar os J1bderes da Repú- das crises é a crise moral.
blica a uma providência imediata, de tal sorte que isso seja
__ Se os agentes públicos, encarregados de velar pelo bem
viabilizado e entre na prátkã brasileira, com _o devido respeito comum, perdem o sentido da moralidade, e os exemplos e
pelo Ministério da Fazenda, através das Superintendências as notícias são no sentido de que o dinheiro público _está
e Delegacias da Receita Federal. Não pedi aparte a V. E~ -sendo aplicado de maneira irregular, com superfaturam~nto,
durante a sua narrativa porque ela se prendia a um documento inflação futura, dispensa indevida- de licitação, ausê_ncia_ de
que V. Ex~ estava lendo. Mas quero, neste aparte que já licitação, tráfico de influência·, lichàção com cartas marcadas,
vem a destempo, dizer a V. Ex~ que o apelo do seu estado
conluio, preço base oculto, nota técnica subjetiva, suborno
pode ser um apelo de todos os Estados e de todos os municí- etc. - como se sentirá o COntribuinte na hora de pagar seus
pios, porque esses conselhos serão cada ve~_ mais indispen- tributos? Como se sentirá o pai de família, obrigado a retirar
sáveis, em face do desvio da criança, do desvio do menor, o filho de um bom colégio, porque não dispõe de recursos
do desvio do adolescente, como vem acontecendo neste País. sufiCientes para custear o mais nobre encargo_ paterno, que
Meu apoio a V. Ex~ pelo pronunciamento e-leitura do docuw é a educação da prole? Qual o ânimo dO trabalhador e do
menta que trouxe_ à colação no Senado Federal.
empresário, as verdadeiras alavancas-do progresso?
O SR. NABO R JÚNIOR - Recolho, com muito prazer
Por certo de revolta é o sentimento de uma dona-deMcasa
e alegria, o aparte de apoio que V. Ex• acaba de me conceder. que, em face de um achatamento salarial brutal, é compelida
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a cortar, mês a mês, vá tios itens de sua li~ ta cte supermercado,
ao ouvir notfcias s'obre corrupção, sobre suborno, sobre dispensas de licitação forjadas, ouvindo relatos a respeito de
obras que são pagas com dinheiro público, mas que nem sem-

1

pre são rea!izadas.
_
_
É possível que haja uma ou outra reportagem- exagerada,
sensacionalista, tendenciosa. Mas será que todos e.sses fatos
apontados cotidianamente pela imprensa são inverídicoS?
Não sou eXpert em política económica, nem mesmo econo~sta sou. Mas como observador privilegiado do cenário
político-administrativo nacional, até pela minha condição de
experimentado parlamentar, posso afirmar que -não basta o
controle do déficit público, não é suficiente urii~balanço de
pagamentos equilibrado, de pouco adianta um ajuste fiscal
adequado, de pouco vale uma política salarial de arrocho,
pouco significado terá a _abertura da economia- para arrosfãr
os cartéis, enfim,- tudo isso_ junto é muito pouco ou quase
nada, se não houver austeridade, seriedade e moralidade no
trato dos negócios públicos.
-"
__ _
É preciso_Sr. Presidente, Srs. Senadores, a respeitabilidade. a honradez, a dignidade, a honestidade. A _confiabilidade é absolutamente necessária nos governantes. Sem credibilidade, nenhuma ação governamental, nenhum-projeto, nada é capaz de "tirar o País da crise em que se encontra".
Nenhuni propósito chegará a bom termo, enquanto não for
superada a crise das crises, a crise moral.
Na realidade, Srs. Senadores, o País não está em crise._
Em crise estamos nós, porque nós é que compomos a nacionalidade.
O Sr. Cid Sabóla de Carvalho um aparte?

Permite-me V. Ex•

O SR. RUY BACELAR -Concedo o parte ao eminente
SenadorT:iaSa66ia de Carvalho .•

de··carvalho-"

o Sr. Cid Sâliôia
lntervenho no discurso·
de V. Ex~, exatamente anesta parte em que faz referência
crise DJ.Oral. Entendo que sendo uma crise moral, logicamente
é uma criSe- de costumes, é uma crise de procedimentos, de
comportamentos. Não é a nação culturalmetite atingida, nem
o mecanismo Estado, nem o tamanho do Estado, nem forma
nem sistema Ue go_verno;-é um problema de comportamento
dos cidadãos que chegam aos postos de mando. De tal sorte
que sua observação, neste ponto, quando qualifica a existência
de uma crise moral como fator prepcmderante_ para outras
crises que se instalam no País, merece, de logo, o apoio de
seus companheiros de bancada. Aqui, no _ex~rçício da liderança do PMDB, quero apoiar as considerações que V. Ex•
faz da tribuna, nesta tarde, com a autoridade que lhe é conferida pelo seu desempenho, há longos anos, como parlamentar
na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Meus parabéns.
o SR.

RUY BACELAR - Incorporo· o seu elucidativo
aparte ao meu modesto discurso, nobre Senador Cid Sabóia
de Carvalho, e volto _a di~~ r que o País não está em crise.
Em crise estamos nós, porque nós é que compomos a nacionalidade.
Sr. Presidente~ Srs. seGadores, tem-se falado na necessidade de colaboração entre os Poderes da República, para
a "superação da crise eni que o País se encontra ... Ainda
recentemente um editorial de primeira página de O Globo,
intitulado A Base Política, assim se posicionaVa:
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"Espera-se dos líderes partidários que reconheçam: na medida em que a equipe económica obtém
os melhores resultados possíveis com ·os meios -de controle ao seu alcance, torna-se cada vez maior a responsabilidade dos legisladores, porque deles depende o
acionamento de novos instrumento~. sem os quais a
política em curso praticamente veria esgotada sua eficácia."
Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, como um dos
objetivos alcançados pela comissão parlamentar de inquérito,
que investiga df'núncias de corrupção e irregularidades na
contratação de obras públicas, que tenho a honra de presidir,
estaremos, dentro em pouco, apresentando um projeto de
lei complementar, que "estabelece normas gerais sobre licitações e contratos da Administração Pública", em que se pretende obter uma completa revisão do Decreto-Lei n~ 2.300,
de 1986.
Esse projeto traz várias inOvações, a começ3r -p-do parágrafo único do art. 2"', onde se lê:
"Toda licitação deverá ser precedida de ampla pesquisa, de modo que a respectiva comissão tenha a exata
noção dos preços de mercado do objeto licitado."
O objetivo desta regra, Sr. Presidente, é cqmbater o conluio, o chamado "combinemos". Ora, se o resultado de uma
pesquisa indica que o valor de uma obra é de x unidades
monetárias, fica mais difícil aceitar propoStas muito além desse
valor.
No caso de denúncia fundamentada - diz o § 4"' do art.
3"' -.o agente responsável será imediatamente afastado de
suas funções, abrindo-se sindicãncia para apuração· da procedência da denúncia, no prazo de 8 dias, findo o qual será
aberto inquérito administrativo, ou sei"á assegui-ado o retorno
do agente às suas funções, de acordo com o que for apurado.
A norma do_ art. 59 prevê que as obras e os serviços
só poâem ser licitadOs quando houve-r projeto completo aprovado pela autoridade competente e, no caso de edificação
urbana, depois de aprovado também pelo órgão de fiscalização
e licenciamento de obras.
"Esta norma juntamente com a definição de projeto, constante do inciso VII do art. 4~>, elimina o chamado projeto
básico a que se referia a legislação anterior, e que tantos
malefícios causava à Administração Pública. É_que, licitandó-se apenas com o projeto básico -simplesmente um arremedo de projeto- tudo o mais ficava ao alvedrio do licitante
vencedor, como, por exemplo, o desenvolvimento e elaboração do projeto executivo, especificação de materiais,- cálculos estruturais etc.
Ora, quem não possuir um projeto completo não tem
condições de fazer o orçamento de uma obra com segurança.
Na justificação dessa proposição legislativa, assinalamos:-

a

"Outra modificação importante foi a redução
pouquíssimos caSos de dispensa por notória especialização.Ora, não tem sentido, por exemplo, a dU;pensa
da licitação para contratação de firmas de auditoria,
quando sabemos que há várias delas com renome no
mercado.
Além disso, fecharam-se as portas à utilização de
diversas invenciônices, comO -preço-base oculto, notas
técnicas e outros çritérios puramente subjetivos.
Posto que mantida a celeridade necessária em casos que tais, criou-se Uma ·série de mecanismos para
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a mais aberta e correta possível, procurando _evitar todos os
meios segundo os quais, muitas vezes, enipieSas de construção, neste País, se combinam ou "agem junto às prefeituras,
aos governos estaduais, às empresas estatais, de maneira sofisticada inclusive, junto ao Executivo Federal e ao Congresso
Nacional, para influenciar a destinação dos recursos, e muitas
vezes com preços que não Seíiam os mais adequados, s~ houvesse maior aterição. Obviamente, uma lei que aperfeiçoe
o sistema de licitação e de concorrências, à luz da exPeriência
de tudo aquilo que foi ouvido_ na CPI, presidida por V. Ex•,
será um gi"aride seiviÇo ã.o País.

O SR; RUY BACELAR - Agradeço e incorporo o seu
aparte, ilustre Senador Eduardo Suplicy, na certeza de que
todas as contribuições s·erão bem~vindas para o aperfeiçoa~
menta desse J?roj~t.o, que, por certo irá melhorar o sistema
licitatórío.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito beffit)
COMPARECEM MAIS OS sns: SENADORÉS:
Albano Franco_- Aluizio Bezerra- Amaz_QÓino Mendes
- César Dias - úivaldo Suruagy - ouii!lerrue Palmeira
- Iram Sãraiva - Irapuam Costa Júnior - José Fogaça
- José Paulo Biso! - José Sarney - Márcio Lacerda Marluce Pinto -Nelson Wedekin.
Q SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. r Secretário.
É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 150, DE 19!!2
Nos termgs regimentais, requeiro_ que não seja realizada
SesSão do Senado no dia 16~4-92, _nem haja expediente e~
sua secretaria.
Sala das Sessões, 9 de abril de 1992. = Cid Sabóia de
Carvalho.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Sobre a mesa, proposta de emenda_ a Constituição que será lida pelo
Sr. lY Secretário.
É lida a seguinte
PROPOSTA DE EMENDA Á·CONSTITUIÇÃO
N• 2, DE 1992
Inclui artigo no texto da ConstitUiçãO Federal, conferindo competência ao Congresso Nacional para destituir Ministro de Estado e Secretário da Presidente da
República.
Inclua-se o seguinte art. 51 no texto_ da Constituição da
República Federativa do Brasil, renumerando-se os demais:
Art. 51. Em caso de comprovada inadeq~ação ao cargo
ou de suspeita de improbidade, os titulares de Ministério e
de Secretaria da Presidência da República poderão ser destituídos mediante proposta de um terço dos membros da_ Câmara dos Deputados ou do Senado Federal e por decisão de
três quintos dos membros de cada Casa do Congresso Nacional.
Justificação
A presente proposta de emenda à Constituiç§:o tem por
objetivo atribuir ao Congresso Nacional a tarefa de coadjuvar
o Chefe do Poder :Bxeclltivo em situações que requeiram delicada atuação, comO é o caso da exoneração de Ministros
de Estado e de Secretários da Presidência da República que
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_tenham demonstrado, ao longo de sua atuação, comprovada
incompetência ou cuja probidade esteja sob suspeição.
Quando da reforma ministeri_al_em curso desde os últimos
meses, toda a soCiedade póde constatar as grandes dificuldades
que o Presidente da República enfrentou para uma tomada
de decisão acerca da exoneração de auxiliares.
Nesse caso, o Congresso Nacional teria toda_s ªs condições
de intervir, minhnizando qualquer fonna de desgaste pessoal
do Presidente da República, de modo que as e~onerações
baseadas em notória justíficitiva profissional ou ética pudessem ser determinadas pelo Legislativo.
A Proposta, no entanto, não elimina a possibilidade de
que tal iniciativa parta também do Chefe do Executivo, entendendo-se como de sua atribuição a escolha e a manutenção
no cargo dos responsáveis pelas Pastas. Só que, agora, ele
passa a contar _com a colaboração do Congresso, de forma
decisiva, como agente fiscalizador das açóes e das omissões
dos membros do Executivo.
Sala das Sessões, 9 de abril de 1992.- Francisco Rolernberg- Nabor Júnior- Henrique Almeida- Elcio Álvares
-Dario Pereira - Divaldo Suruagy - :rylagno Bacelar Humberto Lucena - Hugo Napoleão - Iram Saraiva Alexandre Costa- Eduardo Suplicy - Louremberg Nunes
Rocha -- Almir Gabriel - Chagas Rodrigues - Lucídio
Portella - João Rocha - Moises Abrão - Ruy Bacelar
- Mareio Lacerda - Amir Lando - Esperidião Amin Pedro Simon - Gerson Camata - Teotonio Vilela Filho
- Jutahy Magalhães - Cid Sabóia de Carvalho - César
Dias.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A proposta
de emenda à Constituição que acaba de ~er lida está sujeita
a disposições específicas constantes do art. 354 e seguintes
do Regimento Interno.
A matéria va~ à publicação.
__ _
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido
pelo Sr. 1~' Secretário.

É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 41, DE 1992
Regulamenta o disposto no inciso XLI do art. St
da Constituição Federal.
O Congress-o Nacional decreta:
Art. 1~ As normas desta le_i visam a punir os atos atenta~
tórios dos direítos e -liberdades fundamentais, estabelecidos
basicamente no art. 5~' da Constituição da República.
_
Art. 29 Constitui crime procrastinar, suspender, cancelar ou fazer cessar o exercício regular dos direitos e liberdades
fundamentais, em razão de crença religiosa ou convicçãO filosófica ou política.
Pena- detenção, de I (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
§ 19 O juiz podúá aplicar, isola~a ou cumulativamente,
conforme a gravidade da discriminação, a pena de:
I - prestação de serviço à com unidade;
II- interdição temporátià de direitos; e
III- indenização pelo dano material, moral ou à imagem
causado ao discriminado.
§ 2~' Na mesma pena incorre quem direta ou indiretamente, privar outrem dos direitos individuais e liberdades
fundamentais em razão de:
I - portar deficiência física;
II -raça ou cor:
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III- portar o vírus da Síndrome da Irnunodeficiêncía
Adquirida (AIDS);
IV -portar seqüelas marcantes da hanseníase;
§ 3~ A pena é aumentada de um sexto até a metade,
se o crime é cometido por servidor público no exercícío do
cargooudafunção.
______ _
Art. 3~ As ações civb públicas destinadas à j)roteção
dos direitos e liberdades fundamentais poderão ser propostas
pelo Ministério Público, pela União, pelos Estados, Municípios e Distrito Federal, ou por outra entidade, de direito
público ou privado, regularmente constituída há pelo merios
1 (um) ano, que inclua, entre suas finaHdades institucionais,
a proteção dos direitos e liberdades fundamentais.
Parágrafo único. --Aplicam-se à ação civil pública pre:..
vista nesta lei, no que couber, os dispositiVos da Lei n"' 7.853,
de 24 de outubro de 1989.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.-Art. 59 Revogam-se as disposiÇões-em contráriO.
Justificação
Não raro, crítiCas são feitas ao ordenamento jurldico brasileiro, em virtude de não contemplar, em seu bojo, dispositivos adequados para dar efetivídade à observância, ao nível
de todo o grupamento nacional, dos direitos e liberdades fundamentais.
Tem o projeto em-tela por escopo resgatar, portanto,
essa dívida para com a sociedade brasileira, outorgando-lhe
uma lei que comin·e pena-s seve-ras àqueles que, abrigados
pelo manto da impunidade, transgridem, sistematicamente,
os mandamentos constitucibflais referentes à matéria, até mesmo em relação aos que, muitas vezes, por impreVidência do
próprio Estado, sofrem o flagelo que a AIDS e as-·seqüelas
da hanseníase impõem.
Releva enfatizar, ainda, que a Constituiçã(ide 1988 neCessita ser observada em sua inteireZa, opOSto--que Somenfe com
a certeza da prevalência do estado de direito ____; alcançado
com a plenitude operacional dos mandamentos consagrados
na Lei Maior- há de se alcançar estabilidade política e social,
ingrediente imprescindível ao desenvolvimento harmónico da
Nação.
Ê, destarte, imperioso que o CongresSo_Nacíoriafenvíde
esforços para viabilizar de forma célere este projeto, em virtude da urgência e relevância da matéria de q~e trata. Valorizar
a cidadania e as conquistas no âmbito dos díreifõs e liberdades
fundamentais rião -põde ser mais um preciosismo da retórica
ou de instrumentos jurídicos inoperantes. Preservar tais direitos é uma condição impostergável e primordial para a construção de uma sociedade justa e grandiosa, tarefa qu_e _e~tá cometida a todos os brasileiros em geral, sem prejuízo, todavia,
de insubstituível participação do Poder Legislativo da República.
Sala das Sessões, 9 de abril de 1992. ~ Senador Márcio
Lacerda.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 7.853, DE 24 DE OUTUBRO DE 1989
Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria
Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE), institui a tutela jurisdlciOnal de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a
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atuação do Ministério Público, define crimes, e. dá outras
providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
- Art. 19 Ficam estabelecidas normas geiais que asseguram o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das
pessoas portadoras de deficiência, e- sua efetiva integração
s.o.cial, nos termos de_sta lei.
_§ 19 Na aplicação e interpretação desta lei serão considerados os valores básicos da iguald'!,de de tratamento e oportunidade, da justiça social, do respeito à dignidade da pessoa
humana, do bem~estar e outros, indicados_ na Constituição
ou justificados pelos princípios gerais de direito.
§ 29 As- norrrias desta lei visam garantir às pessoas portadoras de deficiência as açóes govemanientais necessárias ao
seu cumprimento e das demais disposições constitucionais ·elegais que lhes concernem, afastadas as discriminações e os
preconceitos de qualquer espécie, e entendida a matéria como
obrigação nacional a cargo do POder Público _e da sociedade.
Art. 29 Ao Poder Público e seus órgãos ~be assegurar
às pessoas portadoras de defiCiência- o- ple-no eX:eicíclo de seus
direitos básicos, inclusive dos direitoS -à _educação, à saúde,
ao trabalho, ao lazer. à Previdência Social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e
económico.
Parágrafo único_._ Para ó fim-estãbelecido no caput deste
artigO, os ótgãos e entidades da adminiStraÇão direta e indireta
devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade,
ao~ assuntos objeto_~e~~~ lei, trat~mento prioritáriO e a4e_q_u~
do, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes
·
medidas:
--- -r= na ái:ea da educação:
~a)- a inclusãO, no siStema educacional, da Educação Espe"
cial como modalidade educativa que abranja a educação precoce, a pré-escolar, as de l9e 29 graus, a supletiva, a habilitação
e reabilitação profissionais, com currículos, etapas e exigências
de diplomação próprias;
b) a ins_erção~ no referido_ sistem~· educacional, das escolas especiãis-, privadas e públicas_;
c) a oferta, obrigat6ria ·e ·gratúi_ta, da Edu~ação Especial
em estabelecimentos públicos de ensino;
d) o oferecime"nto obrigatório de programas de Educação
ESPecial a nível p-ré~escolar-e escolar, em Unidades hospitalares
e congéneres nas quais estejam -internados, por prazo igual
ou superior a 1 (um) ano, educandos portadores de deficiência;
e) o acesso de alunos portadores de deficiência aos benefícios ·confe"ridos aos demais educandos, inclusive, material
escolar, merenda escolar e bolsas de_estudo;
_f) a_matricula compulsória em cursos regulares ~e estabelecimentos públicos e particulares de pessoas portadoras de
deficiência_ cilpazes de- se iittegrárem no sistenia tegular de
ensino;
II - na área da Saúde:
a) a promoção de ações preventivas, como as referentes
ao planejamento familiar, ao aconselhamento genético, ao
acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, à
nutrição da mulher e da criança, à identificação e ao controle
da gestante e do feto de alto risco, à iriii.Iilizaçãp, às doenças
do metabolismo e seu diagnóstico e ao encaminhamentO precoce de outras doenças causadoras de deficiência;
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b) o desenvolvimento de programas especiais de prevenw
çáo de acidentes do trabalho e de trânsito, e de tratamento
adequado a suas vítimas;
_
c) a criação de uma rede de serviços especializados em
reabilitação e habilitação;
d) a garantia_ de acesso das pessoas portadoras de deficiência aos estabelecimentos de saúde públicos e privados,

e de seu adequado tratamento neles, sob normas técnicas
e padrões de conduta apropriados;
e) a garantia de atendimento domiciliar de saúde ao deficiente grave não internado;
f) o desenvolvimento de programas de s~úde voltados
para as pessoas portadoras de deficiência desenvolvidos com
a participação áã socreaacte e que lhes ensejam a integração
social;
III- na área da formação profissiOnal e do trabalho:
a) o apoio governamental à formação profissiõnal, à
orientação profiSsional, e a garantia de acesso aos servi~s
concernentes, inclusive, aos cursos regulares voltados à formação profissional;
b) o empenho do Poder Público quanto ao surgimento
e à manutenção de empregos, inclusive..,_de tempo parcial,
destinados às pessoas portadoras de deficiência que- riãO tenham aces-so ao:n::mpregos comuns;
c) a promoção de ações eficazes qUe propicieni a inserção, nos setores público e privado, de pessoas portadoras
de deficiência;
d) a adoção de legislação específica que discipline a reserva de mercado de trabalho, em favor das pessoas portadoras
de defiCfência, nas eiltidades da Administração Pública e do
setor privado, e que regulamente a organização de oficinas
e congêneres integrados ao mercado de trabalho, e à situação,
nelas, das pessoas portadoras de deficiência.
__ _
Art. 59 O Ministério Público intervirá obrigatorhunente
nas ações públicas, coletivas ou individuais, em_ que se discutam interesses relãcionados a deficiência das pessOas.
Art. 69 O Ministério Público poderá instaurar, sob sua
presidência, inquéritO Civil, ou reqi.iísitar, de qualquer pessoa
fisicã ou jurídica, pública ou particular, certidões, informações, eXames ou perícias, no prazo que assinalar, não inferiOr
a 10 (dez) dias úteis.
§ J9 Esgotadas asdeligências, caso se convença o órgão
do Ministério Público da inexistência de elementos para a
propositura de ação civil, promoverá fundamentalmente o
arquivamento _do inquérito civil, ou das peças informativas.
Neste caso, deverá remeter a reexame os autos ou as respectivas peças, em 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público, que os examinará, deliberando a respeito, conforme dispuser seu regimento.
§ 2~> Se a promoç~o do arquivamento for reformada,
o Conselho Superior do Ministério Público designará desde
logo outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento
da ação.
Art. 7" Aplicam-se à ação civil pública prevista nesta
lei, no que couber, os dispositivos da Lei n'? 7.347 ,_de 24
de julho de 1985.
.
Art. 89 Constitui crime punívefcom reclusão de 1 (um)
a 4 (quatro) anos, e multa:
I -recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer
cessar, sem justa causa, a inscrição âe ai uno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, ·público ou
privado, por motivos derivados da deficiência qUe porta;
7

Sexta-feira 10 2023

II- obstar, sem justa causa, o acesso de alguém a qualquer cargo público, por motivos derivados de sua deficiêntfa;
III- negar, sem justa causa, a alguém, por motivos derivados de sua deficiência, emprego Ou trabalho;
· IV- recusar, retardar ou dificultar internação ou deixar
de prestar assistência médico-hospitalar e ambulatorial, quando possível, a pessoa portadora de deficiência-; V- deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo
motivo, a execução de ordem judicial exoedida na ação civil
a que alude esta lei;
VI -recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil objeto desta lei, quando
requisitados pelo Ministério Público.
Art. 99 A Administração Pública Federal conferirá aos
assuntos relativos às pessoas portadoras de deficiência tratamento prioritário ê- apropriado, para que lhes seja efetiyãmente ensejado o pleno exercício de seus direitos individuais
e soCiais, bem como sua completa integração social.
§ 19 Os assuntos a que alude este artigo serão objeto
de ação, coordenada e integrada, dos órgãos da Administração
Pública Federal, e incluir-se-ão em Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, na qual estejam
compreendidos planos, programas e projetaS -sujeitos a praZOs
e objetivos determinados.
§ 2 9 Ter-se-ão como integrantes da Adinirlistração Pública Federal, para os fins desta lei, além dos órgãos públicos,
das autarquias, das empresas públicas e sociedades de ecQnomia mista, as respectivas subsidiárias e as fundações públicas.
Art. 10. A coordenação superior dos aSsuntos, ações
governap1entais e medidas, referentes às pessoas portadoras
de deficiência, incUmbirá a órgão subordinado à Presidência
da República, dotado de autonomia administrativa e financeira, ao qual serão destinados recurso~_ orçamentários especfficos.
Parágrafo único. À autoridade encarregada da coorde·
nação superior mencionada no caput deste artigo caberá, principalmente, propor ao Presidente da República a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora d.e Deficiência,
seus planos, programas e projetes e cumprir as instruções
superiores que lhes digam respeito, com a cooperação: dos
demais órgãos da Administração Pública Federal.
Art. 11. Fica reestruturada, como órgão autónomo,
nos termos do artigo anterior, a Coordenadoria Nacional para
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência- CORDE.
§ 1' (Vetado.)
§ 2' O Coordenador contará com 3 (três) Coordenadores-Adjuntos, 4 (quatro) Coordenadores de Programas e 8
(oito) Assessores, nomeados em comissão, sob indicação do
titular da Carde.
§ 39 A Carde terá, também, servidores titulares de funções de Assessoramento Superior (FAS) e outros requisitados
_
a órgãos e entidades da Administração Federal.
§ 49 A Corde poderá_ contratar, por tempo ou tarefa
determinados, especialistas para atender necessidades temporárfa de excepcional interesse público.
. Art. 12. Compete à Corde:
I - coordenar as ações governamentais e medidas _que
se refiram às pessoas portadoras de deficiência;
II- elaborar os planos, programas e projetes subsumidos na Política Nacional para a Integração de Pessoa Portadora
de Deficiência, bem como propor as providências necessárias
à sua completa implantação e s_eu adequado desenvolvimento,
iiiclusive as pertinentes a recursos e as de caráter legislatiVo;
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III- acompanhar e orientar a execução, pela Administração Pública Federal, dos planos, programas e projetas mencionados no inciso anterior;
IV- manifestar-se sobre a adequação à Política Nacion<,~.l
para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiênç:ia do-s
projetes federais a ela conexos, antes da lib_eração_ dos recursos
respectivos;
_
__ __ _
V-- manter, com os Estados, os Municípios, os Territórios, o Distrito Federal e o Ministério Público, estreito rela~io
namento, objetivando a concorrência de ações. d.estinÇ~.Pas ã
integração social das pessoas portadoras de deficiência;
IV- na área de recursos humanos:
a) a formação_ de professores de nfvel médio para a Educação Especial, de técnicos _de nível médio especializados na
habilitação e reabilitação, e de instrutores para formação profissional;
b) a formação e qualificação de recursos_ humano.s que,
nas diversas áreas de conhecimento, inclusive de nível superior, atendam à chamada ~ às necessidades reais das pessoas
portadoras de d~ficiência;
-c) o incentivo à pesquisa e ao_dese_nvolvimento tec~o
lógico em todas as áreas do conhecimento relacionadas~~com
a pessoa portadora de deficiência;
· · ··
V- na área das edificações: _ _
_ __
a) a adoção e a efetiva execução de normas que gar~ntam
a funcionalidade das edificações e yias públicas, que evitem
ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência,
permitam o acesso destas a edifícjos, a logradouros e a meios
de transporte.
-·
Art. 39 As açõe_s civis públicas destinadas à proteção
de interesses coletivos ·Qu difusos daS pessoas portadoras de
deficiência poderão ser- propostas pelo Ministério Público,
pela União, Estados, Municípios e DistritO: Federal; por associação constituíd~ há mais .fie 1 (um) ano, nos termos da
lei civil, autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade
de economia mista que inclua, ·entre suas finalidades institucionais, a proteçãõ- das pessoas portadoras de deficiência.
§ }? Para instruir a inicial; o interessado poderá requerer às autorida_des competentes as certidões e informações
que julgar necessárias.
§ 29 -As certidões e_. informações a que se refere ó parágrafo anterior deverão ser fornecidas dentro de 15 (quinze)
dias da entrega, sob recibo, dos respectivos requerimentos,
e só poderão ser utilizadas para a instrução da ação civil.
§ 3"' Somente nos casos em que o interesse público,
devidamente justifiCado, impuser sigilo, poderá ser negada
certidão ou ínfófffiação.
§ 49 Ocorrendo â hipótese do parágrafo anterior, a ação
poderá ser proposta desacompanhada das certidões ou infOrmações negadas, cabendo ao juiz, apóS apreciar os mo~ivos
do indeferimento, e, salvo quando se tratar de 1azão de segurança nacional, requisitar umas e outras; feita a requisiçãO,
o processo correrá em segredo de justiça, que cessará com
o trânsito em julgado da sentença.
§ s~ Fica facultado aos demais leghiriiàdos ativos haOílitarem-se como litisconsorteS nas ações·propõstas por ·qualquer
deles.
§ 69 Em caso de _desistência ou abandonp da ação, qualquer dos colegitimados pode assumir ã titularidade ativa.
Art. 49 A sentença terá eficácia de coisa julgada opo~l erga omnes, exceto no caso de haver sido a ação julgada
improcedente por deficiência de prova, hipótese em que qual-
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quer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.
§ 1~ A sentença que con~luir pela carência ou pela improCedência da açãc:> fica sujeita ·ao duplo grau de jurísdição,
hão produzindo efeito senão depois de confirmada pelo hibun.al. _
- ·
_
§ 29 Das sentenças e decisões proferidas contra O autor
da ação e suscetíveis de .recurso~ poderá recorier qualquer
legitimado ativo, inclusive õ Ministério Público.
VI -provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objetp da
aç!lo civil de que trata esta_ lei, e indicando-lhe os elementos
de convicção;
.
VII- emitir opinião sobre_os acordos, contratos_ ou convênios firmados pelos demaiS 6rgãCi::fda Administração Pública
Federal, no ámbito da Política _Nacional para a Integração
da Pessoa Portadora de Deficiência;
__
.
VIII- promover e inCentivar a-_ divulgação e o debate
das questões concernentes à pessoa portadora de deficiência,
visando à conscientização da ~ociedade,
..
Parágrafo único. Na elaboração dos planos, programas
ç projetas a seu cargo, deVerá a Cord.e recolher, sempre que
possível. a opinião das pessoas e entidades inte:r:essadas, bem
como consíderar a necessiQ_a_de de efetivo ~poio aos entes
particulares voltados para a integração sOcial das pésSoâs portadoras de deficiênCia. Art. 13. A ·carde contará com o assessoràmento de
órgão colegiado, o Conselho Consultivo da Coordenadoria
Nacionai para Integração da Pessoa Portadora de DefiCíênCia_.
- ·§ 1~ A coinposição e o ftincibnãtnento do Conselho
Consultivo da Corde serão. di!i:çiplinados em 3to dO Poder
EX.éditivo, inêluír-se~ão no~CO:nSelho representantes de 61-gãos
e de_ organizações ligados aos assuntbs_pe!Ürlerite"s· a ·pessó'a
portadora de deficiêilCia: -bein- oomó- i-epres-eD.târlte dó'Miriis~
téiiO- Público Federal.
"'
·'
·· , __ § 2" Comp-ete á.o Conselho ConsultivÓ:
I - opinar sobre o desenvolvimento da Política Nacioi:tal
para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência;___ __
II -apresentar sugestões para o encamiilhamento,dessas
·-~pOlíticas;
III- responder a consultas formuladas pela Corde.
§ 39 - O Conselho Consultivo reunir-se-â ótdinaríáiilente
1 (uma) vez por trimestre. e; extraordínariahleiite, por iniciativa de 1/3 (um terç_o) de seus merp.br_os, Ill:ediQ.nte maiJifestação escrita, com antecedência :de IQ (c\ez) .<;Ua:;, -e de'i~_er,ará
por maioria de votos dos conselheiros presentes.
_ § 49 Os integrantes do Conselho não perceberão qualquet·vantagem Pecuniária, salvo as de seus Cargos de origem,
sendo considerados de relevância pública os seus serviços.
§ 5' As despesas de locomoção e hospedagem dos conselheiros, quando necessárias, serão asseguradas pela Corde.
Art. 14. (Vetado.)
Art. 15. Para atendimento e fiel cumprimento do que
dispõe esta lei, será reestruturada a Secretaria 9e Educação
Especial do Ministério da Educação, e serão instituídos, no
Ministério do Trabalho, no Ministério da Saúde e no Ministério da Previdência e Assistência Social, órgãos encarregados
da coordenação setorial dos assuntos concernentes às pessoas
portadoras de deficiência.
Art. 16. O Poder Executivo adotará, nos 60 (sessenta)
dias posteriores à vigência desta lei, as providências necessárias à reestruturação e ao regular funcionamento da Corde,
como__aquelas decorrentes do artigo an~erioç.
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pois o que aconteceu no Peru abi-e um precedente gravíssimo
-e pode ter imita_~ores".
- Após lon_go períogo de regimes autoritáriOs, alguns dos
quaiS marcados por torturas e assassinatos, a América Latina
está re_alizando -~sforço_ notável para implantaç-ão de regimes
democráticos; fUndamentados no respeito à soberania popUlar
e na prevalência ~a lei. Contra esse! objetivo estão a se reagh._Itinárem.às forças reacionárias, conio ·prOvam a reVolta na·Vene_
zuefa e o golpe de estado no Peru.
~ O fechamento do Legislativo e .do Judiciário, a susiJellSão
da Constituição e a censura à imprensa demonstram estar
_o.Peru vivendo momentos difíceis, com desrespeito aos direitos e garantias individuais. Nesse IJlOmento em que se fala
(A Comissão de Cotistitulção, iusirÇael::idadai/i~.) -- na prisão de p3rlãmenta~s peruanos, no Judic!ário-_ee,_rceado
e na imprensa censurada, não podemos ficai- omissos, porque
a liberdade de cada homem faz parte da liberdade de todos
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto
os homens. Nós, da América LatiÔa, temos um destino Comum
lido será publicado e remetido à comissão competente.
'Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 e não podemos permanecer indiferentes ao que se passá nUm
pafs irmão.
Secretário.
Solicito, pois, a V. Ex", que submeta à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal as seÉ lido o seguinte
guintes providências:
REQUERIMENTO N'-151, DE 1992
-- 1) nota de protesto contra os fatos ocorridos no Pefu,
OF. N'6/92
a ser levada à apreciação do Plenário do Senãdo Federal;
_2) gestões para manifestação imediata da direção do ParBrasilia, 8de abril de 1992
Exm~'Senhor
lamento latino-americano, quanto ao golpe efetuado no Peru;
Senador Mauro Benevides
3) recomendação para que a Organização dos Estados
_
Americanos examine a situação daquele ;país.
Presidente do Senado Federal
~ Sala das Comiss6es, 8 de abril de 1992. -Senador Pedro
Nesta
Senhor Presidente~
_
_ --=- . - Simon.
Baseado nos artigos 222 e 223, do --RegiiDento Interno
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O requerido Senado Federal, o Plenário desta ComissãO aprovou pot· mento lido será publicado e incluído _em Ordem do Dia, na
unanimidade o encaminhamento para apreciação pelo Plená- sessão imediata, nos termos do que estabelece o § 2~ do art.
rio do Senado Federal, da Proposição de autoria do Senhor 222 do Regimento Interno.
Senador Pedro Simon, nos termos constantes da Proposta,
-Sobre a mesa, requerimento- que será lido pelo Sr. 19
anexada a este documento.
-secretário.
Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus protestos .de elevaÊ lido o seguinte
da estima e consideração. - Senador Irapuan Costa Júnior,
REQUERIMENTO N• 152, DE 1992
Presidente.
Nos termos do disposto no art. 40, § 19 do Regimento
PROPOSIÇÃO- A COMISSÃO DE"RELAÇQES
Interno desta Casa, solicito- autorização do Senadp f~deral
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
para pátticipar de- SénllnáriOs ofgãnizados pelo Consulado
Brasileiro em São Francisco, na Universidade Stanford e UniA crise polítiCa em que se eficonfraé
íriteresse
versidade Califórnia, em Berkeley, EUA.
de todo o Continente porque, CoiD.O_- dhs~e o esE:ritor Mário
Sala das Sessões, 9 de abril de 1992.- Senador Fernando
Vargas Llosa, "se os golpistas ficarerri no 'POder, todos os
Henrique Cardoso.
governos democráticOS da América Latina estarão ameaçados,
Art. 17. Serão incluídas no censo demográfico de 1990,
e nos subseqüentes, questões concernentes à picbiemática
da pessoa portadora de deficiência, objetivando o conhecimento atualizado do número de pessoa~ portadoras de deficiência no País.
Art. 18. ~Os órgãos federais _desenvolverão, no prazo
de 12 (doze) meses, contado da publicação desta lei, asaçóes
necessárias à efetiva implantação das medid~s _indicadas no
art. 29 -desta lei.
Art. 19. Esta lei entra· .em -vigor na data de sua pubú--_
cação.
~
Art. 20. Revogam-se as disposiÇõeS en:i contrái:-iÓ.~
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0Jk Wesl l.olplSe Tresidder Men1C'1ri.1l Union. 2nd Aoor- Sltmford Universit)•
Date: Mon.day. April 13 1992
Consolidating Bn.ill's Democraq.•

the

j·C'lmM:r sod.Jiism • :mJ !he anual pohtk.tl
s~-sttm. The Gueslion c: r.owmabilil)'. l'he
B:azilian rr.L:ti·pany S)"l>!cm and the ~ta~e crisi5.
\\1mh altrn:ali\•e lt'ft\)"ll'!$ art> brins wally

implernented1
2_

Modernizing Brazll's Economy

Managerial Sta!c and Inciuw State.
o::gopohes. i."l..flaliún, stabili:zation, mvcstmenl$,

technol-ogia:: aà\anres and domeslic market.
The social ros.ts of moC~zation and it:; rea1
p~ives. lhe chana> in:women's role.
1r.e relationship bet\..>een the privai-e SEctor and
th unions.

3, "Coplng wilh Brcls SocW Crisis"
Educa~iO!\, healtil., inronie. The reality of
tl-.t' social scruri!y pohcy ar.d thc dkCJJS>.ion of
pnwttization.. The recgaiorohcs anel m.a5$
rna:pnallLl:;.:m. Tht> sociai strusgle in rural and
urba.n are.b. Tlu.· Mwlt1es and surpnses of lhe
t>P.SC'Íng reM;JS, SoF.tt' m·ers.aJ, of expectations
and dcmons.:r.alions <4 intt'I""Vcntkm abihty.
T~ future of lhe Braz~ian !õô.)Óal cris.is.
4. ~mini$"m Jnd llw- Emandp.ation ol \"'umen
in Brazit'

S. 1Jra..til.aod thc- U.'orld Etnnoln)~
fu,..;<"' dcbt, dom<Sti< debt and soci;>l d<bt,
willlhete reaUy be ·a Brllllilan lake olf7 Matktt
rt>SetVt .and thc rdation wilh lhe fi.ISI Workf.
Tht- most n:~evant eronomic 1rmds., lhe intcrNl
regton>l di!lcrenO!S and lht Lalin American ·
intqration.

\'\'o-mcn in Dr.u.il"'

10 AM. f"1?rnando Henrique Cardoso, Senator:
1-bunder. Partid() da Social Oern...\Cracia
Bra5ile4a (PSDBJ; Pri:!lrssor Emeritus •'f
Soci<'l,'l,')'~ Univers.ity of São Pdulo.
BolivaJ" l.amounier, PoUtical Sdrnti!:t1;

1. ConsolidatinR Br.uils Dcmocracy
Thc iJe. .,Jogkli i'SWE'S - natiooali~m.
~~:hsm, l.be~abrr-. ~~at:.~m. pril"a!izati<m,

:.12.30 AM. "'Temtnis.m and th!! Emanclpatian of

Foumkt. Jru:tilul~ ror F.a-.nomic' Sc.tCial
aml Politicai Stud1es of Sâtl PauJc,_ ·''
Alo)-'5io Nunes Fe:rmra Filho, Vic:e-

Govmmr, Slal< of 5.iu Paulo; Sccr<tary
of Metmpolilan Traruportaliun; Di!ihic(,
AUomey fClr thc State of São Pau,o:
12 AM. Lunch Break
2 PM:. Modernizine Bratil~ Econ-omy

Jussara Nunes, Advisor to the Sa-retary
o! Planning. São Paulo; An.alyst for
funda\â<l Seade.
luis Antonio de MedeirOs, Prcsident,
"ful'\3 Sindical: Presidenl ol Labor
Union for Mctallurgy;,Mcchanical and
Eletrical Compone:nls Industries.
Marla Suplicy, Psychoanalyst. member
ollholnlernacional Psychoanalyli<DI
Associalion {U~A}. shc has: a nalionwide
sex educa.Uon TV rmgram.
End of Sess.ions
0.1" Tuesday, Aprilt4 1992
i O AM 'Coping With Brazil's Social Crisis"

Ruth Cardoso, Professor of
Anthropology, Universfl}•ofSãoPaulo.
Josê Fogaça, Senator and
Congressman, Professor oll.iterature.
Eduardo SupU<y. S<nator, São Paulo
(PT), Professor of Econamics, lliúlio
Vargas Foundalion.
ll.JO AM 1,..,1, &.ak

Orgm!Ml by Ruth Esculw, Cul111rol Adllllor for lhe W"l Coas~, Bnrllian Cuasulatr, San Fnnd>ro,
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Rulh [scobar, furm~r l'residc>nt.,
NatloAal Cound! of \Vomen•s RiJ,lhls;
rormr-r Statc Oeputy, São Paulo;
Actress and produrer.

& ól

Huth Cardoso, Marta Suplicy,
)ussara Nunes.
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21~1.

Break
2.30 I'M, "Brazil and lhe World Eronumy"
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Ottaviano do Fiori di Cropanl,
Professor of f\,Jitical Sctencc, Puntírici.a
5 O~
Univcn;idadc Católica, São Paulo.
..

-F o

n
· João Sayad, Econom~t, Ph. D. Yalo,
Pf(licssor of lhe Dcpl. Dl Econ(\mic:s
U[uvt'rsity of São Paulo~ Sccrc-tílty of
State for the Trcasury.· Sã.o Paulo
(1983-1985). Hcad Ministcr, Socretary f•. ~
ol Planning cf lhe PresidmCy of lhe ~
7
Republic (1985·1967). Ext."CUtivc
Prcsident and Clwirman of thc 8oat3 a >
ol Mantrust-SRI 's.A. llank.

;~
"'
• oz

Ju!>Õ Ramos, Dr.azili.à,n law~u. h€' '"'"'rks
in consulling ln Braz.~l. and makes
busiiWSs with rhe U.S~.and Frano::. Heis !:pt'Ci.aliz.OO in Fin.an.Óal Engineering
of largc capital good pl'pjrcts ín Bmzil,
latin America, tht· U.S.! North Africa,
Middlc East. Southrasl Asia, wifh a.
~ecial cmrhasi!ó in mcrg}' wner.ation,
transmis.c::ion and dislribution, rail
transporlation and rmss \ransil pmjt>tcr...
4 PM. Tasro Jcnissa111 Nation.all'rcsidcnt tlf :0
tht í'artido da Sacia) Dl"U1~ia"
w
(J>SDB) sin<:< 1991, Govem!H' of lho
Slatc of Ceará (1987-1991), Mornbor óf
lho Brarii-Unilro Stalcs Uu,iness
Coundl and many othcr aSSociations
of industriais.
Pntl nl
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AprillS-16, 1992 University of California, Berkeley

Ali panols will be he!d in the l'ocific Film Arcbive Thca'"' Universil)' Art Mureum, 2ó25
Duranl Avrmw, &rkeley
a
! · Th• r<lo:m of·Brazih politicai S)"l<m

7M idtc-:o~ic.a.lls~:.:e.o;- nalionahsm,
!WPCiio;w. l:hc:-alism. ~atis~. pt;.\·atlz.ation,
!he fur.ntt sod.alism • aM lhe ilctual politk.ll
sys:m-:. The q.oestion c~ ~\'et'flabilily. l1'lt'
3radlan mul:l-part)' S\'Siem and the State crisis.
\t\~i;::h relo~ ah~math-es art- ~ing

Wednesda)', AprillS

Thw.day, Aprill6

10:00 ~Velwm(l an.c..l introdud'km. Professor Alex

10:00 Panei: "Market, antl Modernization ln
Braz.U•
Chair: Peter Evano;, Professt~r of Sodology, .
UCB
Partidpants;
l..uis Antonio de Medeiros. Presldcnl, "Força:
Sindical"i Prcsident of labor Union for
Metallu'llY· M.c;hanical and Electri<al

M. Sar;q;oza, Chair, CLAS
10:05 Pand' 'TheiMorm of Br.ozil's PolHio:al
5)-stem"

really

Chair: João A1núno de Souza filho,
Con.-q)J ol Br.u.il, San FranciSC\"
.Panicipants:
Fernando Henrique Cardoso, Sena!or;
fuunder, Partido da Social Democracia
Brasileira (PSDB); Professor Emeritus ol
Sociology.. Universily of São Paulo
.Bolh·ar l.amouniu, Politicai Scienlist;
Fou.'lder, lilstitute for '&:onomi~ Social anel
Politi<a\ Studi<s of São Paulo
AJO)'Slo Nunes h!rreira Ftlho, Vire-Governador. State ol São Paulo: sÍcretaJY
bf Mctropohtan Transportatian; District
Altorncy for the Stale of São Paulo.

impim'lfrll«fl

2 • hr.únism and Wom.n's Emancipatlon
i."'' 8rui1

3- Ma:r!<et anel Moderniz.ation in Braz.i.l
ú:tel State. pm'a:e er.lerprise a."J.d the _
cr.ioroi. Ma~-eriarSta:e a.'ld lnduccr State.
O~rgopolies. irlhtion, stabLizalion, market
res!rictiom and Braz.iiia.-. relations y.•ith theDeveloped c~untries". lnves~e:'lt'S, ttchnological
ad\a."'!CeS ar.:! dome5tir ma:ket. Social costs of
moder.u.at:nn and its ~1

perspechve~.

4 - Tht ran~ ol the soda] crisis
Zd:xatic:1, health. i,i('(lme. The rcality of the
soei~ <>ecun:y policy and 6e c:Lscussio!l of

12,JO Panei,

"FemWsm and Wornen's
Emaridpa.tiOn in BraziJ"
Chair: Nancy Scheper·Huglles, Professor
ol Anthropology. UCB
Partidr:ants: _ ,
Ruth Escobar" foi"Jlt.er President, National

priva:i.zatior~ o~.met:alopo!ies and mass
margi'laii.zat:on. The so...iai stn..:~e m rwal and
crba:l arus. lhe novelties and surprises ol the
.O:Jgo-_r.g cens-..:s. Some rwtrSal of.expcctaUom:
and ôemton!!tGlions-of ir.l:t'twnHon abilily. ·
Tnt t-..~turt oí the Bratilían s.ocial ais.is.

Counldl ot Wom.ert's: Rig~ts; Forrner S~àte,

Deputy, Sã~ Paulo: Actress and ProdOCET
Ruth Correia Le.ite Cardoso, Professor of
Anthropology, University o1 São,l'a.Jo
Mam Supficy ''Peythoanalyst
Jussara NJ.lnes,' Advisor to lhe SecretarY
o( Pla!U\ÍJ\g, São Pauloi Analyst for
Fundação SEADE
S....tor r.manôo' Heniique Card""'
2:30 Rct.pfion. Cmoer for Latin

Slu<lies; 2334 &wdifch St.
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Eduardo Maw-a.uo·Supllc)~ Senator, São
Q
Paulo U'T); Professor of lioonomlcs. Getulio ~~
V.ugas fuundation
·
José Amaro Pinto Ramos, Altomey; Fmancla -f
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2:30 Paneh "lhe Range of the So<ial Crisls"
~· ~
Chain Albert flshlow, Professor'ff
• 1:1 · O '
Economics and Dean,. lntematio~ and Area~ z·
Studies, UCB
~ )>

Q.

Participants:.
João Sayad, fonner Mini!il:er, Sccretat;v of

JlJanning; Professor of Economics, Un\versity
of São Paulo
José fogaÇiil, Scnator and ~nJ,.
Professor of Literature
Otaviano di Flori di Cropaiu, Professor .o{
Politicai Scien(e.. Ponlificia U:n.iven.idade
Católiga, São Paulo
Tasso Jneissati, former Governar, Ceará;
President, Partido da Saciai Democracia
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(PSDB).
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Orpniud &y Ruth E<a>I>N, CultUral AcM.<>r for lhe Wat Con,
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requeri- Hydekel Freit3.s, solicitando autorizaçãO dÓ Sfm-ado para aumento lido será remetido à Comissão de Relações Exteriores sentar-se do País no período de 10 a 26 de abril do corrente
e Defesa Nacional, devendo ser submetido à deliberação do ano, a fim de participar de evento cultural na cidade de JackPlenário após a Ordem do Diã, em viftude do que se acha sonville, na Flórida, Estados Unidos da América.
_- _ O i-equerimetito deixou de sà votado, naquela oportuprevisto no art. 40, § 3<:>, da lei interna.
_
Sobre a mesa, requerimeD.to que será lido pelo Sr. -f.,~ nidade, em virtude do término-do prazo regimental da sessão.
Em votação o requerimento. Secretário.
OS SrS. Senadores que o aprovam queiram permanecer
É lido e aprovado o seguinte
sentados.
REQUERIMENTO N• 153, Dil1992
Aprovado.
Fica eóncedida a licença solicitada.
Senhor Presidente,
Requeiro licença, na forma regimental, para me ausentar
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Sobre a me'dos trabalhos da Casa, nos ·ctias 10 e 13 do mês em curso, sa, ofício-s que serão lidos pelo Sr. 19 Secretário.
para cumprir compromissos políticos no meu Estado, o ParaSão lidos os seguintes:
ná, etri Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
Sala das Sessões, 8 de abril de 1992. - Senador José SGM!P n' 565
Eduardo.
Brasfiia, 6 de abril de 1992
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado A Sua Excelência o Senhor
Senador Mauro Benevides
o requerúnento, fica concedida a licença solicitada.
Sobre a mesa, ofício -que será lido pelo Sr. 1<:> Secretário. DD. Presidente do Senado Federal
Nesta
É lido o seguinte
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelêndã, em
SECRETARIA LEGISLATIVA
atenção ao Ofíciõ n<:> 130/92, -de 19 Oe abril p.p., da Liderança
SUBSECRETARIA DE COMISSCES
- do Partido Democrático Social- Pns·, a indicação do DepuCOMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
tado João Tota, para integrar, como suplente, a Comissão
JUSTIÇA E CIDADANIA
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, e:m vaga
_.existente.
OF. N' 5192-CCJ
Colho o ensejo para renovar a Vossa ExcelênCia protesto's
Brasfiia, 3 de abril de 1992
de arreço. -lbsen Pinheiro, President~.
Senhor Presidente
Nos termos_ regimentãis, comuniCo" a V. Ex~ que esta SGM!P n• 566.
Comissão apreciou, durante reunião realiZada em 25-3-92,
Brasília, 6 de abril de 1992
as seguintes proposições qtie tramitam em. coil.juTito: "PLs n<:> Excelentíssimo Senhor
259191, de autoria do Senador_ Maurício Corrêa, que -Hdeier- Senador Mauro Benevides
mina a indisponibilidade dos bens da vítima de sequestro e DD. Presidente do Senado Federal
de extorsão mediante seqüestro, os de seu cônjuge e-de seus Nesta
parentes, e dá outras providências", e o PLS n<:> 275/91, de
Senhor Presidente,
autoria do Senador Odacir Soares, que "determina a indispoTenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em
nibilidade dos bens à vítima de seqüestro e de extorsão me- atenção ao Ofício n' 118192, de i de abril p.p.,_ da Liderança
diante seqüestro e, com ressalvas, os de seu cônjuge e de do PDT, a indicação do Deputado LUIZ GIRAO, para inteseus parentes, ascendentes e descendentes, consangüíneos e grar, como titUlar, a Comissão_ Especial Mista· destinada a
~.
_
afins, até o quarto grau".
"estudar o problema do desequilíbrio económico inter-regioA Comissão conclui pelo seguinte:~~o()ina pela adoção nal brasileiro e pro-por soluções", ein substituição â Deputada
da redação contida no PLS n' 259191, com a Emenda n' 1-CCJ, BETHAZIZE.
.
devendo ser declarada a prejudicialidade do PLS n' 275, de
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos
1991.
de apreço.:...._ lbsen Pinheiro, Presidente.
Na oportunidade renovo a V. Ex~- meus proteStos dee:Iev-.:iSGMIP
n' 567
da estima e consideraç-ão. -Senador Nelson Carneiro, PreSi- ·
Brasüia, 6 de abril de 1992
dente.
Excelentíssimo Senhor
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Com refe- Senador Mauro Benevides
rência ao expediente que acaba de ser lido, a Presidência DD. Presidente do Senado Federal
comunica ao Plenário que, nos termos do art. 91, §§ 3~> a Nesta
5~> do Regimento Interno, abrir-se-á o prazO de cinco dias
Senhor Presidente,
úteis para interposição de recursO, por um décimo d'! ~ompo
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em
sição da Casa, para que os Projetas de Lei do Senado n 95 atenção, ao Ofício n' 60192, de 3 de '\bril p.p., da Liderança
259 e 275, de 1991, sejam apreciados pelo Plenário.
do Bloco, a indicação da Deputada FATIMA PELAES, para
Esgotado esse prazo, sem interposição de recurso, o Pro- integrar, como titular, a ComissãO Parlamentar Mista de Injeto de Lei do Senado n 9 259, de 1991, será remetido à Câmara quérito destinada a "investigar a incidência e esterilização
dos Deputados e o Projeto de Lei do Senado n<:> 275~ de 1991, em massa de mulheres no Brasil", em substituição ao Depuserá definitivamente arquivado.
tado PEDRO CORREA.
..
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em sessão
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos
anterior foi lido o Requerimento n<:> 145, de 1992, do Senador de apreço. -lbsen Pinheiro, Presidente.
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Brasflia, 7 dê-abril de 1992
Exm 9 Sr.
Senador Mauro Benevides
DD. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelêp.cia que o Deputado ALANO
DE FREITAS, do Partido do Movimento Democrático Brasi·
Ieiro - PMDB, passa a participar, na qualidade de Titular,
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, em substituição ao Deputado LUIZ SOYER.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração. - Deputado Genebaldo Correia,
Líder do PMDB
O SR. PRESIDENtE (Mauro Benevides)- Serão feitas
as substituições solicitadas. (Pausa.)
A Presidência re.cebeu, do Príncipe Bertrand: de Orleans
e Bragança, representante da Família Real Brasileira, documento encaminhando 175 volumes, contendo 35.00(Lassinaturas colhidas em campanha de esclarecimento junto à opinião
pública em diversas cidades do País, as quais expriMem o
protesto e a rejeição-de conSiderável parcela do povo brasileiro
em face de qualquer intento de antecipação do Plebiscito de
7 de setembro de_l993~ como pretende a Proposta de Emenda
à ConStituição ora-em tramitação na Câmara dos Deputados.
o expediente var à pUblicaç-ão.
- É o seguinte o expediente recebido:
Brasflia, 25 de março dê 1992
Excelentíssimo Senhor
Senador Mauro Benevides
DD. Presidente do Senado Federal
Em mãos
Senhor Presidente,
Tenho a satisfação de passar às mãos de Vossa Excelência,
175 (cento e setent.a e cinco) voltunes~_!;9_ntendo cada um
200 (duzentas) petições assinadas, perfazendo o total de 35.000
(trinta e cinco mil) colhidas em campanha de esClarecimento
junto à opinião-pública em diversas capitais e cidades do_ País,
as quais exprimerii o protesto ·e a rejeiçãO de considerável
parcela do povo brasileiro em face de qualquer intento de
antecipação do Plebiscito de 7 de_ setembro de"1993, como
pretende o projeto de emenda à Constituição orá em trâmite
na Câinara dos Deputados.
Tal projeto, aléi:n de inconstitucio_nal à luz do Direito,
como o afirrriam renomados juristas, macula a autentiCidade
da consulta popular e deixa tr1.nsparecer propósitos políticos
de alcance meramente circunstancial, dos quais tem resultado,
sempre, a iristabilidade para o Brasil.
Senhor Presidente, as 35 mil petições que orá entrego
a Vossa Excelência OODstifuem··a-pnmeiro lote-colhido junto
à sociedade, sendo propósito das entidades coletoras---'- Circulas Monárquicos, núcleos da J uventud~ Monárquica e_ da Ação
Monárquica Femiililla é" ativistas moilárcjtiiCo_S diSSeriiílladOs
pelo Pafs, coordenados .todos pelo Conselho Pró-Brasil Mo·
nárquico- encaminhar ao _Senado Federal e à Câmara dos
Deputados um total de 80 mil petições, superando deste modo
as 44.683 assinaturas encaminhadas aos senhores constituintes
por ocasião da elaboração da atual Carta Magna, p~dindo
a realização do Plebiscito sobre _a forma e o sistema de governo
. a vigorar no País.
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Em face do exposto, solicito a Vossa Excelência que dê
ciência aos seus pares e ao DO. Presidente da Câmara dos
Deputados, Deputado IbsenPinheiro. dessa veemente exortação a que os senhores congressistas observem a data do Plebiscito estabelecida pelo poder constituinte originário.
Na oportunidade, em nome das entidades monárquicas
mencionadas e no meu próprio, apresento a VOssa Excelência
as expressões de elevado apreço e distinta consideração. Príncipe Bertrand. ~e Orleans e Bragança.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que será Jido pelo Sr. P
SeCretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N' 154, DE 1992
Nos termos do art. 175, alínea_dt do Regimento_.Intemo,
requeiro a inversão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria
constante do item 3 seja apreciado em primeiro lugar.
Sala das Sessões, 9 de abril de 1992. -Marco Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
o requerime-nto, será feita a inversão solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me·
sa, requerimento que será lido pelo Sr. l!> Secretário.
É lido e. apr_ovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 155, DE 1992
_ Nos termos do art. 175, alínea d do Regimento Interno,
requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria
constante do item, n(>S 1, 2 e 4 sejam submetidas ao Plenário
depois do item 13.
·
Bala das Sessões, 9 de abril de 1992. -Chagas Rodrigo~.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
o requerimento, será feita a inversão solicitada.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 1,3, DE 1992
(Em x:_egime de urgência, no termo do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução
n"' 13, de 1992 (apresentado pelo Relator: Senador Élcio
Álvares como conclusão de seu parecer de plenário),
que altera a alínea d, dos itens I e II do art. 2"' da
Resolução n'83, de 17 de dezembro de 1991, do Senado
·Federal.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão oidillária
anterior.
PasGa-se à ·votaç-ão do projeto, em turno único.
Os Srs. _Senadores que estiverem de acordo permaneçam
sentaáos. (Pausa.)
Aprovado.
_
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)---:- Sobre a me·
sa, parecer da ComisSão Diretõra oferecendo redação final
da matéria. que será lido pelo Sr. 1"' Secretário.
·
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.É lido o. seguinte
PARECER N• 77, DE 1992
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PARECER favorável, sob n' 28, de 1992, da Comissão
- de Assuntos Ecoqômicos.

ComiSSão Piretora

Red~ção fina( do Projeto de Resolução n• 13, de
1992.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto

de Resolução n9 13,.de 1992, que altera a-alínea d, dos item
I e II do art. 2•~ da Resolução n• 83,~de 17 de dezembro
de 1991, do Senado Federal.
Sala de Reuniões da Çomi.ssão, 9 de abril de 1992. Mauro Benevides, Presiden-te ~ Márcló :Lacerda, RelatOr ~exandre CoSÚi ~ __Iram Saraiva- Lu~ídio Portella. _· ·

A discussão da matériã foi encerrada na sessão ordinária
de 3 do corrente.
Passa-se à votação do projeto: em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
·
~ ~
~
Aprovado.
Aprovado o projeto, a matéria vai à sanção.
o seguinte o projé~cfãProvàdO: --

)?

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 42, DE 1991
(N• 1.371/88, na Casa de origem)

ANEXO AO PARECER N'77, DE 1992
:Reda'çãO final dO· Projeto .de Resolução n~ 13, de

19'92.

. .

Proíbe a comercialização _de medicamentos cuja fabricação ou venda foi iittei'ditada no país de origem.

.

Fa.ço. sab~r- que o Se_Iiado Fed~ral, aprovou, e eu,
.. ,._ __
.• . • _.
.
____ .,Presidente,
1
1
n,oS tepnos _do' .at:t. 4_8, iterp. -z~, do Regime~to Inte!no, pro~ ·

_O CongressO Nacio_nal.decret~:
Art. 1: ~ão_ prOibidos a importação· e a cori:terCÍàlização
de me.dicap:tentos ou similares eqUivalentes produzidos em
laboratóriosJocalizado..s no.e_xteiior~ cuja ~abricáção ou venda
.·<·• RESOLUÇÃO N•
, DE 1992
t~nha.s,ido_yedada no país de origem.
Parágnlío- íÍÍ:liêo:- É taffibém proibida a fabricação dos
Altera a alínea D dos itens I e II do art. 2~ da
Resolução n' 83, de 17 de dezembro de 1991, do Senado produtos referidos neste artigo e dos que, em seus efeitos,
correspondam ao original, produzido no ·exterior._
Fede~a). ,
Art. 19 Os medicamentos a que alude o artigo anterior,
Art. l! Á aünea d .do item I do art. 2' da Resolução ~ que forem encontrados em estoque ou expostos à venda ou
do Senado·Rederal n• 83,de·17 de dezembro de 1991, passa localizados em trânsito do atacadista para o varejista, serão
a vigorar com a seguinte redàção:
-, ·
_ _
__ ,
,_
apreendidos.
"d .:. .,_ atnortizaçã"o":- 0°enipréstimt) dêverá ser totalmente
amortizado pelo mutuário até o dia 6 de fevereiro de 2.012,
A·~r.~· 3;·-·s~~· p~~j~f~ri ·a~ ·s~ri~Çãó~p;ci~i~~rib-~ig~~ ~~i~-em prestações semestra:i·s; consecutivas· e aproximadamente rior, u infrator sujeitar-se·á às penas do art. 132 do Código
iguais, a primeifã. daS _quais- a ·partif de seis mese-s da data Pen-al.
prevista paia o·desembolS:Cffinal do fi_rianCiamertto."
Ari. 4~ O Poder ExecutivO regulamentará esta lei no
Art. 2• A alfuea d do item II do art. 2• àã Resolução~ prazo de sessenta dias dispondo, inclusive, sobre a fOrma de
do Seriado' Federal n•· ~3; de 17 de dezembro de 1991, passa _SY~ fiscalizaç-ão.:
~;~rig~rar C?ID .3: seguinte rec;lação:,~
---- -;;
Art. 59 E_sta lei entra E!l11. ';:ígO~ Da d_ata ~e sua pUbli"d- amortização: o empréstimo deverá ser ~otalmente cação.
·
.....
amortizadt;> peJo mutu4rio ~té o dia 6 4e .fevereiro _de. 2.01'7,
Art. 6"~ Revogam-se as disp?siçÕes em_ CoTitrário.
e~ prest.ações_ s~mes,trajs., ,cpnsecutivas ~ aproXimadamente
iguais. a prinleira das quais a partir de seis meses -da data
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 6:
prevista para o desembolso final do finan<::iamento."
-.VOtação, em turno úniCo, do PrOjeto de Decreto
, _ Art. 3? _Esta_ Re_solução entra em vigor na da.ta 'de sua
públicaÇãó. ·
·· ·
~
·
~.~..
~~~. • · ~·~ .. ·
''Legislativo n' 8, de 1984~ (n' 44/84, na Cãmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo de CoopeO SR. PRES,IDE.NTE. (Mauro Benevides) -Em discus·
__ração no Campo dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear
são a redação final. (PauSa.)
- -- entre o GoVerno da República Federativa do Brasil
Não havendo quem queira discuti-la, declaro encerrada
e o Governo da Espanha, celebrado em Brasília, a
a discussão.
"12 de maio de 1983, tendo
E!ll vq~ção.
~ ,. ·
")..;.
, _ . . . ,_
PARECERES, sob n" 35, 36 e 37, de 1992, das
Os Srs. Sen~u;\Q~~~ que estiverem de ;lCOrdo permaneçam
Comissões
~ ~
·
~~
sentados. (Pausa.)
_ - - de R~iaÇões Exteriores e Defesa Nacional: 1" ·
· · A t~v~do. - " __ ,. -~~:·_·
- -· •' -'
pronunci3mento: 'favorável, com a Emenda n" 1-CRE.
-·.:;
que apresenta; 29 pronunciamento: ratificando seu pa·
O SJ,t, PRESIDE)I!TI: (Mauro Bene~ides)- Item 5:
recer anteriOr;- e
- de Constituição, Ju~tiça e Cidadania, favorável
..·, ;_ · Vota-ção~ ·érh~türno 'único, 'do- ProjetO de Léi da
~
ao projeto e? Emenda n• 1-CRE.
Câmara n•42, de 1991 (n• 1.371/88, na Casadeurigem),
que proíbe a come~;cialização _d~_mecl_ic_amentos cuja
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
fabricação ou_ venda foi interçli~d;:t no pãís de origem,
tendo
--de 3 do corrente.
~ulgo

a seg_uinte

·· ···-

o~;r6tet<> ~àiY.~;~ú,lgação.

~

~

-=~-
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Passa-se ã votação do projeto, sem prejuízo da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam periri.aneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
Em votação a Emen<:Ia ~? 1, da Comissão de Relações
Exteriores.
Os Srs. Senadofes_ que a aprovam penllãD.eç3ni ·sentados.
(Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a emenda, a matéria vai à Coinissão Diretora
para a redação final.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 8, DE 1984
(N• 44/84, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo de Cooperação no Campo
dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da Espanha, celebrado em B~asOia a 12 de maio de 1983.
O Congresso Nacional decreta:-

Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo de Cooperação no Campo dos Usos Pacfficós da Energia Nuclear ~ntre
o Governo- da República Federativa do Brasil e o Governo
da Espanha, celebrado em Brasília, a 12 de maio de 1983.--Art. 29 Esse decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
Emenda n• 1 - CRE
''Parágr~fo Ú'QÍCO, Todo_ aj_u~te complementar,
convên.io Ól/- outrO instrumento que, n~ forma do Artigo
X do Acordo, tenha por objetivo implementar a cooperação ou defini! responsabilidade será submetido ~ prévia aprovação do Congresso Nacional."
O SR. PRESlOENTE (Mauro Benevides)- Item 7:
VotaÇão, eni tur'no~úriiCci, do Piojeto de Dêcreto
Le~islativo n' 134, de 1991 (n' 69/91, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo de Coope·
ração para a Redução de Demanda_. Prevenção do Use
Indevido e Combate à Produção e ao TráficO Ifícitos
de Entorpecentes e Substâncias PsicotrópiCas, cele-brado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da Ripública do Equador, em Brasília,
em 7 de novembro de 1990, tendo
_
PARECER favorável, sob n' 31, de 1992, da Co. missão- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
de 3 do corrente.
Passa-se à votação do projetO, em turno úniCo.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçain sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
~
Aprovado o projeto, a matéria vai à Comissão-Diretora
para a redação final.
É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 134, DE 1991
(N• 69/91, na Cli.m.ara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo de Cooperação para a
Redução da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e
Combate à Produçáo e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
_ da República do Equador, em Brasflia, em 7 de novembro de 1990.
- O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica ãprovado o texto do Acordo de COoperação para a Redução da Demam;la, Prevenção do Uso Iode~
vido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpe·
centes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República
do Equador, em Brasília, em 7 de novembro <:Ie 1990.
Parágrafo tínico~ Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam reSultarem 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
patriinónio nacional.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 8:
Votação,_ em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 141, de 1991 (n' 46/91, na Câma,a dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo de Co.ope·
ração para a Redução de Demanda, Prevenção do Uso
Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos
de Entorpecentes e Substâncias Psicotr6picãS-, 'Celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República do Chile, tendo
PARECER FAVORÁvEL, sob n' 32, de 1992,
d_a Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
de 3 do corrente.
Passa-se à votação do projeto, em tllrrio úniCo~
-Os Srs. Seilad6res que o aprov-am permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o projeto, a matéria vai à COniissão Difetora
para a redação final.
É o segUinte o projeto'aProvado.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 141, DE 1991
(N• 46/91, na Câmara dos Deputados) .
Aprova o texto do Acordo de Cooperação pura a
Redução de Demanda, Prev:enção do Uso Indevido e
· Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, celebritdo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República do Chile.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É aprovado o texto do Acordo de Cooperação
para a Redução da Demanda, Prevenção do Uso Indevido
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e Combate.ª Produçião e ao Tráftcq de Entorpecentes e Substâncias Psicoptrópicas, celebrado el!tre o Govei:Iió___<J,a República Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile,
em Brasília, aos 26 de julho de 1990.
_•
Parágrafo único. Ficam sujeitOS' a- api9vação do Congre_sso Nacional quaisquer atos que possain resUltairevisão
do referido_ Acorào, __óem~Como qUaisquer- ajustes complementares que, nos termos dO art.· 49,"ii1.ciSo.I da Coristitl.;Íição,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património
nacional.
Art. 2"' Este decreto legislativo entra em vigor-na data
de sua publicação.
-- --

em

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 9:
Votação, em turno únléO, âo Projeto ·cte; Decreto_
Legislativo n' n, de 1992 (n' 99/91, na Câmara dos
Deputados), apresentado pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, como conclusão de seu_P:ge:çer n9 30, de 1991-CN,_ que aprova
as COntas do_ Gov~rrto _d~ -República relativas ao-exercício financeiro de 1989.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ord.inária
de 3 do corrente.
·
Passa-se à votação, em turno único.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo_ permaneçam
sentados. _(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora· para redação final.
É o seguinte o projeto aprovado.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 22, DE 1992
(N• 99/91, na Câmara dos Deputados)
Aprova as Contas do Governo da República relativas ao exercício financeiro de 1989.
O Congresso-Nacional decreta:_
Art. 19 . Ficam-aprovadas as Contas do Go_venió daRe--·
pública, relativas ao· eXerCício- financeiro de .1989, na _conformidade dos dispositivos Constitucionais consubstanciados nos
arts. 48, inciso IX, 71, inciso I e 166, § !<.>, inciso I, in fine,
da Carta Magna.
Art. 29- Este de_creto legislativo entra em vigOr· ria data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE: (Mauro Benevides) - Item 10.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 22, de 1991, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que acrescenta parágrafo ao art. 62 do Regimento Interno do Seriado Federal, tendo
·
PARECERES, sob n~ 222, 331 e 432, de 1991,
das Comissões
--de Constituição, Justiça -e Cidadania - 1~ pronunciamento: favorável; 2" pronunciamento: concluindo pelo não acolhimento do pedido de reexame, por
não encontrar embasamento regimental nem argumentação convincente para deferimento _d_a pretensão.
DIRETORA, favorável.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1<.>
Secretário.
·

Abril de 1992

É lido_ _o seguinte

REQUERIMENTO N• 156, DE 1992
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 315, combinado com o art. 279, alínea
c, do Regimento Interno, requeiro o adiamento da votação
do Projeto de Resolução n" 22, de 1991, que acrescenta -parágrafo ao art. 62 do Regimentó-1n:temo;-3: -ffin de ser feita
na sessão de 22 dO corrente.
Sala das Sessões, 9 de abril de 1992. -Marco Maciel.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Conoedo
a palavra a V. Ex~
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela ordem.) -Sr. Presidente, gostaria de saber se é a primeira
vez que se pede o adiamento dessà matéria ou se .já houve
·
outro pedido.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência esclarece ao nobre Senador Jutahy Magalhães que na
Sessão Legislativa passada, no dia 3 de dezenibiO, fOi aprovado o primeiro adiamento, e, agora, esse postulado pelo
nobre Senador Marco.Maçiel seria_o segundo e, conseqüenteme_nte_._ o deP"adeiro r~querimento co~ essas ~acterísticaS.
O S.R. JUTAHY MAGALHÃES- Muito obrigado, Sr: Presidente.
- · -· -·

-·o SR. PRESIDENTE (Mauro Bellevides) -Em votação
o requerimento.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
.
. Fica adiada a votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 11:
Votação, em turno único, do Requerimento n9 17,
de 1992, de autoria da Senadora Marluce Pinto, solicitan_do, nos termos do art. 172, i~ds_p I,_ do Regimento
Interno, a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto
de Lei do Senado n 9 243, de 1991, de sua autoiia,
_que altera dispoSitivos da Lei n 9 5.682, de 21 de jll~ho
de 1971 ----:-Lei Orgânica dos Partidos Políticos.
.
.
Em votação o requerimento.
Há sobre a mesa, requerimento cuja leitura será processada pelo Sr. 1' Secretário.
É lido o seguinte

.

REQUERIMENTO N•157, DE 1992
Senhor Presidente.
Nos termos do art. 315, combinado com a alínea c, do
art. 279 do Regimento InternO, requeiro adiamento da yo~a.Ção
do Requerimento n 9 17, de 1992, a fim de ser feita na-sessão
de 8 de maio próximo.
Sala da& Sessões, 9 de abril de 1992.- Marco Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em Votação
o requerimento do nobre Senador Marco Maciel.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo p"ermarieçâm
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A votação se fará apenas no dia 8 de maio próximo..
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 12:
Discussão, em turno único, do Prqje_to de Lei da
Câmara n'38, de 1991 (n' 5.394/85, na Casa de origem),
que introduz alterações na Lei n"' 4.886, de 9 de dczem~
bro de 1965, que regu_la as atividades dos representantes
comercüiis autônomOs, tendo
PARECERES, sob n'' 395 e592, de 1991, daCo~
missão
- de Assuntos Econômi<:os, l" pronunciamento:
favorável; 2" pronunciamento; sobre as Emeridas nns
1 e 2 apresentadas nos termos do art. 235, II, d, do
Regimento Interno, favorável.

OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Rejeitadas
as emendas, aprovado o projeto.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aProvada:

Em votação q_projeto, sem prejuízo das emendas.
Os S:çs ..S~nadores que estiverem de acordo permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

Art. 1• A Lei n• 4.886, de 9 de dezembro de 1965,
passa a vigorar com ás seguintes alterações: _"Art. .24. As :Óiretorias dos Conselhos Regionais prestarão contas da sua gestão ao próprio Conselho, até o dia
15 de fevereiro de cada ano.
Art. 25. Os Conselhos Regionais prestarão contas até
o último dia do mês de fevereiro de cada ano ao Conselho
Federal.
Parágrafo único. _A Diretoria do_Conselho Federal prestará con(as ao respectivo plenário até o último dia do mês
, de março de cada ano.

Votação em gloho das Emendas
favorável.
O Sr. Marco Madel -

n~,s

1 e 2, de parecer

PROJETO DE. LEI DA CÃMARA N• 38, DE 1991
(n' 5.394-C/85, na Casa de origem)
Introduz alterações na Lei n~ 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que regula as atividades dos representantes
comerciais autônomos.

.9. _Ç~ngresso Nacional decreta:

Sr. Presidente, peço a palavra
·
_ _ . ..
O SR, P~E$~DE;NTE: (Ma~ro Be~evides.) - Concedo
a palavra ao n9bre Senador Marco Maciel.
~·
••~•
,,,;,,;,o • ••••-••••• : •• ~••• •
"Ar!._ 27 ... Dó coD.tratO de rep-resentação comercial,
O SR. MARCO MÁCJEL (PFL- PE, para enc.aminhar
a votação. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~s além dos elementos comuns e outros a juízo dos interessados,
e Srs. Senadores, manifCstamo-nos contrariafifente à apro- constarão, obrigatoriamente:
vaçã"crdaS emendas, em que pese aos nobres obje_t~v.o_s _d_o, ..
a) ............................ ~..···='·"'""'""'·'·""''·'--......... .
b) ................................. ; .................................... .
autor da proposição, emínerite Líder do PDT~ Se_nador)vl~urido-CO:i-rêa.·-,-.- .. ·-· ' ·· ~ · ·· · · ·
, -.-e) ................. " ...·............. .-..·... : .... : .....:.: ... : . .- ......... .
d) indicação da zona ou zonas em que será exercida a
Esta é a posição-da nossa Bai:tcada, Sr. Presid~n-1~ ...
representação;
O SR. PRESIDENTE (MauroBene,vic\es)--, Em votação
e) ................................................... : ................. .
as emendas.
.
. ..... .
r) ..................................................................... .
as·s·rs: SênadOfês qUe. as aprovam queitàm penriânecer
g) ...................................................................... .
sentados. (Pausa.)
. h) ...................................... :.:.:~ . .-: .....;:.:...........•••• ~-·
Aprovadas, com o voto:contrário do nobre Senador Mari) ' ............................................. ~ ..................... ..
co Maciel.--j) i"ndenização devida ao representante pela_ r~scisão do
O SR. MARCO MÂCIÉL _:_Não, Sr. Pr;;;id~~tc ..Houve con~rato fora dos ca;;os previstos -n.~ ~rt. 35, cujo montante
acor'dO: O PFL é- contia', assim como O PMDB. _
'
não poderá ser inferior a 1/12 (umdo~e avos) do total da
1,
r
• ·
• •
• ••
.'.
.
_ ·
·
•
O SR. PRE.SIDENJ;E (Mauro Benevides) - A Pre>i- retribuição auferida dlli-ante o tempo-em que exerceu a repre·'·
, -,
dência vai, diante do impasse que agora_ surg~ e_Jl.l_fu~ção senta9ão.
- § 't9 · Na hipótese de contrato a prazo certo, a indenide controvérsias na-aferição da: tendênCfa_ dQ Plenário, para
zaçã_o coi~e.sponder*,_à importânci~ equivalente a média menum ·eSclarecimento final, Coriclusívó·, ouVi! aS ·_Lidêrªt)ça,s. sal âa retribuição auferida até a data da rescisão, multiplicada
Como vota a Líder do PFL?
·
pela metade dos mese_s resultantes qo prazo contratual.
O SR. MARCO MACIEL- Voto CÓntra ..
§ 1'~ O êôntratO'compra:zo-determiriad-0, uma vez prorO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota rogado o prazo inicial, tácita ou expressamente, torna-se a
,
. '
pra~o inçieterminado, .
o Líder do PMDB? .
-- -§ 39_ Considera-s.e por prazo indeterminado todo conO SR. CID SABÓIA DE CARVALHO ...:.. C~ntm.
trato que sUCeder, dentro de seis meses, a outro contrato,
! '.
~ ' •
• . • •
• ' •
•
.
.
O SR. PRE,SIDENTJ; (Mauro Benevides) -Como vota co~_ou sem determinação de prazo.
.
..
·
o Lí~~rdo PSDB? ·
·········~···················-~········~·-··;-o. .........•. .l-.-.".~~.>.!'•• ~.--~'.:.:: •• -Art. 31. Prevepçlo o contrato de representação a excluO SR. CHAGAS RODRIGUES -Contra.
sividade_ de_ zona ou zonas, ou quando este_for omisso, fará
Ó SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides)- Como vota jus o representante à comissão pelos negócios aí realizados,
o Líder do PDS?
ainda que diretamente-pelo representado ou por intermédio
de terceiros.
_
O SR. ESPERil>IÃO AMIN - Contra.
Parágrafo único. A exclusividade de representação não
'o
PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
se presume na ausência de ajustes expressos.
o l,íder do PSB?
Art. 32. O repre"sentan-te comercial adquire Çt direito
O SR. JOSÉ PAULOBISOL -Voto contra.
às comissões quando do pagamento dos pedidos ou propostas.

para -eDQütlirPá~ à votação.

ro • • • • • • ' - " " • • • • •• • • • ;.,·;, • •

SR.

• • • ;.-, • • • • • • • • • • • • •

• •
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§ 1~ O Pagamento das comissões dev~rá ser efetuado
até o dia 15 do mês subseqüe-nte ao da_ liquidação da fatura,
acompanhada das respectivas cópias das nOtas fiscais.
§ 2" As comissões pagas fora do prazo previsto no parágrafo anterior deverão ser corrigidas monetariamente.
§ 3" É facultado ao representante coinercial e-mitir títu.
los de créditos parã cobrança de comissões.
§ 4~> • As comissões deverão-ser calculadas pelo valor total das mercadorias.
§ 59 Em caso de rescisão injusta do contrÇtto por parte
do representando, a eventual retribuição pendente, gerada
por pedidos em carteira ou em fase de exeCução e recebimento,
terá vencimento na data da rescisão.
§ 69 A retribuição a que fizer jus o representante comercial será atualizada monetaríaniente em caso de mora, na
proporção da variação do valor do BTN (Bónus do Tesouro
Nacional), tomados como índices de referência __ <? valor d_o.
BTN na data em que se tornou devida a retribuição e na
data do seu pagamento.
_
___ _
§ 79 São vedadas na representação cQmercial alteraçõe_s
que impliquem, direta ou indiretamente, na diminuição da
média dos resultados auferidos pelo representante nos últin:)OS
seis meses de vigência.

§ 4~> Os prazos de que trata o art. 33 desta lei_são_au_mentados em dez dias quando se tratar de contrato real~ado entre
representantes cOmerciais.
Art. 43. É vedada no contrato de representaçãC) comercial a inclusão de cláusulas del credere.
Art. 44. No caso de falência do representado as importâncias por ele devidas ao representante comercial, relacionadas com a representação, inclusive comissões vencidas e
vinCenâas, indenização e aviso prévio, serão considerados créditos da mesma natureza dós Créditos trabalhistas.
Parágrafo único. Prescreve em cinco aDas a ação do
representante comercial para pleitear a retribuição que lhe
é devida e os demais direitos que lhe são garantidos por esta
lei.
· ·
Art. 45. NãO constitui motivo justo p3ra·rescisão _do
contrato de representação comercial o impedimento tempOrário do representante comercial que estiver em gozo do benefíciO de auxílio-doença concedido~ pela Previdência Social.
Art. 46. Os valores· a que ·se refere.m a alínea j do art.
27, o § 5" do art. 32 e o art. 34_ desta lei,_ serão corrigidos
In:Onetariamente com base na·variaÇãõ dos BTN ou por outro
indexador que venha a substituí-los e_ legislação ulterior aplicável à matéria.
.
_
. _- Art. _47. ~ompete ao Conselho Fed~ral dçs R$!presentantes Comerciais fiscalizar a execUção da presente. lei.
Art. 34. . ----. ---·-~· '" ...•.,. ---·-- ... ---,-------------.--- ---·-; Parágrafo único. Em caso de inobs~rvãncia das prescri§ I' ............ -- -· ..... ----.. -·---·· ---- ...., ... " .......,~.-·--· ções-legais caberá intervenção, do Conselho Federal nos Con
§ 2' ,. ·-···--···--·---... -----· .......... , .... , ....,,,~""v.•>:'"'''" -·selhos Regionais, por decisão da Diretoria do primeiro, ad
§ 39 Os valores das comissões para efeito táíitC,-do pré-a::.
referendum da reunião plenária, assegurado, em qualquer caviso como da indciJ.i~açã9, pievista nesta lei, deverão ser c~rri:' so, o_ direito de defesa. A intervenção cessará .quando do
gidos monetariamente.
Curiiprimento da lei."
........... ·-· .....................
.......... --···:
···: ..
- Art. 39 Ficam suprimidos q parágrafo ilDico do art. 10,
Art. 39. Para julgamento das controvérsias _que surgi- o parágrafo úniCo do_ art: _17 e o art. 41 <;ia Le_i .ri~ :4.88~,
.
rem entre representante e representado é competente a Justiça de 9 de dezembro de 1965.
Comum e o Foro do domicílio do representante, aplicando-se.
Art. 49 Esta iei -eritr'a em VÍgói na :da~a de· sua:_PUbÜo procedimento sumaríssimo previsto no art. 275 do Código cação.·
de Processo Civil, ressalvada a competência do Juizado de
Art. 59 Revogam-se as disposições em contráriO. ·
Pequenas Causas."
Art. 2~ Acrescentem-se o_s seguintes-artigos que passaO SR. PRESIDENTE (Mauro BenevídesY--'-- Item 13: .
. '
rão a ter O$ _n,f'S 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 corit a seguinte_
Discu~são, em turno, l,Í:Qiçç, Ço Pro'j~(q c:It:: ~~1~
redação:
.
Ção n 9 5, de 1992, de iniciatíva c,la Çomi~s~q d~ ~.S~~D:t?s.
"Art. 41. Ressalvada expressa ve_daçâo contratual,_ o
Económicos,
que estabelece. alíquota máxima para o
representante comercial poderá exercer sua atividade para
Imposto Sob~e Transmissão Causa Mortis e Doação,
mais de uma empresa e empregá-la em outros mister_ou ramos
de que trat<\ a alínea a, inciso I, e § 19, inciso IV do
de negócios.
··
art. !55 da Constituição Federal.
Art. 42. Observadas as disposições conStantes do artigo
anterior, é facultado ao representante contratar com outros
A matéria constou da pauta de 31 de março último, quanrepresentantes comerciais a execução dos serviços relaciona- do teve a sua discussão adiada para a presente sessão.
dos com a representação.
. Em discussão o projeto, em .turno único. (Pausa.)
§ 19 Na hipótese deste artigo, o pagamento das comisNão havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
sões a representante comf;:rcial contratado dependerá da liquiEm votação.
__
_
·
dação da conta de comissão devida pelo representando aó
Os Srs. Senadores que. o aprovam Queiram perrnanéCer
representante contratante.
. _ _ -..
,
sentados. (Pausa.)
'
§ 29 Ao representante contratado, no cas-o de rescisão
Aprovado.
de representação, será devida pelo representante contrat.ante
A matéria xai à Comissão Diretora para a redação firial.
a participação no que hou.v~r recebido da representada a título
É o seguinte o projeto aprovado.
de indenização e aviso prévio, proporcionalmente às retribuições auferidas pelo representante contratado na_~lgência do
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 5, DE 1992•.
contrato. .
Estabelece alíquota máxima para o Imposto Sobre
§ 3<> Se o contrato referido no caput deste aitigo for
Transmissão Causa Mortis e Doação, de ·que trata a
rescindido sem motivo justo pelo representante contratante,
alínea "a," inciso I, e-§ t~, inciso IV do art. 155 da
o representante contratado fará i4s ao aviSo prévio e indeniConstituição Federal.
zação na forma da lei.
--::~~ -~·-

~-· ·-·~·.: ~-

~-;·

.
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Art. r A alíquota máxim3. do imposto de que trata
a alínea a, inciso I, do art. 155 da Constituição Federal será
de 8%, a partir de 1"' de janeiro de 1992.
Art. 29 As alíquotas do Imposto, fixadas em lei esta·
dual, poderão ser prbgressíva.éin fuliÇão.d.O quinhão que cada
herdeiro efetivamente receber,_nos termos da Constituiçãc
Federar. · ·
Art. 3~' Esta resolução entra em vigor na data_de sua
publicação.
Art. 4(> RCvogam-se·as-disposições e!? ~i?E~-~!lo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA~ 73, DE Í991
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno).
··
Votação, em turno únicO,- do Projeto de Lei da
Câmaran'73, de 1991 (n'4,Q64/89,na Casa de origem),
de inicültíva-dO TrThuiialde__çoD:téls c!ª__'Q-nião, (iue dis~
põe sobre a Lei Orgânicã ão Tribunal_ d_e Co~tas da
União, e dá outras providências-, -tendO PARECER.-, sob n' 62, de 19g2, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania: _1 \' pn;munciamento: favorável ao Projeto com 35 emendas que
oferece; 2\' pronunciá~ento- (sobJ;"e _as Emendas de Plenário): faVorávefãs Emendas de n 95 44, 45, 50. e 65;
favorável nos termos de subemendas, às de 11-,s. 36 a
38, 40, 42, 54, 55, 57, 59, 62e 66;· pda- rejeição das
de n''43, 46,47 a 53, 58, 60, 61,63 e 64; pelá prejudicialidade das de nc:s 39 e- 41; e- apresentando a __de .ç.'-' 67,
do Relator.
·- ·
·
· · ·
COncedo â palavra 3.o nobre s~~ador José Paulo '_Bi~ol~
para concluir o seu entãüiinhainento de VOtação, intet:rompido
na sessão ordinária de ontem, em virtude do t~rmino do prazo
regimental da sessão.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB -RS. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, s~s e Srs.
Senadores, na verdade, ao apagar das luzes da sessão de ontem, estava ultimando o meu pronunciamêiito, qúé tiô.lià uma
característica: e'fa Um- chaniamerito à razão.- Procurava chamar
a ateriçãb dos srs. "Senadores para um fatO _tiltiito.-expieissivo,
muito·si8nificarity "do· ponto de vista da nossà ració_rialidade.
Quer dizer, não há argumehtos em favor da manut~rição de
uma anomalia, de uma doença instit'udonaL · ·
Um Ministério Público particular - uso essa eXpressão
para dizer tudo o que ela sigq_ifica - .é. uiuito mais do que
incoilstitucional, é um absurdo jurídico e é, institüdãnalmeilte, um problema ético, porque exiSte- uma--étiCi da inStítucionalidade.
Eu chamava a ·atenção de que os argumentos que ouvi
até aqui a favor-da manuten,_ção de.ssa doença_:do. Tribunal
de Contas, dessa anomalia do Tribunal de COllta5-não eram,
do ponto ·de vista lógico, e nem mesmo nu ponro--de vista
retórico .:__ no _bom !ientido desse conceito -- verdadeiros_
argumentos.
_
Um dos argumentos, b ptirheíTOqU:eClUVG é no sentido
de que um mini~t~rio público particular, no Tribunal de Contas, dá maior agilidade processual. É claro que- dá maio~ agili~
dade processual, pois não é um ministério_ público; nao causa
embaraços, é uma consUltaria jUrídica, é um a:uxiliarl
Por outro lado, se isso fosse transformado
regrã.-·geral!
se o ministério público particular de uma instituição funciona

em
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melhor que o Ministério Público c(;.nstitucional, então vamos,
decentemente, extinguir o Ministério Público para que cada
instituição crie o seu ministério público particular.
Este é um princípio até de_jUstiça, um princípio de tratamento igu_al. _Já que uma instituição está beneficiada por unl
ministério público particular. que funciona melhor do que
o outro, então vamos extinguir 9_ outro e criar, para cada
instituição, o seu ministério público, isto é, a sua consultaria
jurídic<i, <;> seu apoio jurídico.
Eu di~ia que esse argumento se destrói porque contém,
em si mesmo, a sua própria negação.
O outr~ argumentp, o da tradição, não pode prevalecer.
A vida caracteriza-se pela mudança, pelo aperfeiçoamento.
Se acreditamos no progresso" da Humanidade, se acreditamos no progress9__ ~a Pátria,_$~ acreditamos no progresso
daS instituições, nós precisamos aperfeiçoá-las.
Se a tradição fosse intocável, fosse sagr3da, então, a Revolução Francesa teria sido um desastre, um equívoco, e o
absolutismo deveria permanecer; se a tradição fosse tão importante assim, então nós deveríamos continuar no Império e
a República foi um equívoco; e assim por diante.
Meu Deus do céu! A mudança, o aperfeiçoamento, a
melhoria das coisas, é o nosso destino, é a nossa função,
ou yamos todos para casa deixar que a tr3:dição se repita
infinitamente -com os seus defeitos:
-E, no caso, nem é ~radição. No caso, é uma doença congênita: nãsceu com a criação do Tribunal de Contas. Pergunto
se o fato de uma doença ser congénita significa que ela não
deva ser curada. Pergunto se é argunfento" dizer: "Olha:, embora é:xista cura, nós não vamos tratar terapeuticamente essa
enfermidade, porque ela é congénita e no congénito não se
toca".
Então, esse argumento também não tem sentido, sobretud9 _num País como o nosso que precisa ser, ihstitucionalme.tite, transformado, mais do que aperieiçoado, precisa ser
institucionalmente transformado.
Esse é o segundo argumento, que não é argumento.
Qual é o terceiro argumento apresentado? E o argumento
do Direito" ROmano, daquela frase antigüíssima que diz: quis
custodiet custodes ipsos. Quem cuida do guarda_? Quem guarda
o guarda? Se o Ministério Público -constitucional for_ como
deve ser o Ministério Público jUnto ao Tribunal de Contas,
resta resolver uma questão: quem vai dar parecer sobre as
contas do Ministério Público?
_______ _
Eu nunca vi um-argumento-ião desleal como esse, porque
esse argumento tem a sua origein no próprio Tribunal de
Cqntas. E_u. pergunto: a quem _presta contas o Tribunal de
Contas V. Ex~ já se conta? EU não sei por que acontecem
essas coisas, serâ por que o Tfibunal de Contas é constituído
de políticos desiStentes? A quem presta contas o Tribunal
de Contas, que é um órgão auxiliar do Congresso? Eu pergun~
to aos Srs. Senadores se alguma vez já julgaram as contas
do Tribunal de Contas, órgão auxiliar de V. Ex~s
Eu não quero levantar essa questão, mas sou obrigadO
a faz~-lo pela deslealdade do argumento de que o Ministério
Público constitucional não pode atuar junto ao Tribunal de
Contas, tem que set Uín Ministério Público particular- frisese, sublinhe-se, pinte-se- "particular''. Como é que se prestariáin ã.s Contã.s do Ministério Público? É desleal esse argu~
menta. Então são três argumentos que não existem. Se nós,
aqu~, sohJci_onamos as questões racionalmente, estou seguro
da votação. Agora, se outros fatores que não sejam racionais,
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último, é o argumento constitucional que, com toda a delica-

Abril de 1992

na Répública brasileira. Agora, como é que vou confundir
um Ministério Público uno e indivisível com um Miriistéfio
Púbiico particular de uma instituição? A pretexto de quê?
Qual é o argumento? Qual é a razão? Qual_é a vaJoração
que justifica essa barbárie? Esta é a- queStão. Não consigo
colher, não consigo ouvii argumentos, a não ser este de que
o art. 130 da Constituição diz que os meinbros do Ministério
Público junto aos Tribunai~ de Cont~__s_terão os mesmqs_4irei-

deza possível, volto a chamar a atençãq_: _o argume_nto constitucional é um argumento pretextual, quer dizer, a COnstifõ.ição
sistematicamente diz uma coisa, por um ecJ.uívoco- na Votação,
que não é o único- vou citar um outi'o exemplo~ _do próprio
Ministério Público, para não dizer que estou apenãs atacando
um aspecto da Constituição:-:- s~.Y·_.Ex~s ler~m o _t~xto que
rege a competência privativa·'da Presidência da RepUblica, ~s.
" Art. 130. Aos membros do MinistériO- PUblico
na iniciativa das leis, observarão que a Lei Orgânica âo Minisjunto aos Tribunais de Contas aplicam-se as disposições
tério Público é da competência privativa do Presidente da
desta seção pertinentes a ·direitos, vedações- e fórma
República. E, mais adiante, na mesma ConstituiÇão, V. Ex~s
de investidura."
lerão que essa competência é- dO Ministetio -Públi<:;o. ,Quer
dizer. é claro que essa Cons_t_ituição contém contradições, E
o
qUe é que significa isso? Uma" tegra jurídica?
já passou o tempo pré-kelsiniano, quando se dizia que um
Ela tem, como diria Pontes de Miranda, um suporte fáti"co
ordenamento jurídico não continha ex )Jypothesis - contra- que, quando se realiza, a regra jurídica. incide sobre o fato
dições. É claro que, do ponto de vista lógico eu tenho que concreto.
partir da presun_ção de que o ordenamento ju:gdico está de
O suporte fático, usando a expressão de Pontes de Mirantal forma harmonicamente organizado, que ele não contém da, abstrato da norma jurídica, quando oc_orre um fato cai
contradições valorativas, contradições !eleológicas, contradi- sobre o supc.-rte fático conêreto. A realidade é o suporte fático
ções normativas; mas, empiricamente codOs nós sabemos que concreto da regra. Quando isso ocorre, a regra é aplicada.
não exíste um só_ordenamento ju~ídico que não contenha Pois essa regra do art. 130 é-sobre_Dír~1to! E direitos indivicontradições. E .com_o é_ que ela:; são _tratadas? U~ando.:as duais! Não é uma regra sobre a instituição do Ministério Públiw
pretextualmente para defender instituiçõeS enfermas? Não, co_. Basta ler_ a Constituição. A regra é sobre direitos Stibjetivosusamos as contradições a partir de uma interprf"~d.Ção integra- piíbficos.
. . - .
tiVa que restaure o equilíbrio_, a unidade e ? unifo:imidade
Çm_no po~so, pretextualmente, tirar de l;lma regra equívodo ordenamento jurídico. Ont~m, e_xpliqud que,- sistemati- ca, produzida por Unia iD.àiiobra na Constituinte, completaw
camente, a Constituição eStabelece qu'lis são os órgãos que . mente supressiva, que nos apanhou em desaviso. Caímos nucompõem o Pod..:r JudiciáriO--e àiz qmtiS são os órgãos que ma incoerência. rvias mesmo assim, admitida a incoerência,
compõem o Ministério Público. Isso, Srs. Senadq_res, ~ uma essa regra é Sobre direltos pessoais subjetivo_s_dos prOniotores.
situaÇão tão gritante,_ tão_ escandalosa,_ que basta ler os Anais Não é uma regra sobre a iri.stituição, de uma_ promotoria,
da Constituínté,-p"õis Se teiitCn•, através de uma eniéEd~·- illcluir _de um Ministério Público partiCula~. Tenrque ser interpretada
entre os órgãos do Minís'tédó--Público o Ministérip P\il?lic_ç na relação de seu suporte fático abstrato com o seu suporte
do Tribunal de Contas d~ Uli~ão, e nós ConstitUintes r~jeita fático concreto. E-isso·nós··cuida:m:os. ExiSte Uma enienda
mos a emenda. O que sígnifica isso'? Sigrilfi~à que Iío êriteildi-- qUe garanie, nos te-rmos do árt. t"30 da CoriS{íúliÇão.o, ó~ ~.rei.tc:>_s
mento da Cohstituiilte ó Ministério Público que vai atuar e,n d~s promotores que estão, hoje, exercendo essa função D.ci
qualquer instituição deste País é' O_q~~~m~:) MiniStéii0)~1$.1~l~~Q Ministério Público. Não queremos prejudicá-los, porque não
constitucionalmente criado, pois não existe rtiinistérjq p!Jl]l!c_o ·achámOs justo nem legal. Entendemos que,eles, legalq~.ente,
particular, assim como não existe órgão judiciári9 particular. estão investidos de direitos intocá_veis. Em r<azão disso, há
E nenhuma instituição pode! a não ser enfermiCa-mente, criar, uma emenda para garantii a sua situação juridic3.. que- é- perfdw
sob o título de ministério público, um apoio jurldico, uma üi.. OS ·direitoS -que eles têm São direitos adquiridos ~ somos
consultorià. jurídiCa. E nós ternos idade, cultura, conhec~ento os primeiros a respeitá-los. O que não admitimos é lançar
e consciência suficiente para distinguir o que é um m_irtistério mão de uma regrinha referente explicitamente a qualquer
público; como representante da sociedade,. CO!DO _fiScal da leitura a direitos particulares e pretextualízar es-sã. regra cOtn:o
lei, como controlador do ~xercício clo,s p_!}âeres constitUcionais se ela estivesse fazendo umª refçrênciapor.i~plicação. Impliseparar isso do que seja uma corisultOria jurídica! E áqui cição é ·um teimó lógico e não ·sei em_ que termos de que
quero chamar atenção para um detalhe, e peço vênia ao Presi- -lógica existiria éSsa'íiilplicação. Por implicação, estaria dizendente para que ele me dê mais um segundo.
do que existe um Ministério Público particular no Tribunal
O MiniStériO Público; antes da Coos.tituiçâo de).98a,_já de_ Co.(].ta:;." (O Sr~ Presidente faz:soar-ã campainha.) .
era uma instituição _muitO CO"nipetente, mas nt>s EstadoS.
Vou encerrar, Sr. Presidente', diz"eildo aos Srs. Senadores
Quando chegava ao nível da Federação,__ o Ministério Ptiblico_ que essa não é uma questão_superficíal. Essa-luta que iriiciei
ficava na dependência do Executivo. O que ·aoontecia_antes a(j_ui no Senad0 _e sei que não é fácil, porque sei bem como
da Constituição? O MinistériO Público se di~uía n;'l sua fun_ção, ·são ceitas iiltarigibilidades, sei bem como se cons9Jidam certos
na hora em que tinha que enfrentar problemas ligados à Presi- olimpus, certos principados. Quero· dizer áos Srs. &e_n~dores
dência da República.
.
.
que, na defesa dessa causa, estou omitindo muitos argumenUma das mais saudáveis criações da Constitujção de 1988 tos.
fOi ]ustamente fundar essa autonomia do MiniStério Pú~Hco
Prestem bem atenÇão, Srs. Senadorés! Estou omitindo
perante a PJesidência da .República.
-- _ __
Jltuitos argumentos para não ferir pessoas, porque não me
O MiriiStério Público é Ulll órgão, hoje,-_que, aliás, está interessa.isso. Mas, se for necessário, estou -disposto a acres"dando os se_us primejros paSSos, _e de u·m·a formá exemplar. centá-los. Vou dar um exemplo vago sem ser a definição conE não vou afirmar ãq ui ·que eles não copj.et~D:;t q~ seus ~rros. creta de um fato.
Quem não os comete? Eles estão numa primeira fase de um
Por não existir um·verdadeiro.M:inistério Público no Triexercício de uma autonOmia, -que- é. uma:· novidade saudável bunal de Contas~ ocorre que, quando os Yen.ciiro.entos do Poder"
7
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se presumem disposições contraditórias num mesmo texto legal e, sobretudo, num texto constitucional. Sendo assim, se
a ConstitUição declara que o Ministério PúblicO é uno e indivisível, e se, no art. 130, alude a membros do Ministério Público
junto_ aos Tribunais de Contas, aos quais se aplicam disposições pertinentes a direitoS, vedações e formas de investiduras
do Ministério Público em geral, o que cumpre é perguntar,
não a vontade do legislador, mas o objetivo da regra estabelecida, a_finalidade do preceito instituído para disciplinar a
vida dos- membros ·do Minist~iio Público junto ao órgão de
fiscalização. Se aquelas regras inieia"is SãO preeminentes-:::::...Quer dizer, uma regra normativa isonõmisãÇfora tem--que a da unidade e a da indivisibilidade do Minístérfo PúbliCo
ter um fiScal, e esse fisCal não pode ser nomeado pela própria - , não p-areCe -l_óg~Co e nem compatível com a sistemática
casa, não pode ser construído, feito pela própria casa.
da Constituição que se possa concluir que o Ministério Público
Não sou contra nenhuma dessas pessoas. Acho que se junto ao Tribunal de Contas da União é um órgão distintõtrata de curar uma doença, corrigír-um.a anomalia e restabe- do Ministério Público da U~ião. A l_ógica e a interpretação
lecer um princípio constitucional, que é o da unidade e indivisi- sistemática da ConstituiÇão irripedem tal conclusão.
bilidade do Ministério Público.
Dir-se-á que junto ao Tribunal de Contas da União semMuito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
pre funcionaram membros do_ Ministério Público e que não
seria lícito ou justo prejudicá-los em situações con-stituídas
Durante o discursá do Sr. José 'Paulo Biso!, o Sr. diante de má colocação do constituinte. Sem dúvida, sempre
Mauro Benevides, Presidente, deixti a cadeira da presifuncionaram membros do Ministério Público junto ao Tribudência que é ocupada pelo Sr. Dirceu CatmHrO, 1~ Secrenal de Contas da União e tudo está a indicar, pelo histórico
tário.
- ----da elaboração constitucional, jâ aqui referido por nobres oradores, que o dispositivo do art. 130 é -mal posto e mal situado.
O SR•.PRESIDENTE (Dirceu ·carneiro) - Cónéedo a Mal posto porque não é claro e antes está a indicar que erá
palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho~ para encaminhar uma norma transitória, não claramente definida como tal e,_
a votação.
por· equívoco, incluída entre ãS d.íspOsiÇões permanentes da
·
·
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para encami' . Constituíção.
nhar a votação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, os aspectos
De toda a discussão havida, inclusive do históriCO -parla~
doutrinários da questão relativa à natureza ou à posição do ffientar~ da elaboração da Constituição, o que parece lícito
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União concluir-se -é que o constitull:ite~- Com a regia do art. 130,
já foram larga e doutamente tratados pelos nobres Senadores o que pretendeu foi preservar direitos já adquiridos por memAmir Lando e José Paulo Bisai. Deles não cuidarei. E não bros do Ministério Público que serviam junto ao Tribunal
o farei também porque em face do texto da Constituição há de Contas. Com tal_finalidade, a regra é compreensível.
o direito positivo a limitar a interpretação.
Se o cOnstituinte dá uma nova configuração ao MiníStério
Sem dúvida que se poderia sustentar, em tese, a existência Público, porém há situações preexistentes, regularmente criade um Ministério Público da União e um Ministério Público das, cumpre preservá-las, sem afronta a nova configuração
distirito, peCuliar, do Tribunal de Contas-. Acredito, porém, estabelecida.
que a tese fica prejudicada em face das disposições constituSendO assim, o que parece próprio é admitir-se que os
cionais, sem que se pergunte se são adequadas ou não, justes membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
ou injUstas. Esse é o direito positiVo constitucional.
são .integrantes do Ministério Público da União, já que, por
A Constituiç3.C) prescreve no art. 127 que: "O Ministério expressa norma preeminente da ConstitUição, o Ministério
Público é instituição permanente, essencial à função jurisdi- Público é uno e indivisível.
cional do Estado, ... '' e o§ 1" deste artigo declara: "'São princíSe, entretanto, há situaçOes anteriores que cumpre prepios iriStitucionaiSdo MiniStéfio Público a unidade, a indivisi- servar, a norma do art. 130 deve ser considerada como a
bilidade e a independência funcional".
que visou a resguardá-las.
Ora, se a Constituição declara, em termos explícitos, que
Dir-se-á, ainda, que esta norma foi posta entre as dispoa Instituição do Ministério Público obedece ao princípio de sições permanentes da Constituição. Isto tem importância seunidade e de indivisibilidade, e não abre nenhuma exceção cundáriá. Não é a localização, a posição geográfica da norma
expressa ou implícita, a esta regra, a ela devo ater-ine para no -texto da Constituição que lhe define o conteúdo. d que
considerar o Ministério Público junto- ao Tribunal de Contas configura seu alcance é a compatibilização do que nela está
da União ..
escrito com o conjuntO da Constituição. E com o conjunto
Dir-se;.á que o art. 128, ao enumerar os órgãos integrantes da Constituição só se pode interpretar a regra do art. 130
do Ministério Público da União, não incluiu o Ministério Públi- como visando a proteger os direitos dos que, na data da proco junto ao Tribunat de Contas da União. Em verdade não mulgação da Constituição, tinham uma situação perfeitamente
o fez, mas nãó o fez também com relação à Justiça Eleitoral, constituída no Tribunal de Contas da União. Para os_ demais,
e nem por isso se sustenta que os membros do MinistériO a regra deve ser a de caráter geral, que disciplina todos os
PúbliCo, que operam junto à Justiça Eleitoral, constituem meinbros do Ministério Público da União,- entendido como
um Ministério Público distinto do Ministério Público da instituição Una e indivisível.
União.
Para que tenhamos aqui, na discussão desse projeto, a
Tenho, portanto~ que conciliar as normas, obedecendo solução, parece que as emendas apresentadas abrem um camià boa recomendação da hermenêutica, segundo a qual não nho regular.
Judiciário estão elevados, o Tribunal de Contas faz isonomia

com o Poder Judiciário; quando os vencimentos estão altos
aqui no-congres-so Nacional- falo com responsabilidade,
assumo o_ que estou dizendo - o Tribunal de Contas faz
isonomiã caril o Congresso Nacional. Se houvesse um Ministério Público, que não fosse consultaria jurídica, evidentemente,_ haveria um protesto. Cito o exemplos dos DAS dos
Ministros do Tribunal de Contas que são iguaiS aos-dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, isto é, bem superiores
aos dos assessores-· de V. Ex~ Isso em termos de isoncimia.
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Veja~se

no avulso que a Emenda n~ 53 contém esta norma:
"Art. 81. Aos membros do Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas aplicam-se as disposições
da Lei Orgânica do Ministério_ Público da União pertinentes a direitos, garantias, preirogatlvas, Vedações,
regime disciplinar e forma de investidura nos cargos
de carreira."

Essa norma é de caráter geral e permanente; a ela, por
sinal, se alia outra agora constante do projeto de Lei Orgânica
do Ministério Público da Uriião.
O nobre Senador Amir Lando ao relatar a matéria, nos
termos de parecer que jã apresentado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, depois de assinalar que a Constituição não foi clara e precisa a respeitO~ instituiu norma viSan~
do a sanear a lacuna e dar a solução geral que a matéria
reclama.

Abril de 1992

Por isso, Sr. Presidente, cifigura-se que a solução está
na conciliação dessas normas e. na votação dessas emendas
ass_egurando-se que a Lei Orgânica do Ministério Público inclua o princípio inserido pelo nobre relator, Senador Amir
Lando.
Se. porventura, de um Ministério Público distintO se cogi·
tau, a matéria pode ser discutida, de lege ferenda, para o
futuro, num outro momento. Neste momento, não, porque
~ntes de tudo devemos respeito à Constituição-no ·seU sistema.
Era a observação que tinha a fazer.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -·Concedo a
palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa.

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, peço venia
para· discordar de alguns nobres Senadores, de muitos dos
quais sinto-me discípulo, diante do seu saber jurídico, mas
"Estabeleceu S. Ex•, no§ 2• do art. 37: As funções não posso, com toda a convição que tenho, alinhar-me à tese
doMinistétio Público junto ao Tribunal de Contas da de que, perante à Constituição, tal qual está redigida nos
União serão-e-xercidas por membros do Minhitéiío Pú- artigos precisos que se referem a eSse te-ma, tenhamos de
blico Federal, designados pelo Procurador~Geral da extirpar o órgão específico de um Ministério Público junto
República para ofícios com atribuições específicas."
ao Tribunal de Contas da União e dos Estados.
Ouvi, aqui, váriaS referênci3s ao trabalho do Promotor
Assim, na forma dessa regra, concilia-se o conjunto, o
sistema da Constituição~-com a finalidade do Tribunal de Con- Hugo Mazzilli, que defende a tese sustentada pela manutenção
tas e com o resguardo necessário dos direitos dos membros do princípio do Ministério Público Estadual e Federal; mas
do Ministério Público, já em atuação ji.into __âquele órgão. li, também, um trabalho do Dr. Carlos Aires Brito, que defenVale dizer, em caráter genérico, os meinbros do Ministério de tese em contrário.
Na verdade, embora o respeito que tenho por esses auto~
Público da União junto ao Tribunal de Contas passam a obedecer aos· princípios estabelecidos na Lei Orgânica do Ministério res~- não posso fUrtar-me de dizer que uma das causas mais
Público, e dessa forma se resguarda, com a unidade, a indivisi- lastimáveiS que -deploro neste ipstante é que o Professor Hely
bilidade do órgão. No mesmo passo, os membros do Ministério Lopes Meirelles. consagrado administrativista, antes de morPúblico, já em serviço jtiilfO ao Tribunal de Contas, esi3.rão' rer, endereçou uma carta ao Deputado Célia Debes - e
com seus direitOs -aSsegurados, na forma da outra emenda, está à disposição de quem quiser ver- quando estava prepatambém de autoria do nobre Senador José Paulo Bisai, a rando a 15~ edição do seu livro de Direito Administrativo,
de n~ 42, ao projeto de lei ora em discussão e assim redigida: a respeito de uma matéria correlata que estava sendo discUtida
na Câmara. Disse o Saudoso tratadista:
"Os atuais ocupantes de cargos de -Procu_radár ji.m"Prezado colega Célio Debes, recebi o seu estudo
to ao Tribunal de Contas da União iritegrarãO quadro
_sobre a posição do_ Ministé-rio Público junto" aós Tribusuplementar em extinção, assegurados os seu~ direitos
nais de Contas. ConcOrdo plenamente com as _suas afire observadas as suas vedações.
mações, diferenciando-o do Ministério Público comum.
Parágrafo úniCO.. Os cargo( referld~s neste artiComo já está impressa a 15~ edição de meu "Direito
JO, à medida que forem vagando, serão transformados
Administrativo", não tive oportunidade de incluir qualem cargos de Procurador do Ministériõ- Público Fede~
quer consideração sobre o Procurador junto aos Tribural."
"
nais de Contas, mas pretendo fazê-lo na próxima edição.
Cordialmente, o Hely."
·
A emenda disciplina a situação peculiar dos que têm uma
Faço esta referência até com uma -evocação saudosa ao
situação configurada junto ao Tríbunal de Contas e, por igual,
resguarda a unidade, a indivisibilidade do Ministério Público eminente tratadista para dizer a respeito da sua opinião que,
ao dispor que à medida em que esses membros do Ministério embora não consagrada no livro, está patenteada nesse docuPúblico se aposentarem ou deixarem as funções, os cargos mento que possuo.
Gostaria de dizer que quando se debatia na Constituiçãopassam a ser regidos pela Lei Orgânica do Minístérfo Público
da União.
esse tema; em qUe na letra e do inciso I do art. 128 se consignou
Compatibilizam-se, assim, as normas de respeito aos prin- na abrangência do Ministério Público junto ao Tribunal de
cípios geraiS reguladores do MinistéríO Público e de preser- Contas, esse dispositivo foi suprimido por meio de emenda
vação dos direitos específicos dos titulares que, por uma situa~ apresentada pelo promotor de Justiça e hoje Presidente da
ção anterior, já funcionavam junto ao Tribunal de Contas_ Cáinara dos Deputados, o Sr. lbsen Pinheiro.
E por que s:· Ex• fez isso? Exatamente porque sabia que
da União.
Parece, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que as normas uma das atribuições específicas do MinfS:tério Público é atuar
se conciliam: a definidora da institUição do MinistériO Público junto ao Poder Judiciário. Vale dizer que até nas definições
e a protetora dos membros do Ministério Público já em função das competências do Ministério Público está arrolada a condijunto ao Tribunal de Contas. Não haverá desrespeito ao prin- ção a que acabo de me referir.
Na verdade, isso teve em decorrência também um princípio da unidade c indivisibilidade do Ministério Público, nem
cípio- sobre o qual ninguém falou, mas que é bom salientar
des.acato aos direitos preexistentes e ·adquiridos.
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- que o Ministério Público como instituiÇilõ ·nao queria se
confundir com o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, porque é uma casta .. que deveria estar separada 1' , pois
reconheciam, naquele instante, que esse MiniStério Público
tem esse nome, mas, na verdade, tem uma atribuição diferente, uma vez que para atuar junto ao Tribunal de Contas,
o procurador tem que ter conhecimentos específicos sobre
Contabilidade, sobre Direito Tributário._Enfim, é uma áfea
que exige conhecimento técnico específico, que náo está afeta,

em geral: aos membros do Ministério Público, que atuam
junto ao Poder Judiciário.
Feitas essas considerações, Sr, Presidente, Srs. Senadores, gostaria de novamente fazer uma referência a esse Recurso Extraordinário no 120.970; odginárió. de Rondônia, cujo
parecer é da lavra da Procuradora da República, Dr• Anadyr
de Mendonça Rodrigues.
Antes .de ler algumas considerações colocadas por ela,
eu perguntaria: por que até hoje o Procurador-Geral da Repú. blica não ajuizou uma ação direta de -inconstituCi.Oiúilidade
contra as diversas leis complementares existentes pelo Brasil
afora? Por que até agora não se ajuizou nenhuma ação direta
de inconstitucíoii.alidade para questionar atas emanados dos
Ministérios Públicos? Por quê? Porque, na verdade, - a opiníão do próprio Dr. Aristides Junqueira, ele a externou para
mim, é que a matéria é con-tro-vertida e até tendia a admitir
a· manutenção da existência de um Ministérío Público próprio,
junto ao Tribunal de Contas da União. Eis a razão pela qual
acredito que, até hoje, S. Ex~ não ajuizOu nenhuma ação
direta de inconstitucibtlalidade.
Inclusive, os projetOs de Lei Orgânica, enviados pelo
Ministro Sepúlveda Pertence, quando era Procurador-Geral
da República e, posteriormente, pelo Dr. Aristides Junqueira,
não fazem referência ao MinistériO Público junto aos tribunais.
Por quê? Porque~- historicamente, e na ConstítUinte, nunca
se entendeu que o Ministério Público junto aos Tribunais
de Contas era o Ministério Público q-ue eles queriam que
estivesse arrolado no art. 128. Portanto, era para manter essa
espécie de Ministério Público isolado, porque era um tribunal
específico, espeCial.
Gostaria de citar aqui- como eu disse- umas considerações hist6iita1f a respeito desse parecer da Procuradora da
República. Dii ela:
"III- Referências Legislativas ao Ministério Público junto aO-Tribunal de Contas da União
7. é com relação ao E. Tribunal de Contas da
União que devem ser procuradas as primeiras referências legislativas que, quais verdadeiros embriões, vieram a formar o perfil do_ atual Ministério Público juntO
aos_ Tribunais de Contas.
8. Assim, anota-se que o Decieto no 1.166, de
17 de outubro de 1992, ao criar o Tribunal de Contas,
já- cOnsignava:
Art. 19. O Pessoal do Tribunal de Contas compor-se-á de cinco membros, o presidente e quadro diretores, com_v_oto deliberativo, um dos quais representará
o Ministério Público.
9. Q Decreto n' 392, de 8 de outubro de 1896,
reorganizando a Carta de Contas, estabeleceu, no ~rt.

1'\ 5:
O Ministério Público será representado perante
o Tribunal de Contas por um bacharel ou doutor em
Direito nõm6ado pelo Presidente da República ... "
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A primeira referência que ftz é, portanto, a urna norma
legal de 1892, para proyar aos Srs. Senadores que essa é
uma instituição centenária que se está querendo extinguir mediante uma_ votação rápida, sem examinar exatamente os precedentes históriCo~ de um Mi~istério _g1,1e sempre funcionou
junto aos Tribunais de Contas. Essa instituição foi mantida
por quase todas as _constituições passadas corilõ- também a
atual Constituiçáo mantém, em dispositivo próprio, a existência de um Ministério Público junto aOs Tribunais de Contas.
Prossigo na leitura do que disse aS~ Procuradora:
10. Seguiu-se o Decreto n• 2.409, de 23 de dezembro de 1986, cujo art. 81 definiu as funções e o campo
das atribuições do órgão ministerial junto ao Tribunal
de Contas.
"O representante do Ministério PUblico é o guarda
da observância das leis fiscais e dos interesses da Fazenda perante o Tribunal de Contas. Conquanto represente os interesses da Pública Administração, não é,
todavia, delegado especial e limitado desta, antes tem
personalidade própria e no interesSe- da lei, da justiça
e da Fazenda Pública tem inteira liberdade de ação."
11. Adveio, então, o Decreto n' 13.247, de 23
de outubro de 1918, o qual, ao reorganizar o Tribunal
de Contas, a par de cuidar, nos arts. 23 a 26, do modo
de investidura, das garantias e dos impedimentos e,
nos arts. 58 a 62, das atribuições dos _seus inembros.
ainda deixou expresso, no art. 39, que:
"O pessoal do Tribunal de Contas é constituído
por quatro corpos distintos, a saber:
I - Corpo deliberativo;
I I - Corpo especial;
III- Corpo instrutivo;
IV- MinistériO Público."
12. Tratou-se de disposição que foi literalmente
repetida no art. 39 do Decreto n915.770, de 19 de novembro de 1922, que modificou o Regulamento do Tribunal
de Contas. e no art. 29 da Lei n9156, de 24 de dezembro
de 1935, que regulou o funcionamento do mesmo Tri~
bunal.
13. Em 23 de dezembr.o de 1949, viu-se .editada,
pela Lei n9 830, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas
da União, que dispunha:
"Art. 39 Funcionam no Tribunal de Contas d_a
União corno partes integrantes de sua organização e
seus serviços autónomos:
I -os auditores;
I I - o Ministério Público;
III - a Secretaria."
14. Por fim, o Decreto-Lei n' 199, de 25 de fevereiro de 1967, ainda em vigor, que constitui a Nova
Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, estatui:"Art. 3-1 Funciona:rlf no Tribunal de Contas, como parte$ integrantes de sua organizaç~o-~-
I - O Ministério Público;
II -A Secretaria-Geral."_
Vejam os Srs. Senadores que desde 1892 essa instituição
é garantida pelo ordenamento legal brasileiro. Agora surge:
a Constituição de 1988 e nela se consigna o art._ 130, que
está gerando esse clima de dthicla com relação _à sua exata
interpretação. Não vou ler o art. 130, mas m~ permito ler
o § 29 do art. 73 da Constituição Federal:
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H§ 29 Os Ministros do Tribunal de Contas da
União serão escolhidos:
_
I - um terço pelo Presidente da República, com
aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Mini_s_tério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo
Tribunal, segundo os critérios de antigüidade e merecimento;"

Abril de 1992

"Art. 25. Os Estados organizam-se e re_gem-se
pelas Constituições ~ leis que adotarem, observados
os princípios desta ConstitUição."
.

--

-

Com base nessas prerrogativas, os Estados elaboraram
as suas Constituições. E os Estados que já elaboraram leis
cOmpleméntares e ConstituiÇões, e consignaram Dê~Sas respectivas leis e Constituições a existência de um Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas. Ora, se_-vamqs~ªqui _a~bar com
Está consignado no texto da Constituição: "Ministério QefoSe Ministério Público, estaremos r(lsgando as ConstítuiÇões
Público junto ao Tribunal de Contas". Quer dizer, esse artigo, dos Estados. Não temos competência para isso! Se um dia
conjugado com _o__ar_t~ __ l30, determina a exiStência de uma algUém tiver de resolver essa questão será o Supremo Tribunal
norma constitucional a ser cumprida.
~ i~~eq>retar a divergência que existe entre nós. Mas é uma
Vou maís longe, Sr. Presidente. Como se Viu aqui, esse temeridade, é um absurdo que transformemos e§se debate_
artigo estatui a forma de investidura de um membro do Minis- num verdadeiro processo -de queima de quase uma dezena
tério Público no Tribunal de Contas da União, E qual é esse
de Constituições dos Estados e, seguramente, ~~is d~ ~nte
sistema? É feito através da elaboração pelos Ministros, de leis complementares dos Estados!
uma lista tríplice para que o Presidente da República escolha,
São estes os Estados:
dentre esses três, um. Qual é o criteriQ que O Ministério PúbliAcre- Constituição Estadual, art. 118; Lei complemenco _quis adotar e discutir conosco na Constituinte? Qual o
tar n" 25, de 14-9-89, art. 17;
critériO pelo qual lutou, desejou e consignou no art. 94? Veja·
Alagoas - Lei Orgânlcá do Tribunal de Contas- de Alamos o que reza o referido artigo, que trata da função jurisdi- goas n"' 2.932, de 17-9M68, que manteve o mesmo princípio
cional dos membros do Poder Judiciário- e· de que participa, que entendeu estar nesta Constituição; art: 150 da Constinessa atividade, o MiniStério Público.
tuição Federal e art. 12 das Disposições Transitórias;·
- Amazonas - Lei Orgânica do Tribunal de Contas n 9
"Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais 1.586-A/83;
Distrito Federal -Lei n" 91190, de 30-3-90, votada pelo
Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do
Distrito Federal e Territórios sei"á cOriipOsto de mem- Senado Federal no ano passado.
Votamos uma lei complementar no Senado da República,
bros, do MinistériO Público, com mais de dez anos
com
quorum qualificado, estabelecendo um Ministério Públide carreira, e de advogados de notório saber jurídico
e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva co especial junto ao Tribunal de Contas do Distrito Fede_raL
E um absurdo querer-se derrubar o que os ~stados votaatividade profissional, indicados cm lista sêxtupla pelos
ram,
com base na própria Constituição Federal, por nós elaboórgãos de representação das respectivas classes."
rada!
Prosseguindo:
Sr. Presidente, Srs. Senadores, está aí uma demonstração
Goiás- Con-stitUição EStadual, art. 28, §§ 6~ e 79;
mais evidente. Ao ajudar na elaboração, ninguérii pode ignoMato Grosso do Sul - Constituição Estadual, art. 81;
rar que um dos· maiores lobbies foi o do Ministério Público. Lei COinplementar n" 48, de 28-6-90, arts. 23 e seguintes;
01-grilhO-me de ter participa-do desse debate para dar exata- Lei Estadual n' 364, de 16-12-82 (Lei Orgânica do Ministério
mente essa redação à parte relatha ao Ministério Público-.
Público espeCial juntei ao TCE);
V. Ex~~ podem verificar, em decorrência disso, que o
Pará --Art. 130 da COnstitu1çoãO Federal; artigo corresMinistério Público se preocupoU em que, ·na-escOlha de seus pondente da Lei Estadual; Lei Orgânica n" 9/91;
integrantes jUnto aos Tribunais Judidais, haveria uma lista
Paraíba- Lei n\'> 3.627, de 31-8-70; Constituição do Esta·
sêxtupla, escolhida exatamente pela categoria_. E, em seguida, do de 1988;
o Tribunal reduzia a três, e o Presidente nomeava um.
Paraná - Cargo específico - Ministérío Público junto
No Tribunal de Contas, não! Por que o Ministério Público ao Tribunal de Contas; Lei Orgânica em votação. Segúe o
não se preocupou com isso? Não estava se importando com modelo do Tribunal de Contas da União;
o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas porque
- PerriaffibuCO -=.. Ld Orgâriica J1'110.651, de -25:.11-91;não fazia parte do seu esquema. O MinistériO Público cresceu Rio Grande do Norte - Lei Compleffi:entar n"'- 3, uemuito, estamos Sãtisfeitos com isso, mas que é historicamente 1963; ~ .
. ~
~
-·- ·_ _ ·-__ -uma injustiça é.
Rio Grande do Sul - Emenda Constitucional n~ 28, -de
Sr. Presidente, com base exatamente ne_s_s_e.s princípios 16-8-83.
consagrados na Constituição Federal, vale dizer no_ap:. 130,
Rondônia- Lei Orgânica n" 32, de 16-1-90;
que determinou a existência de um Ministério Público especia___ Santa Catarina- Constitu~çã_9 Estadual, art. _J,_Q~, parálizado e, na regra clara do art. 94, que determina essa forma grafo único; Lei Complementar do Tribunal de Contas do
de investidura dos membros do Ministério Público e dos advoM Estado n' 31190;
· ~
~
·~
gados nos Tribunais, não se consignou no art. 70 aquilo que
Tocantins - COnstituição Estadual, art. 35, §§ 5"' e 69;
passou a existir. Quer dizer, não prevaleceu aquilo que era Lei n• 230, de 18-12-90- Lei Orgânica do Tribunalde Tocana regra que desejava o Ministério Público.
tins, arts. 84 a 88;
Roraima- Projeto de Lei sendo submetido à votação.
Se eliminarmos isso, o que farerilos? Iremos invadir o
que está determinado no art. 25 da Constituição Federal ao Prevê o Ministério Público especiá.l junto ao Tribunal de Contratar dos Estados. Consigna esse artigo: -tas de Roraima.
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Vê-se, no caso, Srs. Senadores, que, se vofarmos, e eSsa
lei for sancionada, evidentemente, no outro dia, todas as constituições estãduais estarão derrubadas. E não se dirá que os
Estados poderão fazer isso·optativamente. ~ão. Votada 3:_qui
no Congresso e sancionada pelo Presidente, o Milnistério
Público dos Estados, ao ajuizar onde houver resistência, ganhará, porque não há outra solução, porque estamos acabando
com um ministério centeiiário, uma institúíÇão republicaria
que existe há mais de 100 anos. Significa rasgar todas essas
constituições e leis complementares votadas pelos Estados.
Chamo a atenção de V. Ex~s para respeitarmos o princípio
federativo, porque nós aqui no Senado, representarrios -os
Estados, temos a responsabilidade de votar corretamente.
Ao fazer essa defesa, reafirmo o meu ideal de que a
atuação fosse de um Ministério Público único. Porém, enquan~
to existir a Constituição Federal, enquanto os Estados legisla~
rem soberamente, como podem legislar, dentro dos seus limi~
tes, e inserirem em suas Cónstftuições esse princípio, não posso
revogar, porque- repito.;,....._ somos representantes dos Estados brasileiros.
Por isso, Srs. Senadores, é importante votarmos essa ma·
téria da mais alta responsabilidade. Se aprovada pela Câmara
e sancionada pelo Presidente da República, ela se tornará
lei e acabaremos rasgando essas constituições, o que não temos
competência para fazer. Corremos o risco de, amanhã, termos
que enfrentar uma ação direta de inconstitucionalidade para
que a lei que votamos seja considerada inconstitucional e
que o respeito ao- princípio federativo, para a manutenção
da vontade do Estado o prevaleça.
Portanto, apelo aos_ Srs. Senadores para que mantenhamos o texto do relator, que realmente é o que traduz, no
meu ponto de vista, o espírito e a clareza do texto constitu~
clonai.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiror- Concedo a
palavra ao nobre Senador Gerson Cam3.ta. (P_ausa~r
S .. E~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid S_abóia_d_e_Car~
valho.
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE:
Para encaminhar a votação. Sem reviSão do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. senadores, bem acentuou o Senador Josaphat
Marinho que alguns argumentos já vão ficando _exaustivos,
tantas vezes_ foram ditos e tantas vezes foram repetidos.
Começo, no entanto, onde terminou o nobre representante da Bahia, quando indicou aquela solução _:_que digam
V. Ex~ 5 -, diferentemente dos exemplos trazidos pelo Senador
Maurício Corrêa.
-- - O Estado do Ceará _apresentoU uma solução na sua Constituição que coinCide, em termos exatos, com uma das emendas do Senador José Paulo Bisol. Significa dizer que, no Ceará,
existem duas Cortes de Contas: o Tribunal de Contas do Estado e o Conselho__ d_e_Conta_s_ dos Municípios. -o Tribunal de
Contas do Estado funciona há mu_itos anos, tendo um representante do Ministérió Público ali fazendo o trabalho que,
no Conselho de Contas, era realizado por procuradores seus,
próprios, devidamente e~ecutado. Assim, eram duas as soluções das Cortes de Contas: o Ministério Público tinha - e
tem- representantes do Tribunal de Contas, maS o ConSelho
de Contas dos Municípiàs tínha os seus próprioS procuradores,
assim como o Tribunal de Contas da União.
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A Constituição do Estado do Ceará determinou, então,
que os integrantes do quadro de procuradores do Conselho
de Coritas dos Municípios p3Ss3.ssem-·ao: MinistéritYPúblicCi
e essas vagas se incorpOrasSem aá mesmo. _
o_ meu Esta-do caminhou em sentido diverso daqueles
qú"e~lofam aqUi trazidos, a título de exemplo, pelo nobre
Senador Maurício Cofiêã. Quer aizer, pela Constituição, só
há um Ministério Público e esse_ designa representantes junto
ao Tribunal de Contas do Estado, que funcionarão junto ao
Conselho de Contas dos Municípios, quando se derem as vagas
naQuele qUadro constituído de procuradores.
Mas cj_uero trazer à discUssão-outros aspectos que reputo
importantes e que são fatos notórios·e indiscutíveis.
Vejam V. Ex~ como se compõe o quadro de integrantes
dos Conselhos de Contas dos Municípios, dos Tribunais de
Contas-dos Municípios, dos Tribunais de Contas dos Estados
e -do Tribunal de Contas da União. Não chegam ali magis-.
trados, é evidente, a escolha é tipicamente política. A Consti~
tuição Federal determinou que uns membros serão indicados
pelo Presidente da República e que outros serão indicados
pelo Congresso Nacional; no que se refere ao Tribunal de
COntas da União. Portanto, critérios notoriamente políticos.
Os que têm chegado ao Tribunal de Contas da União,
ao Tribunal de Contas dos Estados e a todas as cortes do
gênero são políticos, pessoas de atiVidade pública, ex-secrew
tários de Estado, ex-Deputados, ex~Senadores, enfim, ex~po
líticos de um modo geral, no amplo sentido da expressão,
Por um equívoco, essas cortes tinham o seu próprio quadro de procuradores, nascendo um fato esdrúxulo, porque,
seildo o Ministério Público, na expressão mais simples, um
fiscal da lei, nessas cortes o físcal da lei estava submetido
à autoridade da própria corte, ·através da sua presidência,
através da sua direção.
Assim, o MinistériO Público, como está noo Tribunal
de Contas da União, é- altamente viciado, porque deve obe~
diência a uma corte escolhida indiscutivelmente por critérios
políticos.
Obviamente; o Ministério Público vinlÍa sendo escolhido
n~ssas cortes de- contas _tambénl_ i_,Oi- critérios políticos: .Isso
leva_ a uma situação em que Iamen~avelmente não há a rigorosa
fiscaliZação da aplicação da lei", porQue_ os_ iiltegrantes dos
tribunais e os membros do Ministério Público junto aos tiibU-nais teriam uma mesma natUreza- quanto à escolha e quanto
à função.
Isso não está 9ireíto. Não vamos nem nos preõcupar com
as cores da constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Situemo-nos na questão de mérito. Não é correto que em um
tribunal onde haja um ministério para fiscalizá~lo seja uno
para os_ juízes do tribunal e para os integrantes do Minis.tério
Público o poder hierárquico, assim como o poder disciplinar
e todos os poderes administrativos, falando aqui à luz do
Direito Administrativo brasileiro.
O que há de errado nesta solução é exatamente situarmos
o Ministério :público numa obediência a quem ele fiscalíza.
Isso me parece irregular.
Historicamente,- as Cortes de Contas não eram levadas
a sério. Esses critetiOS nun:ca foram condenados abertamente,
exatamente porque Conselhos de Contas dos Municípios, Tri~
bunais de Contas dos Municíptos, Tribunais de Contas da
União, e - por que não dizer - até o Tribunal de Cqntas
da União, eram recebidos dentro de um universo muito mais
político do que propriamente técnico,
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Vejam os senhores como a situação é complexa e como
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podemos interpretar artigo por artigo de uma lei ou uma
lei isoladamente. Não seria uma boa hermenêutica- ou não
seria nem hermenêutica- porque a verdadeira interpretação
de lei, como tratam Carlos Maximiniano e tantos estudiosos
da unicidade do Ministério Público, das novas aptidões do do Direito - inclusive Orlando Gomes, o glorioso baiano
Ministério Público, quando foram discutidas possibilidades -,não pode ser feita fora do sistema legal; ninguém interpreta
para que o Ministério Público realmente tenha condições de um dispositivo fora do uníVCfso da própria lei nem aquela
exercer o seu trabalho no comedimento de todos, inclusive JeLfora_do universo que é o direito pátrio. no comedimento das autoridades do Poder Executivo,
É evidente que o art. 130 deve ser lido juntamente com
Srs. Senadores, sente-se perfeitamente que o art. 130 . outros princípios atinentesao próprio Ministério Público. Bem
da Constituição- Federal tem algo de exdrúxulo. Ele pode falou o Senador Josaphat Marinho, com a cátedra que lhe
ser entendido de vários modos. Participei, com o Deputado está na mente e no sangue, a veia do professor que bem
Nelson Jobim, o Deputado João Agripino, da Paraíba, e ou- explicou que não estamos a-utOrizados a dividir Ministério
tros parlamentares, dos debates sobre a emenda que resultou Público. Se o Ministério Público estava e está dividido é porno art. 130.
que não é Ministério Público. Se há esses procuradores, sem,
Sei que -não houve uma compreensão geral no colegiado que tenham passado por uma disposição transitória parã. os
que se formou na Assembléia Constituinte, coroo era costume quadros do Ministério Público, eles não são do Ministério
formarem-se grupos para resolver, em nome dos partidos, Público, o que equivale dizer que o Tribunal de Contas não
determinadas emendas.
tem Ministério Público, porque o Ministério Público é uno,
Mas acompanhei a redação de tudo isso _e_ sei que em é só um para merecer as atribuições que a Constituição Federal
muitos, inclusive em mim, havia a preocupação que comunico concedeu a ele.
aos senhores. Havia_ a necessidade de a ConstituiçãO Federal
Não posso admitir o Ministério Público menor, apenas
abrir espaço para as Constituições dos Estados quanto ao administrativo, apeiYas ·especializado em contas, ainda mais
sistema de contas.
que a especialidade em contas, junto aos tribunais não é do
Não foram vitoriosas as emendas, inclusive algumas de Ministério Público. É preciso que V. Ex~ atentem para isso.
minha autoria, que pretendiam a unicidade do sistema de Os Tribunais de Contas têm auditores e os auditores é que
contas. Queríamos que a fiscalização das contas fosse um cuidam da parte contábil. O Ministéiio Público tem por função
sistema só, relativamente aos Municípios, aõS _Estados e à examinar o aspecto de juridicidade, de legalidade, de_correção
União, de tal sorte que houvesse uma correlação e_ntre os legal; se há ou não delito no manuseiO das verbas públicas,
tribunais, assim como existe na organização do Poder Judiciá- se há ou não desvios, mas tudo à luz do Direito e não à
rio, onde os recursos podem ser interpostos de um tribunal luz da Contabilidade. A parte contábil é entregue aos auditoa outro etc.
res que existem nos conselhos de contas, nos Tribunais d6
Essa idéia -não foi amadurecida convenientemente mas Contas dos estados e no Tribunal de Contas da União. Não
em muitos tribunais de contas, já na época da Constituição, pÕsSo, assim, admitir um Ministério Público administrativo,
o Ministério Público era de fato exercido pelo Ministério Públi- porque, do contrário, não é Ministério Público, não tem' a
co, inclusive no E_st_ado do Ceará.
solenidade_ de Ministério Público, a aptidão de Ministério PúHouve uma preocupação referente ao art. 130, PorQue blico, a função de Ministérío Público, priilcipãlmente obedeos Tribunais de Contas, como tribunais administrativos, não cendo à autoridade que ele fiscaliza. Nisso tem toda razão
integram o Poder Judiciário. O MinistériO Público atua, co.ro.Q.- _ o Senador José Paulo Biso!.
mente, junto a esse Poder em algumas de suas funçõe_s. ~as
Na verdade, o Senador Maurício Corrêa trouxe Uma série
poderia haver o risco de que, ao atuar em um tribunal administrativo, o representante do Ministério Público perdesse as de exemplos. Mas esses exemplos não são tão valiosos quanto
suas garantias e direitoS OU nãO tivesse as suas obrigaçõeS; parecem, porque em todas essas leis Citadas e em todas as
mais· ainda, poderia haver o risco de parecer que alguém pu- Constituições- citadas é bem provável que haja sempre a polêdesse ser mandado para um Tribunal de Contas sem ter suprida mica expressão: Ministério Público junto aO Tribunal de Cona exigência do concurso e sem integrar propriamente os qua- tas do Estado do Acre; Ministério Público junto ao Tribunal
dros do MinistériO Público. Digamos que se- mandaSse ao- de cOntas do Estado de Roraima; Ministério Público junto,
- o que significã que C>" Ministério Público não é do Tiibunal.
Ministério Público e que este escolhesse quem iria funcionar
como seu representante junto ao Tribunal de "Contas. Ficaria O Ministério Público não pode ser de Tribunãl. Não pode
ninguém acreditar que o Ministério Público seja da posse
claro que o integrante do Ministério Públi~o, indo ~-uma
administrativa de qualquer ente, porque o MiniStério Público
COrte de Contas, não se prejudicaria ·quanto aos seus direitos_
é ele mesmo, é exatamente ele, com suas funções, com suas
nem se veria livre das suas obrigações e dos seus dever_es.
destinações, com seus deveres e os_rigores com que são trataEnfim, ficaria caracterizado que nos Tribunais de Contas,
em -quaisquer cortes de contas, a função era, realmente, a dos os seus integrantes.
·
Não podemos ter um Ministério _Público administrativo,
de Ministério Público, a de fiscal da lei.
Há o entendimento de que ao dispor Ministério Público porque amanhã teríamos outros_ ministérios públicos, um Mijunto aos Tribunais de Contas", estava a Constituição se -refe- niStério Público para atender a esta o_u àquela necessidade
rindo a quem lá estivesse sem ser propriamente do Ministério da -Vida socfal ou da Vida política:-do País, e a Constituição
Público, e que por este dispositivo-paSsaria a sê-lo. É também estaria inteiramente desfigurada.
um entendimento e acho que não é -desautorizado, porque
Sr. Presidente, depois das palavras tão bem colocadas_
pelo Senador José Paulo Bisol, depois da lição catedrática
· a redação é re~lmente equívoca
Deus nos livre, no entanto, entendermos a ConstituiçãO do professor e Senador Josaphat Marinho, o que queria este
como acadêmicos do 1~' ano de Direito~ isto ~. achando _que cearense humilde aqui nesta tribuna? Mas, talvez, tenha tido

o Senador José Paulo Bisol tem razão - não _será emoção
- , quando se confronta com esse quadro. Se permitirmos
que perdure, terá sido em vão, tudo o que fizemos em prol
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o mérito de trazer à colação, trazer à baila, trazer à Casa,

os exemplos do meu Estado, porque-lá, sem que seja uma
ilha, lá no Estado do Ceará, o Ministério Público é apenas
um para todos os_ fms, para todas as finalidades, para· tudo
o que a Constituição a ele reservou, quer no que concerce
à organizaçãO federal, com reflexos do Estado, quer no que
diz respeito especificamente ao Ministério Públ!~o do Estado
do Ceará.
Deploro que se tente organizar o Ministél:io Público particular, de bolso, à mercê do dirígente-, à mercê do Tribunal,
porque isso descaracteriza e diminui o Tribunal de Contas
da União. Se isso historicamente foi_ possível, não o é mais,
após a normalização da aplicação da nova Carta Constitu~
clonai, após os seus_ regulamentos e os seus esclarecimentos.
Constitucíoõãlmerite sãO passados apenas alguns instantes da promulgação até aqui. Diremos que faz anos que a
Constituição foi promulgada, lnas para o Direito Constitucional não há relógio, não há o calendário natural. Há o
amadurecimento jurídico do Estado, o acompanhamento social para esse amaduramento e a normalização através, acima
de tudo, do conhecimento da carta e da sua aplicação cada
vez mais regular.
Era o que tinha a- dizer, Sr. Piesiderlte.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneiroF- Concedo a
palavra ao nobre Senador Odacir Soares. (Pausa.)
S. EX" não está presente.
·
Não há mais oradores inscritos para encaminhar a votação.
Passa-se à votação da matéria.
A Presidência esclarece que, nos termos do art. 300_do
Regimento Interno, a votação das diversas proposições referentes à matéria-Será feita na seguinte seqüência:
1) Texto do projeto, ressalvados os destaques dele requeridos e as emendas.
2) Preferência para a votação âe emendas.
3) Destaque dos textos do projeto.
4) Emendas do parecer favorável em globo, ressalvados
os destaques delas requeridos.
5) Emendas do parecer favorável destacadas.
6) Emenda n~ 67 do Relator, autónoma.
7) Emendas de parecer contrário em globo, ressalvados
os destaques delas requeridos.
8) Emenda de parecer contrário destacadas.
9) Subemendas, uma a uma.
10) Redação Final.
Votação. em primeiro lugar, do texto do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa,
requerimento de destaqué que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
O Sr. Chagas Rodrigues -Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
o SR. PRESIDENTE-(Dirceii- Carnein)Y- Peta ordem,
concedo a palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB - PI. Pela ordem.)- Sr. Presidente, nesta sessão de hoje_ o Senado teve
oportunidade de se pronunciar sobre 13 proposições. Faltam
apenas três, dentre elas a que foi objeto de encaminhamento
de votação, que é o Projeto de Lei da Câmara n~" 73, de
1991.
Ora, Sr. Presidente, pelo encaminhamento feito por dife:..
rentes colegas, chegamos à conclusão, mais uma vez, que
se trata de matéria altamente polêmica. As outfas matérias -
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foram objeto de votação porque houve um entendimento por
parte das diferentes bancadas.
Mas essa é uma -matéria altamente polêmica-, qüe- vem
sendo objeto de manifestação do MinistériO Pú6Iico Fedecii
e do Ministério Público dOs Estados.
Ora, Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem levando
em conta o que determina o art. 288 do_ R,~,gimento Interno:
"Art. -288. As deliberações do Senado serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros (ConsL, art. 47), salvo nos seguintes casos, ... "
Salvo naquelas hipóteses em que o quorum ainda é maior.
Sr. Presidente, no dia de hoje, nesta quinta-feira, sabe.,..
mos que Sua Excelência o Senhor Presidente da República
está ultimando a composição do novo Ministério. E por esta
razão e por outra é públft:o e notório que não temos no plenário
número suficien"te para pr6Céâermós à votaÇão de uma matéria
de tal importância como essa.
Sr. Presidente, a minha questão de ordem é esta: não
temos· quorum normal para p~o~~der à v_'?_taç~o dessa 111:atéria
da maior importância, rePitO, e altamente polêmica. Assim,
creio não ser possíVel, porque teríamos, em seguida,_uiTI requerimeri.tó de verificação que comprovaria a: inexisféncía
qu~
rum.

de

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiror- S_enador Chagas Rodrigues, a Presidência dispõe de um quorum de 66
Srs. Senadores e dará prosseguimento aos ·trabalhos na forma
regimental. Quando oportuno, V,. Ex~ poderá-pedir verificaÇãO
de voto, se_ assim for o caso. ·
,
O SR. CHAGAS RODRIGUES -Acolho a observaÇão
de V. E~ dizendo que na Casa estariaril presentes eSSe-s Srs.
Senadores, mas eu me referi ao Plenário. Mas acato a colocação de V. EX'
··
·-· ·
.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) =-Sobre a mesa,
requ-erimento de-destaque que será lido p"elo Sr. 1~ Secretário.
É lido o seguin,te
·
. __ .
REQUERIMENTO N• 158, DE 1992
Nos termos do art. 312, ãlíriea c do Reglm6nici"Jntern0,
requeiro destaque para rejeiçãO da Emenda-2- CCJ, êiiPUt~
Sala da Sessões, 9 de abril de 1992. -'Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carheiro) -' O requeri- menta será apreciado oportunamente. _
Em votação o projeto, ressalvados os destaques- e as
emendas.
O Sr. Chagas Rodrigues....:.. Sr. Presidente, peçO ve~~icação de votação-:
- O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-_: É regimental
o requerimentO de V. Ex~ Co_m o apoio de três Srs.-Senadores,
será feita a verificação solícitada.
(Pro_cede~•e à votação)
VOTAM "SIM OS SRS, SENADORES:
Amir Lando
Cid Carvalho
José Fogaça.
Paulo Biso!
Pedro SimoD.
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Raimundo Lira
Ronaldo Aragão

VOTA "NÃÕ" O SR. SENADOR:
Chagas Rodrigues
ABSTÉM-SE-DE VOTAR OS SRS. SENADORES.
Francisco Rollemberg
Magno Bacelar
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -.:votaram Sim

7 Srs. Senadores;-- e-Não 15.
Houve 2 abstenções.
Total de votos: 10.
Não há quorum
A Presidência vai suspender a sessão por 10 minutos,
acionando_ as campainhas para a chamada dos Srs. Senadores
a plenário.
Está suspensa a sess_ão.

min)

(Suspensa ds 17h54min, a sessao é reaberta às 17h56
·
·

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Está reabarta
a sessão. -Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus
lugares para a verificação de quorum.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação)

VOTAM "SIM" OSSRS. SENADORES:
Carlos Patrocínio
Cid carvalho
José Fogaça
Lucídio Portella
Paulo Biso!
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A Presidência
esclarece ao Plenário que a matéria recebeu durante o prazo
regimental, oito emendas, nos termos do art. 235; II d, do
:Regimento Interno.
Nos termos do art. 140, do RegiMento Interno, designo
·o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho para proferir o parecer sobre as emendas apresentadas perante a Mesa.
O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, peço a palavra,pela ordem. ·
·

O SR. PRESIDENTE (Dirceu carneiro) palavra a V. Ex~.

Concedo a
·

SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI. Pela ordem.)

-Sr. Presidente, V. Er. se referiu à matéria, objeto do item
4, discussão do Projeto de Lei da Câmara, em regime de

urgê:ncia, que ctür a -cãfreira de Apoio Técnico-Administra_tiVo do Ministério Público da União.
__
.
,
Consulto V. Ex~: haverá tão-somente a discussão, não
se procederá_ a votação, em virtude do último resultadoZ
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Exatamente.
O SR. CHAGAS RODRIGUES- Obrigado.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Para emítir parece-r.) - Si:"Pr6sidente, Srs. Senadores, vem
a exame desta Comissão de Constituição JustiÇa- e Cidadania
as oito Emendas apresentadas em Plenário, pelo eminente
Senador Maurício Corrêa, referentes ao Projeto de Lei da
·Câmara que institui a Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da União.
o

Emenda n~ 1
Manda excluir do texto a- expressão "Tabela (de pessoal)", s_ob a justificação de que, com a aprovação da Lei
Pedro Simon
n"' 8.112 de 1990, não mais existem tais tabelas no MPU,
Ronaldo Aragão
. posto que seus servidores foram incorporados ao Quadro de
VOTA "NÃO" O SR. SENADOR:
Pessoal desse órgão.
Chagas Rodrig_ues
_
A EIJ:;Lenda é procedente. Com efeito, o Projeto em exame
ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR
é anterior à Lei n'-8.112, de 1990 (Regime Jurídico dos ServiMagno Bacelar.
dores Públicos Civis da União, das Autarquias e das _FundaO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Votaram ções Públicas).
Com a unificaçãO do regime jurfdico estabelecida pela
"Sim" 7 Srs. Senadores; e "Não 1.
citada lei, as Tabelas de Pessoal do MPU deixaram de existir,
Houve uma abstenção.
pois que os servidores celetistas que as _Compunham tiveram
Total: 9 votos.
seus empregos transformados em cargos, seildo incorporados
Não há quorum. A matéria fica com. a votaÇão adiada.
aos Quadros de Pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ..:.:; Item 4:
Nosso parecer é pela aprovação.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 126, DE 1990
Emenda n~ 2
(Em regime de urgência, nos terin_os do art. 336,
Determina a retirada das expressões "e empregos" e "ou
c,do Regimento InternO.)
- -empregos" de várioS dispositivos do texto. porque os empreDiscussão, 6rri turnCi único, do Projeto de Lei da gos existentes à época do envio da proposta e de.,seu exame
Câmara n' 126, de 1990 (n' 1.854/89, ·na Casã de óri- na Câmar"a dos Deputados já foram- transformados em cargos,
gem), de iniciativa do Ministério Público daUnião, que conforme disposto na Lei n' 8.112, de 1990.
cria a Carreira de Apoio Técnicõ-Administrativo do
A alegação é procedente, pelas mesmas razões já expostas
Ministério Público da União e seus cargos, ftxa os v3lo- em relação à Emenda anterior.
res de vencimentos, e dáoutras prov:idências; tendo
O parecer é favorável, pela aprovação.
PARECER favorável, sob n•485, de 1991, da Co- _ Estabelece que os valores de vencimento fixados no Anemissão - de Constituição, Justiça e Cidãdania, com xo lU da lei devem referir-se a julho de 1991, e não a -abril
voto vencido, em separado, da Senadora Júnia Marise. de 1990, como constava na proposta original. A justificação
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresen- esclarece que. em face dos aumentos diferenciados concedidos
tadas peránte a Mesa.)
pelo Governo no presente exercício, faz-se mister atUalizar

--. .
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as tabelas de vencimentos, a fim de que não haja substancial
prejuízo_ remuneratório p3ra Os servidores.--De fato~ a proposição- adotava, à época do envio e de
sua apreciaçãü--na outra Casa Legislativa, padrões de Vencimentos compatíveis com-os do Poder ExecutiVO para cargos
com atribuíções e responsabilidades de nível e complexidade
equivalentes, procedendo a incorporação ao· vencimento, da
gratificaçãõ--eXtraordíriái'li dos servido_res do MPU.
Posteriormente, foi editada a Lei n' 8.216, de 13-8-91,
que corrigiu de forma diferenciada a tabela de vencimentos
dos cargos do Plano de Classificação de Cargos (PCC), ao
qual pertence a grande maioria dos servidores do MPU.
Em conseqüência, a tabela de transposição e a tabela
de padrões de vencimento insertas no Projeto tomaram-se
inadequadas e, se mantidas, trarão grande prejuízo financeiro
aos servidores do MPU. Ao mesmo tempo, os novos valores
de vencimento tomaram-se insuficientes para incorporar a
totalidade da gratificação extraordinária ·que os servidores
atualmente percebem.
Portanto, esta Emenda de n~ 3, conjugada com as de
n~ 5 e 8, é neCésSária para evitar que os servidores tenham
sua remuneração-normal drasticamente reduzida, tendo que
receber a diferença como Vantagem pessOal, com o incoveniente de que será absorvida nas futuras promoções.
NosSo parecer é pela aprovação.
Emenda

n~

4

Substitui, no art. 79 , a referência :3.0 ''Estatufo dos FunciOnários Públicos Civis -da União", pela referência ao "regime
jurídico dos servidores públicos civis da União". Aduz que
o chamado Estatuto dos Funcion-áriOs Público Civis da União
(Lei n' 1.711, de 1952) já foi revogado, sendo substituído
pela Lei n' 8.112, de 1990~ que dispõe sobre o regime jurídico
dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais. Dafã neCeSSídade- áe adequar-se
o texto do projeto, que é_ anterior à citada Lei n9 8.112,- de.
1990.
.
..
Obviamente, a alegação é procedente.
O parecer é pela aprovação.
Emenda n 5
A Emenda determina a incorporação parcial da gratificação criada pela Lei n<:> 7.761, de 1989, aos vencimentos dos
cargos d,a Carreira de Apoio TécniCo-AdniinistiatlVódó-MPU .Estabelece que os integrantes da carreira_ continuam a fazer
jus àquela gratificação, no percentual cte 80%' calculado sobre
o vencimento. Altera, ainda, a denominação dessa vantagem
para Gratificação pelo Exercício· de AtiVidade de_ Apoio do
Ministério Público da União.
··
A alteração proposta objetiva adaptar a projeto à política
salarial adotado pelo atual Governo, em relação.ao funcionalismo público já- que· a-proposição lhe é anterior, confOrmeanalisado no parecer a Emenda n 11 3.
Entretanto, com a aprovação das Leis n 95 "8.270, de
17-12-91, para o funcionalismo público, e n' 8.274, de 18-12-91,
especffica--p·ara os serVidores do MPU, concedendo aos integrantes do Plano de Classificaçáo de Cargos - PCC, um
adiantamento pecuniáriõ Correspondente a 35% do vencime.nto, o texto da emenda ficou _também ultrapassado, necessitando de correção para evitar que os servidores do MPU
sejam prejudicadOS~- Com efeito, ao ingressarem na caireirà, tais servidoreS
serão excluídos do PCC, deix.ando ,de perceber o referido
11

adiantamento, o qual pre.cisa ser comp~nsado por um ajuste
na gratificação criada pela Lei n' 7.761, de 1989.
Para efetuar o devido ajustamento, deve-se manter o
critério da Lei n 9 7.761, de 1~89, que atribuiu_ conipetência
ao Procurador-Geral da República para regulamentar a concessão daquela gratificação.
Tendo em vista a vedação- constitucional a aumentO de
despesas em emendas de iniciativa -dO Poder Legislativo, nessa
matéria, deve-se ressalvar que a referida regulamentaç~o não
poderá implicar acréscimo .de dispêndios.
À vista dessas considerações, nosso parecer é parcialmente favorável à emenda n<:> 5, do eminente Senador Maurício
·
Corrêa, na forma da seguinte Sub-ei;IIenda:
Sob-Emenda n• 1-CCJ, à Emenda de Plenário n' 5
(Ao PLC n' 126, de 1990)
1') Dê-se ao art. 8' do PLC n• 126, de 1990, a segninte
redação:
"Art. 89 O ProcuradOf-Geral da República re~
gulamentará os percentuais da vantagem de que trata
a Lei n' 7. 761, de 25 de abril de 1989, de forma que
itão haja aumento da despesa prevista com a aplicação
desta lei."
Emenda o96

Adapta as denominações dos cargos comissionados :io
disposto na Lei n 9 9.112, e autoriza o Procurador-Gerãl da
República a proceder a transformação_ das funções DAI em
FG, nos termos do art. 1• da Lei n• 8.116, de 13-12-90 e
da Lei n' 8.216, de 13-8-91, sem aumento de despesa.
·
Em razão da anterioridade_ do Projeto em exarile, em
relação às leis acima avocadas, todas de carátef mais amplo,
há necessidade de se efetuarem as adequações propostas na
emenda.
O Parecer é favorável, pela aprovação.
Emenda n~ 7
Manda suprimir o art. 11, que trata da contagem de tempo
de serviço na ·transposição ·do regime celetista para o estatutário.
De fato, a disposição àli c_çntida é matéria sup~~ada ..
Com a publicação da Lei n<.> 8.112, de ~990) já _:se efe~uou
a transposição automática dos serVidores celetistas para o regi~
me estatutário, segundo normas ali estabelecidas, inclusive
-quanto contagem do, tempo de serviço.
Entendemos que o artigo deve ser eliminado.
Nosso parecer é favorável à aprovação da emenda·

a

Emenda n'8
Altera os Anexos I, II e Ill, no que se refere ao elenco
de classes e padrões dos cargos, à correspondência de classes
e padrões com as atuais referê-ncias -e a0s ..'Vá.lore5 cie· vencimento de cada padrão, atualizando essas quantias pata julho
de 1991.
Conforme j_á foi explicitado- ao tratar-se da Emenda n<.>
3, _o objetivo das alterações é compatibilizar a remuneração
dos integrantes da carreira com o nível retributivo atual, de
forma q~e não haja perda nem awnento da remuneração no
enquadramento.
As modifiCações são ad~quãdaS.
O parecer é- pela aprovação.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u
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Concluindo, manifestamO-nos pela aprovação das Emen-

das de Plenário de n~" 1 a 4 e de n9 6 a 8, ao-_ Projeto de
Lei da Câmara n' 126, de 1990, e pela aprovação parcial
da Emenda n9 5 ao mesmo projeto, na forma da Sob-emenda
já referida.
~

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O parecer
conclui favoravelmente às Emendas n~ 1, 4, 6_a 8, pela aprovaçãO parcial da de n!' 5, nos termos da subemenda que apresenta.
Passa-se à discussão do projeto, das emendas e sob-emendas, em turno úniCo. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação fiéa àdiada por falta
de quorum.
O SR, PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A matéria
constante do Item 2 da pauta, PLC n~ 125/91, fica retirada
por falha de instrução.
É A SEGUINTE A MATÉRIA RETIRADA:
-2PROJETO DELE! DA CÂMARA N' 125, DE 1991
(Complementar)
(Em regime c;Ie urgên_c!(l·, :tlS'S termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 125; de 1991-Complementar (n' 60/89, na Cása~de origem),
que disciplina os limites-·das despesas com o funciorialismo
público; na forma do art. 169 da· Coristituiçãó Federal. tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.- (Relator: Senàdor Melrà Filho.)
· -19_ pronunci3mehto:'fáVórável ao projeto;
:.._ 29 pronundairient6:· favOrável à emenda de plenário.
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas
perante a ComiSsão de Assuntos Econômico_s.) ·
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se, agora; à apreciação do RequeriinenfO i1.9l52/92,
.lido no E~pediente 1_de a:utori<J. çiÇ> ~çnador Ferqa,ndo Hem·!-que
Cardoso.
_ ........
Solicito ao nobre··sena_dor José Richa o parecer da Co-missão Oe Relações EXterioreS CDeiesa ~acionàl.
O SR: JOSÉ RlCHA (PSDB- PR. l'aui ~mitir parecer.
Sem revisão âo orador.) -Sr. Presidente~ em _nOme da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, relato e ofereço
parecer ao Requerimento n"' 152!92, vazado nos seguintes termos:
; .• , "Nos term.os do disposto no art. 4!), § 1"' do Regimento Interno desta Casa, solicito a:Ufórização do Senado Federal para participar de seminários organizados
pelo consulado brasileiro em São Francisco, na Ur;úverSidade de Stanfórâ e Universidade d_a Califórnia, em
Berkeley, Estados Unidos.
__
Assinado, Sepador Fernando Henri'que Cardoso."
Sr. Presidente, o meu- parecer, em nome,". da Comissão
de RelaÇões exterioiês e Defes-a Nacional aO Requerimento
n"' 152, é favorável, pÕrqu'e o- Senador Ferna,ndo Henrique
Cardosos é._o primeii'o pal~stt:ante deste seminário ·realizado
na Universidade de Stanford e é painelista de outro-semiD.ário
da Universidade da Califoróia-, -ein Berkeley.
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Portanto, nos temos do Regímento, ofere_ço parecer favorável à aprovação do requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O parecer
da Comissão de Relações Exteriores e· Defesa Nacional é
favorável.
A votação fica adiada por falta de quorum.
Volta-se ã lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente,
Srs. Senadores, à minha intenção é tentar fazer uma avaliação
sobre os fatos que estão ocorrendo no Peru. _,
Evidentemente~ como· estamos no final da sessão- não vou me aprofundar na questão, não vou fazer um longo discurso que o fato político de tanta relevância está a merecer.
Mas, de qualquer maneira, acho que há urna lição extremamente importante que deve ser assimilada por nós brasileiros
nesse episódio políticO ocorrido no Peru.
Ali temos um exemplo muito evidente, muito claro, do
que seja aquilo que se pode chamar de um regime presidencialista com congresso forte. Na verdade, pode se dizer com a mais absoluta tranqüilidade: a constituição peruana dá grandes poderes ao parlamento. Dá ao parlamento um enorme potencial de intervenção
nas decisões governamentais.
Uma das alegações do Presidente Alberto Fujimori, para
levar adiante o s_eu golpe, foi o fato de que estava impossibílítado de governar. O Partido Aprista, de Belaúnde Teny
e de Alán garcía, de oposição, tem sido um oponente sistemático às iniciativas do Presidente Fujimori. Em outras palavras,
o Partido Aprista vem objetando - a nível de poder legislativo
-todas as iniciativas do Presidente Fujimori.
·
Sr. Presidente, é isso o que caracteriza o reginie presidencialista com o Congresso forté. É a capacidade, a potencialidade de o__ parlamento impedir o presidente de governar.
O i:egime presidencialista com o Congresso forte- é rigorosamente um regime inviável. Algu~shão.de se perguntar: como
-este regime presidencialista com o Congresso__ forte está, por
exemplo, funcionando no Brasíl?
E importante caracterizar que, aqui, no Brasil, não há
_um~ situação de ambivalência, çle dualidade pqlítica id_eológica
como há no Peru: de um lado, um presidente liberal-conservador, radical, no seu liberalismo~ que é o Presidente Alberto Fujimori, e, de outro lado, um partido de conteúdo ideológico nacional populista, que é a Aliança Popular RevolunciO~á_ria Americana-- O APRA, o Partido Aprista.
_ Es~aprofunda contradição, eSse ãnta:gonism.o ideológi.co,essã d~aliÇade político-institucional do Peru, joga uma InStituição contra a Outra, de m,odo _que o Congresso se transforma
nuin antipoder.
E esta é a ine-Vitável destinação de um Congresso, mimregime presidencialista com um Congresso forte: o Congresso
passa a ser um antipoder, passa a desempenhar um papel
de obstrução permanente às iniciativas do Presidente da República; o Congresso jmpede o presidente de governar.
E esse foi o argum~nto .~o qual_ se_ fund_amentou o Sx: ..
Alberto Fujimori,pãra suspender as atividades do Poder Judi-_
ciâriO, de- excluir da _apreciação do Poder Judiciário- oS alo-s
que por ele venham a_ser praticados durante o período de
exceção, e de disssolver o Congresso Nacional.
J,:stamos diante de um sistema constituciórial muito semelhante ao do J3rasil. E ~u_you di~r, até sem inedo de errar:,
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sem medo de estar cometendo um exagero, que no Brasil

a estrutura constitucional dá ao Congresso brasileiro maiores
poderes de veto, em -relação ao Presidente, do que no Peru.

O Congresso brasileiro tem maiOr poder de objetar as iniciativas do Governo do que o do Peru. No Brasil, o nosso Congresso é muitO mais forte, tem instrumentos muito mais ativos
e eficazes para obstruir' a· aÇão governamental do que o do
Peru. No Peru, o veto exige 3/5 (três quintos) do Parlamento,
é quase impossível chegar-se ao veto. Aqui, nós, com maioria
absoluta, podemos vetar uma iniciativa governamental, podemos derrubar o veto.
Ora, ã rejeição ao veto~ por maioria absoluta, é exemplo

único- no universo C6llstitucional do mundo. Não há nenhum
país no mundo, de regime presidencialista, em que se possa
rejeitar um veto presidencial por maioria absoluta, 50% mais
um. Sempre é ou 3/5 (trés quintos), ou 2/3 (dois terços),
como ocorre, por-exemplo, no regime presidencialista de congresso forte, que é o regime ameriCano.
No nosso regime presidcncialsita, tivéssemos nós um parw
tido majoritário, de conteúdo nacional populista, como o Parw
tido Aprista o é no Peru, e o Presidente Fernando Collor
estaria iriviabilizado, o seu governo não conseguiria dar um
passo sequer.
Este regime presidencialista só está conseguindo funciow
nar no Brasil em razão ·do fato de o Congresso Nacional estar
pulverizado. Em primeiro lugar, não há uma maioria hegemónica; em ·segundo, o partidO de conteúdo nacional-populista,
vinculado a uma visão do nacionalismo autárquico dos anos
50,-qU"e, no meu-mOdo de entender, com todo o respeito,
é o PDT, não é um Partido majoritário, itáo é uni partido
hegemónico, não~ um partido que tenha peso nas decisões.
Mas, vamos _ü_n,.aginar o seguinte: que no Brasil o Líder
da Oposição, com nia:ioria, fosSe o Sr. Vivaldo Barbosa, por
exemplo, e S. Er: tivesse o controle de mais de 50%-do Senãdo
e da Câmara. Pergunto: seda passivei governar -no Brasil?
Só é possível governar no Brasil, Sr. Presidente,-srs:
Senadores, porque ·o·- Congresso está pulverizado e porque
o Partido Majoritário é moderado, é um partido de negociação, é um partido disposto a permitir ao GoVerno-góvei"riai,ou seja, assegurar a governabilidade ao Governo. __
Enganam-se aqueles que supõem qu-e este nosso sistema
funciOna. -o noss_o siStema riáo- funciona- e -não- funCion-ará
no momento em que houver uma radicalização~ um confrontO
de forças políticas no -cenátio naciorial.
Tenho convicção, certeza, de que o Sr. Alberto Fujimori
cometeu um erro profundo, irreparável. O primeiro erro foi
o de imagimir QUe golpe a faVor é bom. Não é. O Sr. Juan
Maria Bordaberry, no l..Jruguai, sabe bem que golpe a favor
acaba em assunção dos militares ao poder, porque, num determinado momento, o civil que deu o golpe supõe que detém
a unção divina do poder e é intocável. Os militareS se entfeo~
lham e se pcguntam: " m~s o que garante o poder a esse
Presidente cívil? Voto não é porque em ditadura não existe
voto; Parlamento não é, porque o Parlamento está disssolvido;
o poder judiciáriO- tlãó é, porque o POder Judiciário está com
as suas atividades suspensas; a única coisa que dá sustentação
a esse cidadão civil são as nossas armas, os nossos tanques".
ora~ Pot que estafá éle no pOder 'e nao n6s'rFOi este o racio~
cínio do General Gfeg"orio Álvarez, no Uruguai, para excluir
Pacheco Arei:o e Juan Maria aordaberry.
Portanto, gOlpe a favor ~pre 'resulta, necessariamente,
na tutela militar e, mais tarde, inevitavelmente, na assunção
do militar ao poder.
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Então, o Sr. Alberto-Flljimori e&tá-~- <:fuem sabe, cavandoa sua própria sepultura, além de cavar a sepultura da democracia no Peru.
Mas eu quero, neste pronuncimento, realçar o fato de
que este regime presidencialista que nós construímos no Brasil,
que é muíto semelhante ao do Peru, acaba quase que inevitavelmente- a História é pródiga nessas lições-, em situações
como esta: um presidente alegando que não pode governar;
que o Congresso não lhe dá condições; que o Congresso lhe
tira os iriStrumentos de ação e de iniciativa· rio campo económico, para realizar as reformas que entende, que levará o
País à saída da crise económica e o resultado é sempre este:
dissolução do Congresso, suspensão das atividades do Poder
Judiciário, fim da imprensa.Iivre, prisão dos políticoS e tanques
nas ruas. Essa é a trágica história da América Latinà. E o
pêndulo entre o populismo demagógico que de um lado promete o paraíso ao povo sem luta e sem sacrifício e, de outro
-lado, o liberalismo conservador que acha que pode apertar
o cinto, que pode submeter um povo, uma Nação, uma sociedade ao extremo sacrifício económico Sem que isso tenha
nenhum custo humano, nenhum custo social. A verdade acaba
sendo sempre a mesma, o resultado é quase sempre o mesmo;
o fim e o enterro da democracia.
Por isso, Sr. Presidente, temos defendido enfaticamente
a necessidade de estabelecer-se um regime na América Latina,
através do qual se possa criar condições de estabilidade políti~
ca, de alternância e que não fosse preciso que um presidente,
ao dissolver o Congresso, gara1_1tisse a paz através de tanques;
que essa dissolução do Congresso .estivesse na Constituição,
na Jei. Se o Congr~o não deixa o presidente governar, n_ão
deixa o primeiro-miTiistiO govemãr, diSSoiVêw.Se o Corigfesso.
Pois não foi o que fez o Sr. Ca"vaco Silva. eili Poitugài eirí
1987? Dissolveu o Congresso ·veiO uma m~ioria tão-folgada
que lhe deu condições da mais absoluta govemabilidade, por-'
que o povo; na nova decisão que foi co_nvocado a tomar,
decidiu assim. Não precisou de tanques na rua, não precisou
de violéncia, não precisou de censura à imprensa, não precisou
fechar as portas do Poder Judiciário. Foi instituCional, rigoro~
samente .~em~crático e inerente às instit~.ições.
·
De modo que quero convidar os colegas Senadores a
esta reflexão.
Não estamos num País onde haja segurança, do ponto
de vista_i~s_titucional. Tivéssemos nós um_ confronte;> político,
como aquele que se dá no Peru, uma radicalização a nível
de Parlamento e Poder Executivo, o nosso sistemà de Governo
propiciaria uma crise, seguramente, muito rim~o~.

e

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. E r um aparte?
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Com muita honra e satisfação.
Faço mUito gosto-em ouvir o aparte de V. Ex•, Seitador Josaphat Marinho.

O Sr- Josapbat Marinho- A substância do meu aparte
praticamente já foi antecipada nas últimas frases de V. EX'
Sem dúvida, o regime presidencialista conduz a esses impasses.
Mas quando () presidente da República é eleito no regime
presidencialista, ele já sabe dessa situação e seu dever é respeitar a Çonstituiç.ão. Se o Congresso 'o j.)ertuba, pertUrba e'xercitando tarefas que- estão na Constituição. O Presidente do
Pe~u não tinha, por isso mesmo, o direito de apelar para
a força, porque nesse momento extravasou da legalidade. Mas
V. Er já fez essa afirmativa qtie· me preocupava.
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O SR- JOSÉ l'OG;(ÇA- V. Ex• não há deter dúvida
- e tenho certeza de que nenhum do_s Senadores têm de que estamos condenando veemente, como já fizemos até
em outro pronunciamento, aqui ho plenário, a atitude do
Presidente da República do Peru.
Estamos querendo evidenciar que o sistema não funciona;
que provoca necessária e inevitav-elmente este tipo de solução.
Havendo um confronto de forças no regime presidencialista
com um CongressO forte, o resultado é_a ruptura instituciortal.
Qüe o Presidente Alberto Fujinirirí eStá viOlentando- a consti~
tuição, está ferindo de morte a democracia; que não tem
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den~r o presidencialismo como sistema retrógrado e ultrapassado na América Latina. Obrigado a V. Ex~

Durantf!o discurso do Sr. José Fogaça, o Sr. Dirceu
Carneiro, 19 Secretário, deixa a cadeira da pi-eSidência,
que é ocupada pelo Sr. Lu_cfdio Porte/la, Suplente de
(;.,.,..retário.

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) palavra ao nobre Senador Divaldo Suruagy.

Concedo a

O SR. DJVALDO SURUAGY (PMDB- AL. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, s~s e Srs .. Sen_adores,
a recente renúncia coletiva do Ministério, com que o Presidente Ferl)ando Collor tentou -surpreender o País, parece não
ter produzido o efeito esperado. Ao susto provocado pelo
gesto inusitado sucedeu-se o ceticisnio diante das verdadeiras
intenções, sem falar do constrangimento de certos ex-ministros, que foram embrulhados_ no mesmo pacote de corrupção
que sempre cercou certas figuras do Governo.
Não produziu o efeito esperado porque a Nação já havia
se cansado antes, de tanto assistir a encenação como paSseíOS,
performances esportivas, sobe-e~desce de rampa, crise conjUgal, co_m que Sua Excelência vem procurando se manter em
evidência.
O País real, que trabalha, passa fome e morre de -cólera,
está farto de encenações. O País real reclama uma reforma
administrativa séria, um projeto com creScimento d. justiçá
sOciaL O País real quer ver os crimes de corrupção investigados
e exemplarmente punidos, de modo a que não mais se repitam.
O País real gostaria de ver concretizadas nos próximos três
an<>"s-as promessas fornitilãdas pelo Governo.
Todavta:, i! ~titude imperial do ocupante do Planalto au,nenta substancialmente as díficuldades para a concretizaÇão
dos ideais do Governo. Dificuldades inerentes a qualquer jogo
político - derivadas da diversidade de interesses em jogo,
Quero, Sr. Presidente e Srs. Senadores, trazer à baila das resistências de cada segmento em suportar sacrifícios, afo~
esse padrão de crise institucional que está sendo vivida pelo ra as limltaçõés"de representatividade- transformam-se em
PerU pai"a o riósso País e fazer aqui uma reflexão, também desconfiança- e Cetidsmo, prinCipalmente porque o PreS:iderite
séria e profunda: a de qué o nosso sistema, do ponto de não tem demonstrado interesse em apurar com profUndidade
vista da sua instrumcntaliçl~de, é muito m~is complicado e as denúnicas de irregularidades que assolam sua admiriistl:aoperacionalmente muito maiS difícil do que é. o sistema pe_1_11a- ção; apesar das reiteradas declarações em contrário.
- Em de_claração à imprensa, no começo deste ano, o PreSino. É ·verdade qUe exiSte· óô Peru a queda de miniStros por
voto' de descónfía'n"ça. Mas pilra haver a queda de um ministro dente tentou esclarecer que a corrupção está explqdindo no
_ª~I!~ Governo, não porque anda extrapolando os níve~s históé precíS:o haver 2/3 de voto's.'-Isso dificilme"nte acontece.
No entanto, no BrâSil,- in.esmO nãO havendo queda de ricos, mas porque tudo está sendo denunciado e apurado com
.ministros por moção-de desconfiança, tem-os OdireitO de rejei- a maior transparência. SuStentou ainda que a corrupção-- é
tar o veto presidencial por maioria absõluta. Isso é uma força o vírus da máquina, já nasce com ela, e que a diferença entre
um Governo e outro estaria no maior ou menor grau de acoque nenhum parlamento do mundo tem.
Os vétos pi'esidenci3is só ~ão têm sido fejeft~idos, sisteffia7 bertamento com que se processa. Puro jogo de palavras. Um
ticamente, criando situações .da mais absolu-ta ingÇ)vernabi- mínimo de bom senso indica que não se pode considerar como
lidade, porque o Parlamento, o Congresso Nacional está frag- exemplo de investigação· o inquérito na LBA, em·que só funmentado, está pulverizado. Há um divisionismo de forças polí- cionários menores foram indiciados. Tão pouco o rumo e
ticas e há, por parte do partido majoritáriO., o PMDB, uma as conclusões da sindicãticia-, no Ministério- da Saúde, são
proporctorrais à quantidade de irregularidades constatadas,
atitude de até muita moderação em relação ao Governo.
Houvesse_uma situação diferente, pergunto: como fica- Sem falar nOs mais recentes escândalos envolvendo o ex-Miriam os Planos Collor I e II e_ como o Presidente poderia - niStro -Antônio Rogério Magri e o eX-Secretário de Assuntos
Estratégicos, Pedro Paulo Leoni Ramos.
ter governado até aqui este País?
De fato, estamos aqui para rcgístrar, com a maior veeO que surpreende, neste -momento, -é- qUe o Presidente
mência possível, a condenação cabal da atitude do Sr. Alberto desconhece o desempenho ético-profiSsiõrial daqueles que
Fujimori. Todavia, S. Ex~ ê filho, é produto,_·é uma subcultura chamou para assessorá-lo. Surpreende muito mais que apeSar
do regime presidencialista;~ resultado das deformações desse
de_ todas as denúncias Sua Excelência só tenha decidido reforsistema. Ao condenar o Sr. Alberto Fujimori, temos i}ue con- - mar seu Ministério num momento extrenio, em que· quás"e:

nenhum respeito pelo povo do seu País, pela luta de toda
a América Latina pa:ra tentar restaurar a demOcracia nó Continente, isto é mais do_ que óbvio, ele já está suficientemente
condenado e o fazemos, também, aqui enfatícamente.
Aliás, o regime- presidenciálista propicia essas figuras vou usar uma expressão do Dr, Leonel ,Brizola _- exóticas.
O Sr. Alberto Fujimori é uma figura exótica da mundo polítco
latino-americanó: Não por ser um imigrante japonês, porque
isso só o _dignifica; mas por ·ter subido ao poder sem apoio
institucional de um partido político sério, consistente, com
tradição e com raízes na socie,dade peruana; por não ter compromisso com nenhuma institUição parlamentar política ou
da sociedade civil; foi eleito com aquilo que s_ó a_ presidencialismo perm:ite~: um partido de mentira, um partido de fantasia, que é o séu Câmb_i-º- 90. Essas Ineót1iaS -irlsti{U.Cíonais
e deformações não são possíveiS no parlamen~~riSmo. Um
presidente com esse tipo de postura, que é uiri averifU.reiro",
alguém que veio-do nada e que, por um determinado momento, magnetizou a_ socieda~e peruana a p:~~~ir _d'? um discurso
salvaciOriista, csó-fi"titifica -e prospera- nO presidencialismo. Os
Fug1riwp.-e óuti"óS ~6 dão êêftó no présideincütlismo eleitoralmente,.c depois o pOVo, ã -naÇão, a sociedade civil, os estamentos_do Estado, são obrigados a suportá-lo durante o longo
e tenebroso período do seu governo de cinco _a_no~.
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todos os set:ores do Governo estavam: -r&ebendo críticas por
fal~a de seriedade na condução dos negócios públicos.
Ao" empossar seus Ministros, ·o Presidente enfatizou que
governaria coro eles durante os cinco anqs d~ seu mandato
e que com eles conquistaria para o Brasil o triO.ômio democracia, desenvolvimento e justiça social. Prometeu, na mesma
ocasião, que liquidaria a inflação já no primeiro ano de gestão.
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núncias sucessivas de irregularidades, em volume crescente
e assustador.
O Ministro Britto Velho, homem que simboliza com sua
cultura privilegiada e grandeza moral, os atributos maiores
qu~ o homem público deve possuir, com a autoridade de
mais de oitenta anos de bons serviços ,prestados ao nosso
País, em cartas que tem me encaminhado denuncia toda a
Não -é preciso pesquisar muito para verifiCai que o Presi- angústia que o domina com os desencontros do Governo
dente é dado a fazer promessas e não cumpri~Jas. De sua Collor. ApoioRme em seu honrado nome para sintetizar as
equipe original de Governo só restaram os Ministros militares aflições que invadem a alma do povo brasileiro.
O ato presidencial da segundaRfeira, 30 de março, não
e José Goldembcrg, que começou como Secretário de Ciência
terá o condão de resgatar a credibilidade perante a opinião
e Tecnologia e hOje é Ministro da Educação~ -Apesar de uma experiéncia de dois anos como Presidente, pública, pois a sucessão de erros e promessas não cumpridas
Fernando Collor ainda não conseguiu executar uma ·política esgotou paulatina e profundamente a capacidade de tolerância
coerente ·de combate à inflação, à pobreza e à crise econômi~, da população.
O mercado financeiro reagiu à mudança da maneira espee já percebeu, com evidente desalento, que o País não só
se desviou da pretendida modernidade, como vem perdendo rada, ou seja, nãO reagiu. A impressão que- Se tem é de que
terreno para o México, Chile, Venezuela e Argentina, que a surpresa_ já é tratada como rotina e de que todos, menos
já colhe os frutos da decisão de colocar a casa em ordem, o Presidente, sabem que não há nada mais a fazer. Alguns,
com toda razão, chegam a qualificar o Ultimo gesto_ presiR
reformar o E!)tado e abrir suas economias.
O_ discurso ainda procura manter o tom otimista do início dencial de mais uma jogada de marketing equivalente ao uso
de uma camiseta.
do Governo, mas soa morno e sem Convicçãá. Não é para menos. Este_ Governo já se acostumou a proEm entreVista ·concedida à imprensa no final de dezemR
bro, o Presidente anunciou que o anO de 1992--iriãrcãfla ã. nieter uma coisa e fazer oUtra. A estratégia adotada para
combater a inflação é a da recessão, cujos resultados oneram
tp:~.nsição definitiva de um Estado arcaico, obsoleto e antiquaR
as class_es mais baixas_ em níveis muito pesados. Ao mesmo
do para um Estado moderno e_ eficiente, _e que cumprirá de
tempo, para obter apoio no Congresso para essa política de
maneira objetiva, aS atribuiçõeS Que lhe -cãbeni quanto às
&usteridade, o Governo faz concessões aos Estados e Municíações no campo social.
pios, para rolagem de suas dívidas, com resultados nitidamente
Tal OtiiriíSiiio, embora menos eXageiidõ-dog_ue em moinflacionários e alimentadores da recessão.
rp.entos ap.teriores, parece constituir prerrogativá. eXcluSiva dã
Aumento do desemprego, diminuição das horas trab.alhaR
fala presidencial. _Com efeito,· 48%- das pessoaS entrevistadas
das, redução do_ poder de _compra dos salários são alguns
p~lo In~tit_u_to _Gallu_p_ de pesquisa_, no final cfo alio--passado,
dos indicadores de que a política económica do Governo,
acreditam que noventa e dois será pior que o ano anterior.
sem se apoiar num projeto, não deu bons resultados.
· · Não Só de pe.ssímismo vive a população. Infelizmente,
Assim, o ano de 1992 não será muito diferente do anteela vem se alimentando também'de ceticismo, ao longo desses
rior, confirmando as previsões mais pessimistas e-mantendo
dois anos. Outra pesquisa, na mesma é-poca, realizada pela
a perversa combinação entre inflação e recessão, conhecida
Data Folh<;i; revelou que 63% dos entrevistados consideram
nos meios económicos como estagnação. Enquanto a recessão
rrlirri ou péssíni.O ó dcscniPeitho-prCSidenCiãl; refletindo estado
db ·~$Pírit0 que àiii:tgiá~ antes da poss_e~ apena·s seis por cento torna o País maiS pobre, a inflação concentra em pouCas mãoS
a rehda que ainda resta.
~o~ e;ntrevistados,
Em queda desde os anos oite~ta, as taxas d~ investimentOs
A confiança da população na capacidade da equipe govervêm
caindo no País nos últiin-o's anos, emitindo ·sinais tainbém
namental está se desgastando. com assustadora _velocidade,
tomando difícil ao Presidente resgatar o PaíS do atual quadro de sérias perdas qualitativas, como' á diminuiÇclo dá particiR
pação de máquinas e equipamentOs i:J.o total de iriveStimêntos.
de inércia econ_ómica, social e política.
A mais séríã cOnseqüêncía desse quadro- é a difícil reteR
Não supreende que os resultados das pesquisas demonsR
trem .tal descrédito. Na verdade, eles revelam frustrações de mada do desenvolvimento económico, num meio industrial
uma população que se viu atropelada, em suas justas expecta- que sofre de obsolescência técnica e .receio de investír. Justo
tivas, pela execução de planos tão mirabolantes quanto meteó- receio, pois ã ince[teia do cálCulO económicO num ambiente
ricas, que se esfumaçam antes de produzirem efeitOs positivos, inflacionário, s-omada à elevaaa taxa de juroS, ã.o esgOútmeiito
apesar de terem provocado danos pessoais incalculáveis. É dos cá nais de financiamento e a uma estrutura tfibutária "inadeR
o caso .do.s~qüestró dos_ativos fiDancciros realizado pelo Plano quada transforma _a decisão de investir na atividade produtiva
Collor I e da insistência- em tratar o merecido reajuste de num ato de elevado risco.
Como a estratégia adotada é concentradora de rendas
147% aos aposentados como uma questão de política, só para:
e
calcada
em juros altos e câmbio desvalorizado, a tendência
citar dois exemplos marcantes.
dos empresários será uma corrida cada vez maior para o merR
· Promessas como inflação zero, ampliação do poder aqui R çado.financeiro, na busca de beneficiarem~se dos juros e com
sitivo, retomada do crescimento, melhoria do perfil de distríR conseqüente desestimulo ao investimento produtivo.
buição de renda, foram transformadas em seus opostos. O
O modelo não é apenas concentrador. Ele é o mais -conR
País vive hoje sua pior re.cessão, com um aumento assutador
centrador de toda a história económica do País. Toda a socieR
d~ pobreza, a inflação, que deveria se"r extínta;-teimã. em
permanecer, hoje estabilizada na casa dos 20% mensais. Ao dade deverá pagar por polítiCas de_que se beneficiarão muito
desencanto das perdas que essa situação provoca o Governo -poucos, principalmente os investidores no mercado financeiro
e no mercado de ações.
_a~icionou outro ingrediente, ao se expor publicamente a de-
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artigos ficou a certeza de que o Presidente trouxe, de sua
Essa situação tende a_ se agravar, em deoorrémia
.. do acor~
experiência estudantil, o reprovável costume de copiai idéias
do firmado entre o Brasil e o Fundo Monetário Internacional.
alheias, ao se apossar de_ textos integralmente escritos por
O preço de acordos como esse é_ o sacrifício -da produção
José Guilherme Merquior. -Polêmica sobre autoria à parte,
e do emprego, além da obsolescência tecnológica. O grande
é de causar estranheza que esse discurso tenha precedido proerro da estratégia de ajuste desenvolvida pelo Governo, com
nunciamento em que o Presidente ataca os empresários, acuo aval do FMI, é não estabelecer nenhuma política social
Sãndo-os de incompetentes e preguiçosos, acostumados a viver
e não dispor de qualquer projeto de longo prazo. Por issO,
dos favores do Estado. Nada, porém, supera a imcompetência
nada garante a recuperação da economia, que será jogada
revelada por Collor na e:scolha de assessores._
numa inércia cada vez maior. É até possível que ocorra uma
queda da inflação no final do ano, porém a um custo social
Desmascarada, já no nascedouro, pelas atitudes de seu
muito elevado. Ademais, sem apoio num projeto económico
formulador, a agenda para o consenso nada mais é do que
e social de longo prazo, a queda da inflação te:õ.de a ser tempo- a repetição das metas de seu programa, cujos temas, de evirária.
dente relevância, foram ficando desgastados antes mesmo de
Quando, em seu discurso de final de ano, o Presidente sua realização: o controle da inflação; o saneamento das finanColior começou a bater na teda do entendimento nacional, ças públicas; a reestruturação e dimensíonaniento do Estado
como condição básica para a coOqlllsta- das objetiVos de seU
associados à abertura ao capital externo; a concentração da~
Governo, estava, na verdade, admitindo os erros das estraté- atividades públicas em áreas de interesse coletivo; a modernigias passadas. Pela terceira vez em ·apenaS dóis anos, o Presi- z.ação da economia e a melhoria da eficiência do parque prõdudente rebatiza·s_e_us propósitos, convidando os diversos setores tlvo.
da sociedade a um entendimento, com vistas ao controle da
De fato, não é novidade o compromisso verbal do" Ptesiinflação, ao saneamento das finariças públicas, à reestrtitu~
dente
com cada um desses tópicos, enunciildOs desde. sua posse
ração e dimensionamento do Estado, à reorientãçãó do Estado
para suas tarefas típic-as;como educação e saúde, à moderni- e apoiados então por setores expressivos da sociedade. Todazação da economia, à reforma agrária e à melhoria da atividade via, o próprio Presidente se encarregou de interpor obstáculos
à relização desses propósitos, aumentando cada vez mais o
agrícola.
Da primeira vez a proposta de entendimento se chamou abisffio que sepã.ra o discurso e a ação, a intenção e 6 gestô.
O modo arrogante de tratar os interloCutores trariSfoiPlano Collor I, ou simplesmente Projetão, e tiilha os mesmos
objetiVos que a -ae agora. De triste memória, o que ficou ma-os sempre em inimigos. Os virulentos ataques ao empresa.daquele Plano foi a revolta da população contra o confis~o . riado e às classes produtivas, a reincidência em primarismos
de suas economias e a perplexidade ante as trapalhadas jurídi- jurídico-formais~ melhor dizendo, as jà mériCiOriãdas tiapalhadas jurídicas- tudo isso imposSibilita a aprpximação C::ritré ·
cas que até_ hoje entulham_a Justiça coro-aÇões judiCiais·,
em-·que o réu é sempre o _Exe.ctitivo. sem querer abrir um · Collor e as l~der_anças políticas, sindicais e sociais.
parênteSe- longo demais, permito:..me acrescentar, sobre esse
Como esperar o consenso num cenário desses? A impresassunto, que cerca de quinhentos mil processos contra atas são que se tem é de que o único objetivo da agenda é dar
do Executivo foram -protocolados na vara_ da Justiça Federal tempo ao Executivo, quando se torna impossível esconder
em todo o País, só no ano de 1991. A cifra cresceu muito o seu isolamento.
em relação a 1990, em que foram ajuizadas çerca de duzentas
Essa impressão se reforça quando se examina as priorie setenta mil ações, superando de longe as cento e cinco dades destacadas pelo Presidente Collor, no discurso em que
mil propostas no último ano do Governo anterior.
propôs a já referida agenda para o consenso. Dissse Sua ExceO aumenfo exponencial do número _de_ açóes judiCiais, lência: "Os recursos são limitados e'exigem o estabelecimento
verifi,cado a partir da posse- do Presidente Collor, deveu-se de prioridades e a escolha de instrumentos, que devem ~er
principalmente ao cipoal de medidas provisórias adotadas no definidos democraticamente. A sociedade brasileira deve deciprimeiro ano de- Governo, o que forçou a Justiça Fed.eral dir o que quer, como quer e quando quer, dentro das limitaa perder boa parte do seu tempo em problemas burocrático& ções impostas pela realidade. Conclamo a sociedade brasileira
do Executivo e a produzir sentenças que o contrariam, pois -suas lideranças, organizações e partidos- a iniciar imediaeste reiteradamente desrespeita a lei.
tamente esse debate para a tomada das grandes decisões nacio:..
Injuridicidades e inconstitucionalidade,& à parte, voltemos nais".
·
ás_ propsotas de entendimento nacional. A. !\iegunda proposta
A
pergunta
que
fica
no
ar
é
certamente
·a meSma ·q_úe
veio corrigir as falhas d.a primeira e por isso foi batizada de;
Emendão. O Congresso se encarregou de colocá-la no devido me formulei ao ler tais declarações: Agora? Parece um poUCo
1
lugar, reduzindo-a a cinqo emendas, que tramitam co~ a rapi- tãrde, aoS dois anos de seu_ Governo, vir o Presidente "expor
intenÇões de bom-mocismo. Se a proposta de consenso tem
dez que merecem.
·
Profetão, emenâão, emendinhas e agenda para o consen- esSe conteúdo, só nos resta esperar=que" os trêS -anos vindouros
so. Os nomes são eloqüentes e transmitem a idéia de projetes de mandato presidencial nos poupem de alguma catástrofe.
A renúncia coletiva - o mais recente atO de encenação
inacabados e desarticulados. Fica até dificil para a população
gravar todas as denominações, pois os projêtos não chegam preside_ncüll, ensaiado para figurar como_ o marco de uma
a durar o tempo de vida útil de um eletrQ4omé_st_ico quase nova fase do Governo -re~cen-de na opinião piíblicaas velhãs
dúvidas sobre a seriedade de suas intenções. Serão resolvidOs
descartáveL
O Presidente não se contentou cm prOtfaffiir 0- eTite-iidi- os problemas administrativOS? Não se trata ântes de uma jogamento em seu discurso. Julgou necessário- feforçar o apelo da para enganar mais uma vez a sociedade? ColoCam-se pariOs
numa série de artigos, de conteúdo liberal, conclamando a quentes nas inve-Stigações de falcatruas, enquanto o Presidente
sociedade e a classe polítiCa para a formulaÇão de uma agenda afasta assessores incómodos e a sociedade esquece a pilhagem
de consenso. Do muito que se poleniizou em torno desses gener.alizada dentro das hostes governamentais.
1

Abril de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

A diferença, após tantos pacotes e tantas jogadas de ·efeito, é que a sociedade não se deixa_ mais eilil;~~ar, pois cansou
de ver a sujeira ser varrida para debaixo do tapete.
A sociedade espera, do pseudo caçador de marajás, que
encerre sua temporada de tropeços, ensaios e erros, que só
têm lhe custado desgaste. A sociedade espera que a reforma

seja para valer e está disposta ao entendimento. Todavia,
aguarda já sem esperança que as declarações de intenções
se transformem em atitudes políticas concretas, pois o Governo, embora com tempo suficiente- para tomar jufzo, ainda
não demonstrou nenhuma maturidade.
Com raízes muito PrOfundas, -a indignação da sociedade
não se resume a uma reprovação moral das irregularidades_.
Ela reprova um programa económico qUe está aumeJ;Itando
a miséria,liquidando setores produtivos e criando um ambiente próprio para o salve-se quem puder.
A tática do apelo aõs descamisados, a crença no potencial
mágico tlo~ votos_ que o elegeram, o desprezo pelos partidos,
tudo. isso ajudou a conduzir o Presidente ao_ isolamento em
que se encontra hoje c que expõe a fragilidade -da-aêmocÍ'acia
brasileira.
A experiência de dirigir o País acima dos partidos e das
class_es sociais, baseando-se num suposto magnetismo pessoal_
que dispensa mediações organizadas com a sociedade civil,
só pode resultar em estrondoso_ fracasso. _Tal situação vem
realçar o imperativo de que se consolide, no Brasil, um sistema
partidário assentado numa escala de valores alheia aos índices
de fisiologismo.
.
.
_ _
Ademais, é preciso qUe se c_pri.s-olide a democracia no
País com projetes, disCussões, i'es-peito ao cid3dão e ,com justiça social.
O 'SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) palavra ao nobre Senador J utahy Magalhães.

Concedo a
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consegue sobreviver tanto tempo com juros tão altos e cq_m
índices sociais tão alarmantes. -Nenhuma preocupação inflacionária justifica uma pOlítica
tão devastadora, que nos leve a aceitar tanta insensibilidade
por parte do Governo, que__ se faz de surdo, para não ouvir
os gritos que vêm de todas as partes contra um modelo económico que está levando o povo brasileiro ao desespero. fazendq-o perder até mesmo _a ~perança de dias melhores.
Os progressos, na área económica, que o Governo vem
anunciando, são muito modestos para co-rnpensar tantos sacrifícios da massa traÇalhadora e não são repetidos nos preços
da c~ta básica, fazendo com que o·põVO coma -serripre menos
__
_
e gaste sempre mais._
Uma das preocupações prioritárias do Governo deveria
ser a preservação do poder aquisitivo dos salários menores,
prinCipalmente do salário mínimo, mas a determinação maior
é sempre satisfazer o FMI. mesmo que isso Custe mais fome
e mais miséria para o nosso povo.
Antes de existir o Estado, existia o homem, e é em torno
dele que todas as decisões de Governo devem ser tomadas,
poiS de nada adiantará termos UIJI País forte eco_nomicamente,
se tivermos um povo debilitado, sem direito à habitação, sem
direito à educação e sem direito" a viver condignamente como
seres hurriailos.
-Faço um apelo ao MiniStro da Economia, no sentido
de refletir um pouco sobre a situação de milhões de brasileiros
que estão sendo castigados pela política económica implantada
PCi País e reveja os rumos da nossa economia, fazendo com
que ela seja um !pstrumentode justiça social e não mais um
instrumento para castigar a classe trabalhadora, que sempre
for,-a_gtande vítima de todos os governos e que, mais uma
vez, está pagando a conta, à custa d~ sacrifícios insuportáveis.
EsPero ainda que o Presidente da República desça do
palariqtie e cumpra as suas promessàS de campanha, fazendo
·justiça às classes menos favorecidas, devolvendo aos brasileiros a tranqüilidade que lhes foi roubada a partir do dia
15 de março de 1990.
Era 9 que tinha a dizer.

O SR. JU'TAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr•s e Srs. Serládores,
o processo inflacionário a que está sUbnietido o Brasil nos
últimos anos tem penaliz3do duramente o tr&balhador, dimf-·
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
nuindo, sensivelmente, o seu salárip a c-ada dia e agravando palavra ~o nobre Senador Guilherme Palmeira.
as suas condições· de vida.
O SR. GU!ÜIERME PALMEffiA (PFL- AL. PronunUm dos itens mais atiilgidos, senão- o mais atin~do, '{ cia o· seguinte discUrso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadoa alimentação, pois cada vez o trabalhador compra menos res, e lamentavelmente temos de retornar ao tema das enchencarne, menos feijão ·e meno-s leite, o que só coínpróritete tes do Rio Mundau e do Rio Para1ba no Estado das Aiagoas.
a sua dieta alimentar, fazendo com que ele se tome menos Ano-a-Ano o drama se repete: transbordam-se os rios e as
resistente às enfermidade e cada vez produza menos no seu águas flagelam as cidades ribdiinhas derrubando casas, destrabalho.
truindo propriedades, deixando centenas de famtlias ao deA decisão do Governo de liberar os preços da cesta básica samparo e, às vezes, algumas vítimas fatias~ cómo agOra, na
a~ay<;>':l cruelmente esse quadro e, certamente, empobrecerá
cidàde de Santana do Mundaú onde três pessoas morreram
em Ql.U~to os menos favorecidos, levando-os de vez à míséri2.. na enchente, inclusive uma gestante.
Nunca se praticou no País uma política salarial tão seJva-.
PasSado o furor das águas enlouquecidas, fica o temor
gem, e nunca tivemos os salários tão aviltados, o,:que _tem
provocado a favelização das nossas cida,d,es e .o aumento_subs- das epidemias pel~ lama que tudo torna e pelos destroços
tancial qo contingente de miseráveis que vivem à margem em todo o lugar.
Desta vez o perigo ainda é maior principalmente para
da sociedade, sem casa, sem emprego e sem comida.
A filosofia neoliberal, num país de terceiro mundo, traz as_ cidades às margens do Rio Pa!'31ba que, vindo de Bom
conseqüências danosas para tod~ a socíedade, mas, com certe- Conselho, em Perp.?mbucol colo_ca toda a Região em contato
·za, sempre penalizará mais aqueles que têm menos poder direto com um sítio que está sob a ameaça de cólera.
Como o destino tem sido de uma ironia cruel com nossa
aquisitivo, principalmeç.te num período marcado pela recessão
gente.alagoana: Num dia submerge-a nas enchentes; no outro,
e pelo desemprego.
O GovemÚ' Federal precisa rever a sua política ec'onômica mata:-à de sede.
Essa tem sido_ a saga de todos os nordestinos: correr
e criar instrumentos que resultem na retomada do desenvolvimento porque nenhum paíS,-com os problemas qUe temos, de um flagelo a outro, sofrendo um purgatório interminável.

~-----~~--------------------'-----'-----~
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Gostaríamos nesta oportunidade, de deixar um apelo aos

Srs. Senadores, aos Srs. Deputados, às autoridades do Executivo, principalmente ao Exm9 Senhor Ministro de Ação Social,
para que passássemos a cuidar do Nordeste com medidas definitivas, colitr:i as_ enChentes e contra as secas.
A região nordestina que, para muitoS, é tida como um

problema pode se tornar uma grande solução para o Brasil.
Se as dificuldades a serem enfrentadas parecem intransponíveis, as potencialidades regionais que podem ser desenvolvidas são imensu~táveis.
Faz-se necessárió;-ãpenas, SUperarmos a viSãO -de emer-

gência para enfrentarmos a questão em sua dimensão estrutural. Só que é necessário agirmos com rapidez. De que adian~
tará o auxilio, depois de a vítima ter SUCumbido?
O Nordeste é Brasil e há de continuar sendo.
O que não pOde acontecer é estar condenado a ser Brasil
de segunda classe.
Unamos nossos esforços não em favor dos irmãos nordestinos. mas em nosso próprio favor, integrando este país imenso
pela eliminação dos desequilíbrios regionais.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Amir Lando.
O SR. AMIR LANDO (PMDB - RO. Pronuncia o seguinte discuirso.) - Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores,
tenho refletido, nos últimos dias, sobre as mudanças ministeriais anunciadas pelo Senhor Presidente da República. Mi~
nhas preocupações se concentram no sentido de analisar se
a atitude do chefe da Nação signifiCa o prenúriCio de transfor~
mações estruturais nos rumos do desenvolvimento dó País-.
Tento abstraic~me da idéiã de que tais mudanças foram
resultado unicamente da avalanche de casos de corrupção
que se evidenciaram em diferentes ministériOS, se-eStamparam
no noticiário e estar:reée:ram a opiniãO pública. -Não me abs~
traio do desejo de que, comprovadas as denúncias, .os culpados
recebam a punição que a lei determina.
Procuro sinais de mudança concreta porque vejO uma
realidade em deterioração, iflsisto- na importância do Estado
como promotor do desenvolvimento e tenho assistido, até
aqui, à inapetência de um Governo eleito por votos motivados
pelo desejo e pela esperança de dias diferentes.
A busca de indicadores de mudanças não me exige maiof
rigor de raciocído. Afinal, o homem público está sempre,
por definição,- atento aos-reclamos da população.
É por essa razão que o primeiro foco recai sObre- a política
económica do Governo. Não há como homem público, condí~
ções de d~fesa de instrumentos de política cujo resultado concreto sejam a recessão e o_desemprego. Por isso, procuro,
aí, sinais de mudança. EncOntro, comO resposta, a manutenção. Muito mais importãilte que a permanência da equipe,
a persistência nas diretrizes de política que,durante anos, receberam severas críticas porque significam a submissão às impo~
sições e aos interesses exógenes incrustados no FMI.
O conhecimento de indicadOres sodaiS -·e a conVivência
coni a população de uma das regiões menos desenvolvidas
deste País são parâmetros para o questionamentO sobre possí~
veis altera-ções nas condições de vida dos brasileiros. Mais
uma vez não encontro na reestruturação minísteiial qualquer
indicação que permita pelo menos, alimentar esperanças. Permanecem -os Srs. Ministros e, mais do que isso, mantem-se
a concepção em que a cidadania é Substituída pela carência
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de saúde aos olhos do Ministério da Saúda, carência de educação para o Ministério da Educação, carência de moradia sob
a ótica do Ministério da Açã_o Social, e assim por diante.
Não há, de fato, e parece não haver perspectivas de mudanças,
uma política social que considere o cidadão brasileiro na sua
totalidade. Antes de cidadão, ele é considerado um carente.
O Governo pensa e se ínstitucíohaliza a partir da idéia de
carências--co-mpanimemtãdas.
Procuro, aiilda, na reestruturação ministerial, alterações
políticas no se_u sentido amplo. Encontro resposta na políticade _clientela, na persistência dos arranhões aos princípíos- éti~
cos, o desdém aos ditames democráticos da discussão político-..:
partidária entre outros maus costumes.
Sem perspectivas de transformações estruturais na política económica que insiste na recessão e no desemprego; na
política social, que tende a confirmar um pã.fs de cidadãos
de segunda classe e na própria política enquanto exercício
democrático, -resta~nos o exercíciO quase que transcendente:
o -de procurar onde residem as propaladas mudanças. Afinal,
o País exige, o Governo anürtcia e eu não vejo sfuaiSCorl.c:teíOS
de alterações políticas substanciais.
-- Cético em relação às transformações estruturais que o
P3.ís exige, que-ao meu ver resultaria de uma mudança de
postura política frente à realidade n.acional e instigado pelo
desejo de traduzir e aglutinar o pensamento da maioria que
não possui voz e, conSe-qüentemente, vez, detenho-nie no
que, ao-meu ver, são questões estratégicas pára o desenvolvimento nacional. Além da reflexão sobre os rumos do Páis,
outra não tem sido minha preocupação que a Amazónia. A
Amazônia é, para mim, assurtto estratégico qUe nãO tétn ffiere-ddo a devida atenção do Governo Federal. O que tenho ouvi~
do são estribilhos dogmáticos sobre o assunto, apartir de visões
exógenas, impregnadas de preconceitos e carregadas de inte_
resses nem sempre tão legítimos.
Vejo, aí, um sinal de luz. O Govemo.-Federal possUI
em Sua estrutura uma, Secretaria de Assuntos Estratégicos.
Nada tão óbvio para uma entidade que, até aqui, tem primado
pela bisbilhotice e por outras heranças pouco_ recomendáveis
e nada saudosas de tempos idos.
Entre as atribuições da SAE, destacam~se a.de "cooperar
no planejamento, na execução e no acompanhamento da ação
governamental, com vistas à defesa das instituições nacíoriais"
_e_ª_de "desenvolver estudos e projetos-·de utilização de áreas
indispensáveis à segurança do território".
--Busco nas idéias do novo titular da SAE o facho que
possa iluminar a tão esperada mudança de postura frente a
um assunto que, repito, julgo estratégico.
Na revista Veja de 16 de outubro do ano passado, o
Dr. Eljezer Batista- da Silva alfnhavou suas idéias_ sobre a
Amazónia, a ocupaçãO racional da -florestã e a qtiesd.õ -do
meio ambiente.
Para ele, "há uma mudança de mentalidade em todo
o inundo, que começa a atingir os setores mais avançados
da_sociedade. O que está acontecendo é tima revolução, mais
-importante que a Revolução Industrial, na Inglã.tefra dos Séculos XVIII e XIX. O significado dessa revolução é a entrada
em um mundo novo. A luta agora, mais do que nunca, é
pela qualidade de vida que não é medida pelo número de
automóveis, de geladeiras ou mesmo pelo tamanho de uma
casa.- Ela é medida pela qualidade do ar respirado, da água,
do alimento. Precisa ficar claro para todos que não é a quantidade de bens materiais que mede a qualidade de vida''.
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Para o novo titUlar da SAE, "o problema hoje é que

a noção de ecologia na 'cabeça da maioria das pessoas é estática. O novo conceito, que deve se popularizar o mais rápido
possível, é de desenvolvimento sustentável, um conceito surgido nos últimos anos que implica desenvolvimento económico
acompanhado de conservação e preservação do meio ambiente. É uma espécie de joint venture que atende tanto às necessidades econômicaS de produção e lucro - urna coisa -imediata
da qual o homem não pode abrir mão - quanto às questões
ambientais, que cada vez se torna-m -mais preocupantes. Os
projetas que englobem essas duas vertentes, incompatíveis
até alguns anos atrás, são a saída para os empresários".
Para isso, sustenta que "o racioCínio dos economistas
precisa incorporar as questões ecológiCaS e vice-versa. O economista que só penSava em números viveu -sua fase, assim
como o _ecologismo radical, que em certo momento serviu
para despertar a consciência da população para o problema.
Era o iníciO de urna discussão que envolve todo o planeta,
e o trabalho daqueles que alertavam para o fim próximo teve
o seu valor, só que a atuação conven-cional se tornou obsoleta.
Hoje a atuação ecológica precisa se modernizar e se profissonalizar".
Essas são algumas das opiniões de quem, a partir de
agora, é o responsável pela recuperação dó planejamento no
Brasil. Talvez aí resida uma esperança de que o País possa
ser répensado, pelo menos para o médio e o longo prazos.
Espero que a falta de diretrizes políticas mais abrangentes
do Governo Federal não contamine o-novo dirigente da SAE.
Afinal, cabe a ele, agora a definiçãó de macroestratégias.
E, como tal, espera-se que não se estabeleça um fosso entre
as idéias do dirigente empresário de outubro último e as do
dirigente político iritegrante da nova equipe de governo.
Quanto à corrupção, a abstração é, apenas, didática. Seus
fortes indícios podem ter acelerado e aglutinado o anúncio
de substituições que poderiam gerar impactoS negãtívos em
escala geométrica.
_
_
Nada mais estratégicO" do que evitar o desgaste do reconhecimento de erros sucessivos e transformá-lo, para a opinião
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pública em atos_ que evidenciem conhecimento e comando
sobre a realidade. Parece-me que, até aqui, os resultados
nem mesmo arranharam a escala aritmética.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portela) - Na presente
sessão terminou o prazo para apresentação de emendas ao
Projeto de Lei da Câmara n' 108, de 1991 (n' 1.991189, na
Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a criar uma
escola agrotécnica federal no Município de Araguaíana, Estado de Tocantins e dá outras providências.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia, oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Lucídío Portela)- A Presidênciaconvoca sessão extraordinária a realizar-se hoje às 18h30min,
com a seguinte
-

ORDEM DO DIA
-1-

Votação, em turno único, ·do Requerimento n~ 37,
e 1992, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição no·s Anais
do Senado, do artigo de autoria do Ministro Paulo
Brossard, publicado no Jor-nal A-Tarde, edição de 19
de fevereiro Próximo passa-dõ,-em homen3gem ao centenário de nascimento de Raul Pila.

-2Votação, em turno único, do Requerimento n9151,
de 1992, de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, solicitando, nos termos regimentais, seja_ co_nsignado em Ata voto de censura pelo
golpe de Estado ocorrido no Peru.
O SR. PRESIDENTE (Luc!dio Portela) - Nada mais
havendo a tratar, está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às JS horas e 28 minutos.)

soa Sessão, em

9 de abril de 1992

2a Sessão Legislativa Ordinãria, da 49a Legislatura
-EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Mauro Benevides
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM.SE PRBSENI'ES OS SRS. SENADORES:

AIIonso camargo - Albano Franco - Alexandre Cos-

ta - Almir Gabriel - Aluizio Bezerra - Amazonino Mendes
- Amir Lando- Beni V eras- carlos De'carli- carlos Patrocfnlo- César Dias- Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de carvalho - Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro - Dario Pereira Dirceu carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elclo Álvares - Esperidil!o Amin - Epitácio Cafeteirà- Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves -Gerson camata- Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napoleão -

Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior .CJarbas Passarinho- João França -João
Rocha- Josaphat Marinho- José Eduardo- José FogaçaJosé Paulo Biso!- José Richa- José Sarney- Julio campos
- Jutahy Maga!Mes -Lavoisier Maia - Louremberg Nunes
Rocha - Lucfdio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de
Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mário Covas Marluce Pinto- Maurfcio Corrêa- Mauro Benevides- Meira Filho - Moisés Abrão - Nabo r Júnior - Nelson carneiro
- Nelson Wedekin - Ney Maranbao - Odacir Soares - Pedro
Simon - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Ronan Tito Ruy Bacelar - Telmo Vieira - Teotônio Vilela Filho - Valmir campelo.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -

A lista de

p:::-eSença acusa o comparecimento de 68 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciam6S 1I6SSOS trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me·sa, requerimento que serã lido pelo Sr. }\>Secretário.
É lido e aprovado o seguinteREQUERIMENTO N• 159, DE 1992
Senhor Presidente,
Solicito, nós territbs da Constituição Federal (art. 55,
item III), e do Regimento Interno do Senado Federal (art.
43, inciso II), que sejam considerados como licença autorizada, os dias 13, 14 e 15 do corrente mês, onde irei manter
vários encontros políticos no âmbito muniéipãl, no Estado
de Sergipe.
Sala das Sessões, 9 de abril de 1992. - Senador Albano
Franco.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
o requerimento, fica concedida a licença solicitada.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido o seguinte

Abril de 1992

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19 Secretário.
- É lidO a seguinte
Brasilia, 9 de abril de 1992
Senhor Preslclente,
_
_ __
__
Para fins -do disposto no art. 39, alínea a e parágrafo
único do Regimehto Interno desta Casa, e tendo em vista
aprovação do Requerimento n9 152/92, Corriunico a V. E:x-1'
que me ausentarei do País no __ período compreendido entre
os dias 10 de abril a 20 de abril.
Aproveito--a opOrtunidade para renovar a V. Ex• meus
protestos de consideração e apreço.
Senador Fernando Henrique Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno_ tínico, do Requerimento n"' 37,
de 1992, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos termos regimentais a transcrição nos Anais
do Senado, do artigo de autoria do Ministro Paulo
-Brossard, publicado rio Jornal A Tarde, edição de 19
de fevereiro próximo passado. em homenagem ao centenário de nascimento de Raul Pilla.
Em votação.
Os Srs._ Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
· Aprovado.
Será feita a transcrição solidta"da.

REQUERIMENTO N• 160, DE 1992
Senhor Presidente.
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea b,
do Regimento Interno 1 para o Projeto de Decreto_ Legislativo
n' 25, de 1992 (119163/92, na Câmara dos Deputados), que
aprova os instrumentOs contratuais referentes à doação ao
GOvernO brasileiro da importância de US$560 mil pelo Governo do Japão, destinados ao pagamento de serviços relativos
ao Projeto de Pesquisá e Treinamento Cieritíficos.
·
Sala das Sess.ões,
- Marc-o· Maciel - Mauricio
Correa - Lavoisier Maia - _Chagas Rodrigues ~ Aluizio
É A SEGUINTE A MATÉRIA CWA TRANSBezerra .....:.. Ruy Bacelar - Darei Ribeiro - Pedro Simon
CRIÇÃO É SOLICITADA:
- Onofre Quinaii - Flaviano Melo - Esperidião Amin Coutinho Jorge- Mareio Lacerda- Odacir Soares- Nelson
O CENTENÁRIO DE NASCIMENTO DE RAUL PILA_
Wedekin - Eduardo Suplicy - Gerson Cartiãta ~ Lucidio
Portella - Louremberg Nunes Rocha- Josaphat Marinho
Paulo Brossard
- João Rocha - Cesar Dias - Dario_ Pereira --Dirceu
Daqui
a
dois
dias
transcorrerá
o
centenário
de nasdmenfo
Carneiro- Mansueto de Lavor- Nabor Jtíniro- Qarib.aldi
Alves Filho - Elcio Alvares - Jarbas Passarinho - João de Raul Pilla. Não estarei aqui, mas a minha ausência não
França - Amazonino Mendes - Albano Franco - Iram significará esquecimento. Eu nãb poderia esquecer o homem
público que mais fundamento marcou meu espírito na fase
Saraiva - Francisco Rollembérg - Carlos Patrocíiüo de sti.ã fOrmação, amig_o de cujo coração estive perto desde
Ronaldo Aragão - Humberto Lucena - Almir Lando José Fogaça- Raimundo Lira- José Paulo Biso! -Magno -que aproximamos e até Ofim de Seus dias.
Médico cuja carreira seguiu o caminho do laboratório,
Bacelar.
devido à deficiência auditiva, e do magistério, sua vocaçáó
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requeri- dominante, jornalista profissiOnal durante algum tempo e jormento que acaba de ser lido s_erá submetido ao Plenário após nalista habitual, salvo nos períodos de censura, a que nunca
a Ordem do Dia, nos tenhas do art. _340, inciso II, do Regi- se submeteu, político militante desde jovem, exerceu papéis
mento Interno.
relevantes na vida pública do País ainda moço, e ainda moço
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -:--Na sessão conheceu as durezas do exílio. Na casa dos 30 anQs, já era
anterior, foi lido o ReqUerimento n9 152(92, de autoria do uma peiSorialidade nacional, a despeito de sua natural discriSenaâor Fernando Henrique Cardoso, que deixou de ser vota- _ ção e recato: não levou muito tempo e figurava entre--os ho~
mens públicos mais respeitáveis~, graças a sua vida sem mando por falta de quorum.
cha, sua desambição pessoal, sua integridade moral, sua fideliEm votação o requerimento.
Os Srs. senadores que aprovam queiram. permanecer sen- dade aos princípios ab!açados na mocidade.
tados. (Pausa.)
Aprovado.
O Profes-sof Paulo Brossard~- ex-Ministro da Justiça e antigo Senador,
é Ministro do Supremo Tribunal FederaL
Fica concedida a licença solicitada.
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A clareza era a matca do seu espírito. Sua inteligência
parecia iluminada e, como se dispusesse de lentes poderosas,
via as coisas em todos os seus aspectos, mesmo os mais íntimoS,
e as distinguia cada qual a seu modo. Afeito à investjgação
cientifica, a- Objetividade não era uma preocupação, p·orq'ué
era uma característica. Seu estilo, enxuto e terso, tinha a
transparência do cristal: em um palmo de coluna, resumia

o essencial a respeitO de qualquer assunto. Versava temas
jurídicos, precipuamente constitucionais, com a Segurança de
um mestre: mais de um professor teve de baixar as annas,
rendido, diante do professor de Medicina. Era culto, sem
ser erudito. Pregador fiel e tenaz do parlamentarismo, fez
adeptos em todo o País: Milton Campos, Afonso Arinos,
Aliomar Baleeiro foram alguns dos convertidos. Homem polido e reservado, náo lhe pisassem no poncho que a réplica
vinha cortante, se bem que cortês. De hábitos simples, era
elegante por natureza. Devoto da músi~, apreciador do cinema, freqüentador dos clássicos, não desdenhava a boa mesa,
nem a bebida adequada, embora comedido. Não faltava a
uma aula. Ele realizava à perfeição o conceito do estadista
democrático, na definição de Bagehot, um homem invulgar
que exprimia idéias comuns.
Tudo o que se -disser de sua integridade é pouco; tudo
o que se disser de seu idealismo é pouco; tudo o que se
disser de seu espíritp públiCo será pouco. Ele foi" um exemplar
humano modelar.
Nesta época em que os políticos são geralmente mal vistos
e tratados de maneira desprimorosa, ele foi -político a vida
inteira, sem deixar de ser a personificação da decência, da
correção, da honestidade, da respeitalidade. Foi deputado
estadual e era presidente da Assembléia em 1937, quando
do_ golpe de 10 de novembro; foi deputado federal em cinco
legislàturas. Ao falecer, em 1972, estava retjrado de tudo._
Era infinita sua trtsteza. Tudo o que pregãrà- fora destruído,
até o seu partidO, que ele tanto estremecia. No manifesto
que endereçaria ao derradeiro congresso_ partidário e que a
dissOlução autoritária dos partidos tornou sem objetivo, escreveu ele estas palavras emocionadas: "0 meu voto, pois, se
eu entre vós pudesse, seria por esta fórmula lib~!al. _Livremente entramos neste histórico e glorioso partido, livrem~nte,
agora que ele deixa de existir, cada uni de nós_, inspirado
sempre pelos altos ideais libertadores, deve tomar o seu rumo._
Continuaremos juntos, embora sem personalidade partidária
próptiã.?- Separar-nos-emos, dispersar-nos-emos? A vós cabe
decidir, pois que eu, aqui, mais não posso faZer do que apresentar-vos opções. E, qualquer que ela seja, será sempre a
despedida de partido, que deixará de existir co~o entidade
politica. Caros Conipanheiros. Todos nós haveremos de relembrar-comovidamente, nesta hora dolorosa,_ os nossos grandes
políticos·e doutrinadores, de Silveira Martins a Assis Brasil,
os nossos grandes chefes revolucioná_rios de Gomerci.ndo Saraiva a Honório-Leme. Esses pertencem à História como à
História pertence indelevelmente o glorias<?_ partido que ora
a se extingue. Mas, o que-a inim mas dói e comove é deixar,
como que orfanados e abandonados, os correligionárioS obscuros, cuja dedicação a uma causa e fidelidade a um ideal poderiam servir de lição a ou trás gentes. Serviram e sacrificarain-se
sob a nossa gloriosa bandeira e agora -nem mais hasteá-la
lhes permitem. Esta é a minha maior tristeza, para não dizer
indignação".
Em 66 despediu-se da Câmara com um discurso que emocionou a Nação. Foi aplaudido de pé. Depois, o recolhimento.
Perdera a cpmpanheira, que deu iluminara a juventude e que

nj
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haveria de dourar-lhe a maturidade. Não eram muitos os que
o freqüentavam. Mas eram os amigos fiéiS:---- Na pas-sagem do centenário de seu nascimento, a idéia
política que se dedicara mais do que a qualquer outra, o
Sistema parlamentar de governo, está de volta às ruas. Depois
de um século, o País dirá se prefere o presidencialismo ou
o parlamentarismo. Segundo dizem as pesquisas, a corrente
parlamentarista é predominante, com larga vantagem. Se ~
sim for, Raul Pilli:t terá nesse momento sua glorificação. O
maior dos seus_ sonhos ter-se-á concretizado. Assim o queii:-3.
Deus.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)Item 2:

Votação, em turno único, do Requerimento n9 151,
de 1992, de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, solicft~do, nos termos regimentais, seja consigriado em Ata voto de censura pelo
golpe de Estado ocorrido no Peru.
Em votação.
Os_ Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência f3.rá cumprir a' deliberação do Plenário,
enviado expedie"nte ao Presidente Fujirnori.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotada
·
a matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se à apreciação do Requerimento n~ 160/92, de urgéncia, lido no Expediente, para o Projeto de Decreto Legislativo n9 25, de 1992.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria.
Disc"ussão, em turno único~ do Projeto de Decreto
Legislativo n' 25, del992 (n' 163/92, na Câmara dos
Deputados), que aprova os instrumentos contratuais
referentes à doação ao Governo brasileiro da importância deUS$ 560,000 (quinhentos e sessenta mil dólares americanos) ou Y76.0oo-.ooo -c setenta -e Seis milhões
de ienes) pelo Govex:no do Jap~o. (Dependendo de
parecer:)
Designo o nobre Senador José Fogaça para emitir parecer._
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Para emitir parecer. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, Srs. Senadores.
trata--se-de projeto de decretõ -legislativo que aprova os ínstrumentos contratuais referentes à doação ao Governo brasileiro
da importância de US$ 560,000.00 (quinhentos e sessenta mil
dólares americanos) ou Y76.GOO.OOO (setenta e seis milhões
de ienes) pelo Governo do JaPão.
O objetivo dessa doação é o de financiar pesquisa na
área de Ciência e TecnolOgia. A matéria está rigorosamente
dentro da constitucionalidade e da juridicidade e, portanto,
o nosso parecer é favorável.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
conclui favoravelmente ao Projeto.
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Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
do projeto, em turno único.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Passa-se à votação.
Os S_rs. Senadores que estiverem de acordo queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à,Comissão Direto.ra para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, redação final que será lida pelo Sr. 1" Secretário.
É lido o seguinte
PARECER N• 78, DE 1992
(Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto Legisla·
tivo

n~>

25, de 1992

(n~'

163, de 1992, na Câmara

dos Deputados).
A Comissão D'iretorã apresenta a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo n' 25, de 1992 (n' 163, de 1992, na
Câmara dos Deputados), que aprova os instrumentos_ contratuais referentes à doação ao Governo Brasileiro da importância de US$ 560,000.00 (quinhentos e sessenta mil dólares
americanos) ou Y76.000.000 100 (setenta e seis milhões de ienes) pelo Goveino do Japão.
Sala do Reuniões da Comissão, 9 de Abril de 1992. ~
Mauro Benevides, Presidente - Lucídio Portella, Relator
- Alexandre Costa - Beni Veras.
ANEXO AO PARECER N 9 78, DE 1992.
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n9 25, de 1992 (n• 163, de 1992, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Cmigresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso I, da Constitulção,-e eu, Presidente
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N 9 , DE 1992
Aprova os instrumentos contratuais referentes· à
doação ao Govetno Brasileiro da importância -de US$
560,000.00 (quinhentos e sessenta rllil_dó_lares americanos) ou Y76.000.000,00 (setentá e sêiS'fuilhões de ienes)
pelo Governo do Japão.
Art. 19 São aprovados os instrumentos contratuais referentes à doação ao _Governo Brasileiro da importância de
US$ 560,000.00 (quinhentos e sessenta mil dólares americanos) ou Y76.000.000,00 (setenta e seis milhões de ienes) pelo
Góverrio do Japão.
Parágrafo único. São_ sujeitos à apredação do Cotigr~s.
so Nacional quaisquer atos que possam resUltar em revisão
dos referidos instrumentos contratuais, bem como quaisquer
ajustes -complementares que, nos termos do art. 49, inciso
I, da ConstituiÇão"-Federal~ acarretem enc~'rgos ou compromissos gravosos ao património nacional.
Art. 2~' Este decreto legislativo entra em vigor ria data
da sua publicação.
C SR. PRESIDENTE (I\1auro BenevideS) =Em discus~
são a redação final.
.
.
Não havendo quem peça a palavra, enceno a discussão.
Em votação.
··
·
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram permanecer sentados. (Pausa.)
·
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Aprovado.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Nada mais
havendo a trata-r, a Presidêricia vai -encerrar os trabalhos,
designando para a sessão de amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA
-lPROJETO DE LEI DACÂMARA N' 73, DE 1991
(Em regime de urgência, rios termos do
art. .336, e, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 73, de 1991 (n' 4.064/89, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal de Contas da União, que dispõe sobre a Lei
Orgânica do Tribunal de Contas da União, e dá outras provi·
dências, tendo
PARECER, sob n• 62, de 1992, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania: 111 pronunciamento: favorável ao Projeto com 35 emendas que oferece;
2<;: pronunciamento (sobre as Emendas de Plenário): favorável
as Emendas de n9s 44, 45,56 e 65; favorável nos termos de
subemendas, às de n'?-'õ 36 a 38, 40, 42, 54,- 55, 57, 59, 62
e 66; pela rejeição das de n~ 43, 46, 47 a 53, 58, 60, 61,
63 e 64; pela prejudicialidade das de n,.s 39 e41; e apresentando
a de n 9 67, do Relator.
~z-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 126, DE 1991
(Em regime de _urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno únicO, do Projeto de Lei da Câmarã
n"' 126, de 1990 (n9 1.854/89, na CaSa de origem), de iniciativa
do MinistéiíO PúbliCo da União, que cria a Carreira de Apoio
TéCnicO Administrativo do MinistériO Público da União e seus
cargos, fiXa oS Valores de vencimentos, e dá outras providências. tendo
PARECERES,
- Coinissão de Constituição~ Justiça e CidadaDia, SOb
n'~ 485, de 1991, favoráVel, com voto vencido, em separado;
·
-· .
da Senadora J únia Marise; e
- Plenário, Relator: Senador Cid Sabóia de CarValho,
favorável às Emendas n"s 1 a 4, 6 a 8; e favorável à de n"
5, nos termos de subemenda que apresenta.
-3PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 125, DE t99l
(Complementar)
(Effi regimé 'de urgência; riós termOS do
art. 336, c, do Regimento Interno).
Votação, em turno único·, do Projeto de Lei da Câmara
n~ 125, de 1991-Complementar (n" 60/89, na Casa de origem),
que disciplina os limites das despesas com o funcionalismo
público, na forma do art. 169 da Constituição Federal, t;çndo
PARECER F.a..VORii..VEL, proferido em plenáriO.
..
(Relator: Senador Meira Filho.)
-1° pronunciamento: favorável ao projeto;
- 2i p"ronuõCiameDto: favorável à emenda de plenário.
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas pe·
rante a ComiSSão de Assuntos EconômicoS.) ·
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-4PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 23, DE 1991
Discussão, em turno tinico, do Projeto de Resolução n 9
23, de 1991, de autoria do Senador Mauricio Corrêa, que
altera a redação do parágrafo único do art. 114 e acrescenta
§ .3'1 ao art. 126 do Regimento Interno do Senado Federal,
tendo
_
PARECERES, sob n" 2 e 3, de 1992, das ~Comissões
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável;
- Diretoria, favorável ao projeto, com emenda que apresenta.
----- O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está- encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessdo às 18 horas e 45 minutos.)

ATOS DO PRESIDENTE
ATO DO PRESIDENTE Nit06, DE 1991
que aposentou Raul da Silva Lopes
APOSTILA
Fica alterada para 33/35 (trinta e três trinta e cinco avos)
a proporcionalidade do tempo de serviço· constante desta Ata,
em virtude do servidor haver atingido mais um ~ntre a autuação do requerimento e a -publicação de sua aposentadoria.
Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposentadoria, a que se refere o presente_ Ato, para excluir os artigos
490 e 492, do Regulamento AdministratiVo do Senado Federal.
Senado FederàJ., Senador Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 113, DE 1991
Que aposentou Djalma José Pereira da Costa, Analista Legislativo.
APOSTILA
Fica alterado para 31/35 (trinta e um trinta-e cincó avos)
a proporcionalidade do tempo de serviço constante deste Ato,
em virtude do servidor haver atingido_ mais um ano entre
a autuação do_ requerimento e a publicação de sua aposentadoria.
F..ica alterado o fundamento legal da concessão da aposentadoria a que se refere o_ presente Ato, para excluir os artigos
490 e 492, do Regulamento Administrativu do S_enado Federal.
Senado Fl'deral, 9 de abril de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 114, DE 1991
Que aposentou Demerval GomeS-Ribeiro, Analista
Legislativo,
APOSTILA
Fica 3.Iterada para 34/35 (trinta e q"üati-6 tiiilta e dncO
avos) a proporcionalidade do tempo de serviço constante deste
Ato, em virtude do servidor haver atingido mais um ano entre
a autuação do requerimento e a publicação da sua aposentadoria.
Senado Federal, 9 de abril de 1992. - Senador Mauro
Benevides, Presidente.
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APOSTILA
Fica alteradq o. fundamento_ legal da concessão da aposentadOria, a que se refere o presente Ato, para excluir os arts.
490 e 492, do Regulamento Administrativo do Senado Federal.
Senado Federal, 9 de abril de 1992. -.Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 125, DE 1991
Que aposentou Fernando Fonseca, Analista Legislativo.
APOSTILA
Fica alterada para 34/35 (trin-ta e cju:iti-o- trinta e cincO
avos) a proporcionalidade do tempo de serviço co:pstante deste
AtO, em virtude "dO-serVidor haver atingido mais um ano entre
a autuação do requerimento e _a publicação da sua apo_sentadoria.
Senado Federal, 9 de abril de 1992. -.Senador Mauro
Benevides, Presidente.
APOSTILA
Fica alterado o fundamento legal da concessãO da ~poseO:
tadoria, a que se refere o presente Ato, para excluir os arts.
490 e 492, do Regulamento Administrativo do Senado Federal.
Senado Federal, de 9 de abril de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 143, DE 1991
Que aposentOu Maria Izabel Pinheiro, Analista Legislativo.
APOSTILA
. Fica :ilterado para 26/30 (vinte seiilrinúavÓs) -aproporc~onahdade do tempo de serviço constante deste Ato, em
VIrtude da servidora haver atingido mais um ano entre a autuação do requerimento e a publicação da sua aposentadoria.
Senado Federal, 9 de abril de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.

e

APOSTILA
Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposen~
tadoria, a que se refere o presente Ato, os art. 490 e 492,
do Regulamento Administrativo do Senado Federal.
Senado Federal, 9 de abril de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 163, DE 1991
Que aposentou Lourival Zagonel-dos Santos, Analista Legislativo.
APOSTiLA
Fica alterado para 34/35 {trinta e quatro tril:Jta e cinco
avos) a proporcionalidade do tempo de serviç_o constante deste
Ato, em virtude do servidor haver atingido mais um ano entre
a autuação do requerimento e a publicação da sua aposen~
~
tadoria.
Senado Federal, 9 de abril de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
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APOSTILA
Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposentadoria a que se refere o presente Ato, para excluir os arts.
490 e 492, do Regulamento Administrativo do Senado Federal.
Senado Federal, 9 de abril de 1992. ~ Senador Mauro
Benevide~, Presidente.
(*) ATO DO PRESIDENTE N• 53, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora 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 n'? 1, de 1991, e tendo em vista o que consta do
Processo n"' 1.924/92-3, resolve exonerar EveraldO-Dias Pinto,
do. cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar,_ Código
SF-DAS 102.1, do Quadro de Pessoal do Senado Federal,
do gabinete do Senador Levy Dias, a partir de 1' de março
de 1992.
Senado Federal, 21 de fevereiro de 199Z. _:Senador
Mauro Benevides, Presidente.
(*) Republicado por haYer saído com incorreção no DCN (Seção II),
de 22-2-92

(*) ATO N• 60/92
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n• 1.553/91-7, resolve apo·
sentar, voluntariamente, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, ZACARIAS RODRIGUES BRAGA, matrícula 0319, Especialista em Administração Legislativatrécnicas, Terceira Classe, PL M12, do _Quadro Permanente do
Centro Gráfico do Senado Federal- CEGRAF, nos termos
dos artigos 40, inciso III, alínea c, da Constituição da República Federativa do Brasil, 186, inciso III, alínea c, e da Lei
n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Senado Federal, 27 de fevereiro de 1992. -Mauro Beoevides, Presidente do Senado Federal.
(*) Republicado -por haver saído com incorreção no DCN (Seção II),
de 28-3-92- -

(*)ATO DO PRESIDENTE N• 91, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora il'i' 2, de 4 de abnl de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n• 2.095/92-0.
Resolve aposentar, voluntariamente, MARCIO TÉLIO
LIMA, Analista Legislativo, Área de Comunicação Social,
Classe "Especial", Padrão III, do Quadro Permanente do
Senado Federal nos termos do artigo 40, inciso III, alínea
c, da CÕnstitt,p.çâo da República Federativa do Brasil, combi:
nado com o<i artigos 186, inciso III, alínea c, e 67, da Le1
n'i' 8.112, de 1990, bem assim com o artigo-11 da Resolução
(SF) n' 87, de 1989, com as vantagens da Resolução (SF)
n~ 21, de 1980, com proventos• proporcionais ao tempo· de
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serViço, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da ConstituiÇão Federal.
Senado Federal, 19 de março de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
(•) Repu~licado por haver saído com incorreção no DCN (Seção II), de 20-_3-92

ATO DO PRESIDENTE N• 136, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Dire_tora n"' 2, de 1973, de acordo_c_om o disposto
iio iirt. 243, § 2', da Lei n' 8.112, de 1990, do Ato da Comissão
Diretora n 9 1, de 1991, e tendo em vista o que consta do
processo n9 4.473/92-2, resolve tomar sem efeito o Ato n 9
133, de 1992, desta Presidência, publicado no DCN II, de
8-4-92, que exonerou LUIZ CARLOS RAMOS do cargo,
em comiss_ão, de Secretário Parlamentar, c_ódigo AS-1, do
Quadro de-Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício
no Gabinete do Senador Henrique Almeida, a partir de 19
de abril de 1992.
·
··
Senado Federal, 8 de abril de 1992. ......_ Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 137 DE 1992
O Presidente do Senado Federal, nO-uso da sua compe-:
tência regimental e regulamentar, de conformidade co;m a
delegação de competência' que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretóra n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n"' 4.473/92-2, resolve tomar
sem efeitO. ó Ato desta Presidência_ n"' 134, de.1992, publicado
no DCN, Seção Ii, de 8-4-92, que nomeouNELY PRADO
MASUKO para exercer o cargo, em comisSão, de Secretário
Parlamentar, código AS-1, do Quadro de Pessoal do Senado
Federal, com lotação e exercício no Gabinete do Senador
Henrique Almeida.
Senado Federal, 8 de abril de 1992. - Senador Manro
BenevidesJ Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 138, DE 1992

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimerital e regulamentar, de conformidade Cf:?~ a
delegação de competência que lhe foi outorgada p_eto Ato
da Comissão Diietora n9 2, de 4 de abril de' 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n"' 2.852/92-6, resolve aposentar, voluntariamente, ARILDA FONSECA DE SOUZA,
Analista Legislativo, Área de Processo Legislativo, Oasse
"Especial", Padrão III, do Quadro Permanente do Sen·ado
Federal, nos termos do art. 40, inciso III, alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com
os arts. 193, 186, inciso III, alínea a, e 67, da Lei n 9 8.112,
de 1990, bem assim com o artigo II da Resolução (SF), n'
87,de 1989;-eo·m·as vantagens da Resolução (SF) n• 21, de
1980, com proventos integrais, observado o disposto
art.
37, inciso XI, da Constituição Fec;let:al.

no

Senado Federal, 10 de abril de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
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ATO DO PRESIDENTE N• 139, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso d~ su~ compe-tência regimental e regulamentar, em ·confromidade com a
delegação de· competência que lhe foi outorgada pelo Atq
da Comissão Diretorã n9 z;-de 1973, de acordo co-m o disposto
no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990, no Ato da
Comissão Diretora n~" 1, de 1991, resolve exonerar SANDRA
MARIA DE FARIA MATTOS do cargo, em comissão, de
Secretário Parlamentar, Código SF-DAS-102.1, do Quadro
de Pessoal do Senado Federal, do- Gabinete da Liderança
do PMDB, a partir de 13. de abril de 1992.
Senado Federal, 10 de abril de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N•140192
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outo!gada pelo Ato
da Comissão Diretora n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n? 3-86/92-8, r~solve ap9sen:::.
tar, voluntariamente, JOSÉ LUIZ ALVES DOS SANTOS,
matrícula 825, Especialista em Administração Legislativa/Técnicas, Segunda Classe, PL ~17, do Quadro Permanente do
Centro Gráfico do Senado Federal - CEGRAF - , nos térmos dos arts. 40, inciso III, aJinea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, 186, incisO III, alínea ã e 192,
inciso I, da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Senado Federal, 10 de abril de 1992.- Mauro Benevides,
Presidente do Senado Federal.

PORTARIA DO DIRETOR-GERAL
PORTARIA N• 8, DE 1992
O Diretor-Gei-al do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais, resolve designar JOSÉ AUGUSTO ARCOVERDE DE MELO, Assessor Legislativo, WILSON_ROBERTO THEOQORO, Assess.or Legislativo, e RICARDO
. LUIZ LEITE, Assessor Legisla~ivo, para, sob a· pteSidênCia
do primeiro, integrarem Comissão de Sindicância inculnbida
de apurar os fatos constantes do Processo n• 17.278191-0.
Senado Federal, 6 de abril de 1992. - Manoel Vilela
de Magalhães, DiretOr-Geral:

ATO DO DIRETOR-GERAL
ATO DO DffiETOR-GERAL N' 3, DE 1992
O Diretor-Gerã.l do .Senado Federal, no uso de sua competência regulamentar e de acordo com o disposto no art.
29 do Ato da Comissão Diretora n~ 4, de 1992, resolve requisitar os servidores IRENE FAGUNDES SILVA, Técnico Legislativo·, Área de Processo Legislativo, Classe ~P~i_al, Padrão III, CARLOS ALBERTQ DA SILVA PINHEIRO,
Analista Legislativo, Área de Processo Legislativo·, Classe
1•, Padrão III, NICÉA DE OLIVEIRA COIMBRA, Técnico
Legislativo, Área de Processo.~gislativo, Classe Especial,
Padrão II, eMARJA DE FÁTI~ SILVA, Técnico Legislativo, Área de Processo Legislativo, Classe ESpecial, Padrão
D, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, para exercerem
funções de assessoramento e secretariado aos trabalhos da
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Comissão Especial designada pelo Ato da Comissão Diretora

n• 4, de 1992.
Senado Federal, 7 de abril de 1992. ..,__ Manoel Vilela
de Magalhães, DiretorMGeral do Senado Federal.
ATA DE COMISSÃO
(*) 4• Reunião Ordinária da Comissão Diretora,

realizada em 16 de março de 1992
Às dezoito hora$ e quarenta e cinco minutos do dia dezesM
seis de março de um mil novecentos e noventa e dois, reúne-se
a Comissão DiretOra do Senado Federal, na Sala de Reuniões
da Presidência. com a presença dos-Excelentíssiffios Senhoies.._
Senadores Mauro Benevides, Presidente, Alexandre Costa,
PrimeiroMViceMPresidente Carlos Alberto de'Carli, SegundaM
Vice-Presidente, Saldanha Derzi, Terceiro-Secretário, e MeiM
ra Filho, Suplente.
Deixam de comparecer, por motivos justificiJ.dos, os Excelentíssimos Senhores Senadores Dirceu Carneiio, PI-imel.fo~
Secretário, Márcio Lacerda, SegundoMSecretário, e Iram Saraiva, Quarto-Secretário.
O Senhor Presidente dá início à reunião e inforina q1,1~
o Arquiteto Carlos Magno Fagundes Franci encontrava-se
presente para fazer uma exposição aos Membros' da Comissão
Diretora sobre Projeto Arquitetônico relativo à melhoria de
instalações físicas do Senado Federal.
Após a exposição, o Arquiteto respondeu a indagações
dos presentes sobre o Projeto, que ainda deverá passar por
novas alterações.
A seguir, o Senhor Presidente passa a palavra ao Diretor
da Secretaria de Comunic-ação Soda1, J03o Orlando Barbosa
Gonçalves (Gueguê), con.vidadÓ para uma exposição sobre
a assinatura de convênio com a FundaçãO Universidade de
Br:j,'ília (FUB).
Após a explanação, os p-resentes decidem deliberar sobre
a matéria na próxima reunião.
O Senhor PresidE;mte, então, concede a palavra ao Senhor
~egundoMVice-Presidente, que apresenta os Processos n"''
. ()()Q213/77, 008881187-1 e Q07400/91-8, dos quais havia pedido
vista em reunião anterior, com voto pela aprovação do parecer
do Rel~tor, Senhor Terceiro-Secretário.
.Antes que o assunto seja discutido pelos presentes, o
Senhor Senador Meira Filho, Suplente da Comissão Diretora,
solicita, e lhe é concedida, vista da matéria. Com a palavra, o SellhOr Seilador Méira Filho comullica
aos presentes que o servidor Damião Galdino_, _Matrícula n~'
2583, motorista-, C:lelXou de itender convenientemente a ordem
de serviço, no dia 13 de março último, pelo que a Comissão
Diretora determinou a adoção de providências cabíveis.
ProsseguindO, o Senhor Presidente concede a palavra ao
se-riliOr Diretoi'-Geral, que apresenta as seguintes matérias:
Expediente do Diretor Técnico do IPEAC- lnst.ituto
de Pesquisas, Estudos e Assessoria dó Congresso, em·- que
solicita a renovãÇãó de convênio com o Senado Federal.
É designado o Senhor PrimeiroMSecretário- para re;Íatar
a matéria:
b) Processo·n•020939/91-4, em que Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e Tribunal de Contas da
União (Sindilegi~) solicita sejam ·revigoradas as normas pérM
missivas da aplicação de melhorias funcionais com :mudança
dje Categoria Fwlcional.
___
.
É designa~o o Senhor QuartoMSecrétário para relatar a
matéria:

ar

o
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c) Processo n9 001118/92-7, em que a Subsecretaria de
Assistência Médica e Social solicita o pagamento das despesas
com o funeral do ex-Senador Edward Cattete_Pinbe_i_ro, com
informação do Diretoi'-Geial favorável ao·- pagamento- total
da despesa pelo Senado Federal junto ao fornecedor do serviço, e a solicitação ao- IPC dos direitos que -Cabe_ ao custeante
no sepultamento do ex-segurado.
Após discussão, os presentes aprovam o pagamento na
forma sugerida pelo Senhor Direto-Gerai;
d) expediente do Senhor Senador Irapuam Costa Júnior
solicitando a fixação -de cota de impressão no Cegraf para
a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
É designado o Senhor Segundo-Vice-Presidente pararelatar a matéria:
e) Processo n"' 002947/92-7, em que Rênatb Janiques soli-- .-: cita revisão de processo administrativo.
É designado o Senhor Primeiro-Vice-Presidente pararelatar a matéria:

Abril de 1992

f) Processos n" 001198/92-0, 001199/92-7 e 001899/92-9,
em que o Senhor Senador Raimundo Lira solicita o pagamento
ao The LiethQdist Hospital, na ci_daçle de Houstop_, Texas,
EUA, de cirurgia cardiaca, a que se submeteu sua_ e_sposa,
bem como ressarcimento de_ outras despesas. .
É designado o Senhor Primeiro-Secretário para relatar
a matéria.
____ _
_______ --~---~-·
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara
encerrada a reunião, às dezenove horas e quarenta e. cinco
minutos, pelo que eu, Manoel VHela de_ Magalhães, D_iretorGeral e Secretário da Comissão Piretora~ -lavrei ã presente
Ata que, depois de assinada pelo Senhor Presidente, vai à
publicação.
Sala da Comissão Diretora; 16 de março de 1992~ Senador Mauro Benevides, Presidente.
("') Republicado por haver saído com inc-orreção no DCN (Seção II),
de 183-92

República Federativa do Brasil
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos. termos do art. 49, inciso I da Ci:mstituíção·, ·
e eu, Mauro Benevides, Presidente ·do Senado Federal, promUlgo o segUinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 10, DE 1992
Aprova os instrumentos contratuais referentes à doação ao Governo Brasileiro da
importância de US$560.000,00 (quinhentos e sessen.ta mil dóhres, americanos) ou Y:
76.000.000,00 (seten-ia e seis milhões de ienes) pelo Governo do Japão.·
·
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 SãO aprovados os instrumentos contratuais referentes à doação ao Governei Brasileiro
da importância de US$560.000,00 (quinhentos e sessenta mil dólares americanos) ou Y76.000.000,00 (seténta··
e seis milhões de ienes) pelo Governo do Japão.
..
Parágrafo u'nico. São sujeitos à aprec!ação do êóniresso N·aciÓnal qÚaisqÚer atos que- possam
resultar em revisão dos referidos instrumentos contratuais, bem como quaisquer ajuStes complementares
que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos,
:ao património naciollal.
- ·
· '
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de abril de 1992.- Senador Mauro Benevides, Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 51• SESSÃO, EM 10 DE ABRIL DE
1992
1.1- ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Oficio do Sr. 1• Secretário da Câmara dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:
·__

-Projeto de Decreto Legislativo n• 26/92 (n• 32/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova

a concessão outorgada ã Rádio Rio Oaro Ltda.~ para expio-:,
rar serviço de radiodifusão sonora em !porá, Estado de
Goiás.

1.2.2- Parecer

Referente à seguinte matéria;

---

----

-

-Mensagem n•164/92 (n• 91/92, na origem), do Se-1
nhorPresidente da República, que· solicita autorização para:
celebrar contratos bilaterais para a reestruturação da dívida!
externa do setol: público junto aos governos dos países
credores e suas respectivas agências de crédito. (Projetei

de Resolução n• 14/92).

DIÁRIO DQ CONGRE~_SQ _)'IACION_;\J_ 1Ses~o _II)

;\)?ri! de_!992

EXPED!ENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
MANOEL Vll.EI.A DE MAOALIIÁES
Dirc:tor-Ocral do SCiudo Ft~deral
AGACIELDASILVA MAIA
Diretor &ecutivo
CARLOS•I!OMERO VImRA NINA

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Imprc11o ·~ retpoua.bilkàde d& Me1a do Senado Pedenl

ASSINATURAS

Dlrelot AdmW.ttatlvo
LUIZ CARLOS BASTOS
Diretor lndUJtrial
l'LORIAN AIJOUSI'O COIJI1NHO MADRUGA

Semestral ·-···-···-·-····-·-···..··-·-·······-·-···-···-·····------·-·- C:$ 70.000.00

Direlot Adj..IO

1.2.3- Comunicações da Presidência
-Prazo de tramitação e para apresentação de emendas ao Projeto de Decreto-Legislativo n"' 26/92, lido anteriormente.
-Prazo p3ra apresentação de emendas ao Projeto
de Resolução n' 14/92.
1.2.4- Discursos do Expediente
SENADOR ALUIZIO BEZERRA- Considerações
a respeito das causas_e circunstâncias do Golpe -de Estado
na República do Peru.
SENADOR EPITÁCIO CAFETEIRA- Baixas remunerações salariais, princípalmente dos militares. Salário
mínimo regional.
SENADOR LUCÍDIO PORTELLA - Falência do
sistema de saúde brasileiro.
SENADOR ODACIR SOARES - Comentários sobre matéria veiculada no jornal O Estado de S. PaulO intitulada "Ex-Presidente do Metrô, Antônio Sérgio Fernandes,
continua foragido".
SENADOR MAURÍCIO CORRÊA- Apelo em favor da normalização do pagamento, pela Caixa Económica
Federal, do crédito educativo às instituições educacionais.
Antencipação do plebiscito para escolha da forma de governo.
1.2.5 - Leitura de Proposta de Emenda à Constituição
- N~' 3/92, 'de autoria do Senador Odacir Soares e
outros Senadores, que dispõe sobre a tirlíficação das polícias civis e militares.
1.2.6 - Requerimentos
- N 9 161/92, de autoria do Senador Marco Maciel,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, dos discursos pronunciados por Sua Excelência o Senhor Presidente
da República, por ocasião das cerimônias· de posse do Ministro-Chefe da Secretaria de Governo e do Ministro da
Justiça.
- N9162/92, de autoria do Senador Jutahy Magalhães,
Solicitando do Ministro de Estado da Infra-Estrutura esclarecimentos que menciona:
1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n' 73, de 1991 (n' 4.064/89,
na Çasa de origem), de iniciativa do Tribunal de Contas
da União,· que dispõe sobre a Lei Oi"gânica-do Tribp.nal

Tiragem 1.200 exeiiijilai-e:s

de Contas da União e dá outras providências,. Votação
adiada por falta de quorum.
·
. Projeto de Lei da Câmara n' 126, de 1990 (n' 1.854/89,
na Casa de origem), de iniciativa do Ministério Público
da União, que cria a Carreira de Apoio Técnico Administrativo do Ministério Público da União e seus cargos, fixa
os valores de vencimentos c dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n' 125, de 1991-Comple-mentar (n' 60/89, na Casa de erigem), que disciplina os
limites das despesas com o funcionalismo público, na forma
do art. 169 da Constituição FederaL Retirado da pauta.
Projeto de Resolução n9 23, de 1991, de autoria do
Senador Maurício Corrêa, que altera a redação do parágrafo único do art. 114 e acresc_ent~ § 3o:> <,t6 art. 126 9-o
Regimento Interno do Senado Federal. Discussão encer~
rada, fiCando a VotaÇão adiada nos termos do art. 168
do Regimento Interno.
1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR GERSON CAMATA- Morosidade na
apuração de fatos sobre o assassinato da jornalista Maria
Nilce Magalhães, ocorrido em Vitória-ES,há 3 anos. SENADOR RONALDO ARAGÃO- Reforma mi- .
nisterial. Críticas à política agrícola do Governo Collor.
.S.ENADOR CHAGAS RÓDRIGUES- Reajuste do.
.
.
.
salário mJnim~
SENADOR CARLOS PATROCÍNIO- t.pelo em
fayor da :a-flibúação dÇ. ieCUrsõs para o combate fcótera
no EstadO do TocantinS.
SENADOR CESAR DIAS- Homenagem ao poeta
goiano Álvaro Catelan.
~
SENADOR JUT AHY MAGALHAES- Alto custo
da energia elétrica.
_ 1.3.2- Des~ação da Ordem do Dia da próxima sessao
.
______ _
1.4 -,ENCERRAMENTO
2- SECRETARIA-GERAL DA MESA
Resenha das matérias apreciadas de 4 a 31 de março de 1992.
3- MESA DIRETORA
4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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Ata da 51a Sessão, em 10 de abril de 1992

za

Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura

Presidência dos Srs. Mauro Benevídes, Lucídio Portella, Epitácio Cafeteira
e Magno Bacelar.
ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRSSENADORES
Allonso Camargo - Albano Franco - Alexandre Costa - Aluizio Bezerra- Chagas Rodrigues - Esperidião Arnin
- Epitácio Cafeteira - Flaviano Melo- Garibaldi Alves Gerson Camata - José Richa - Lucfdlo Portella - Maurício
Correa- Mauro Benevides- Nabor Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -A lista de
presença acusa o comparecimento de 15 Srs. Senadores. Ha~
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. _
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1"' Secretário_ procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

OFÍCIO
DO SR. 1• SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 26, DE 1992
(N• 32/91, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rádio Rio Claro Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de lporá, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica aprovado o ato constante do Decreto n 9
99.132, de 9 de março de 1990, que renova por dez anos
a concessão outorgada à Rádio Rio Claro Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
I porá, Estado de Goiás.
·
·
·· -··
Art. 29 Este decreto legislatiVo e:riira eni-'V.gor na data
de sua publicação.
· ·
MENSAGEM N' 238, DE 1990
Excelentíssimos Senhores Membros do Corigfesso Nacional:

Nos termos do art. 49, inciso Xll, combinado com o
§ 19 do art. 223, da Constituíção Federal, tenho a honra de

submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato constante dQ Decreto n9_ 99_.132, d~-- 9
de março de 1990, publicado no Diário Oficial da União âo
dia 12 de março de 1990, que "Renova por 10 (dez) anos,
a partir de 12 de junho de 1989, a concessão da Rádio Rio
Claro Ltda., outorgada através do Decreto n" 81.346, de 4
de fevereiro de 1978, para explorar, na cidade de I porá, Estado
de GOiás, sem dire"ito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média".
Brasília, 13 de março de 1990. -José Sarney.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 131190, DE 9 DE MARÇO
DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO
DAS COMUNICAÇÓES.
ExcelentísSimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência o processo de renovação de outorga requerida pela Rádio Rio Claro Ltda., executante do serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de !porá, Estado de Goiás.
2. Os órgãos competentes deste Ministério manifesta.:.
ra~-se sobre o pedido, achando-o regularmente instruído,
obedecidos os requisitos legais e técnicos atinentes ao procedimento renovatório.
3. Diante do exposto, tenho a honra de submeter a
Vossa Excelência o anexo projeto de decreto consubstanci3.D.do a medida.
4. _Esclareço que o ato de renovação somente_ virá ã
produzir seus efeitos legais apóS deliberação do Congresso
Nacional, na forma do§ 39 do art. 223 da Constituição.
Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais profundo respeito. - Antônio Carlos Magalhães.
DECRETO N' 99.132, DE 9 DE MARÇO DE 1990
Renova a concessão outprgada à Rádio Rio Claro
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de I porá, Estado de Goiás.
O Presidente da República, usando das atribuições que
lhe confere o art. 84, item IV, da Constituição, e nos termos
do art. 6", item I, do Decreto n9 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n' 29109.000086/88, decreta:
Art. 19 Fica, de acordo com o art. 33, § 3», da Lei
n'-4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez)
anos, a partir de 12 de junho de 1988, a concessão da Rádio
Rio Çlaro Ltda., ou~orgada at~avés do Decreto n9 "81.346,
de 4 de fevereiro de 1978, para explorar, na cidade de Iporá,
Estado de Goiás, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo único. A execuçãO do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada pOr este decreto, reger-se-ii Pelo
Código-Brasileiro de Teleconiunicaçõis, leis subseqüentes e
seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n9 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
às quais a entidade aderiu previaniente.
-· -Art. 2" A concessão ora renovada somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional na forma do § 3' do art. 223 da Constituição. ··
- A.rt. 39 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasüia, DF, 9 de março de 1990; 169' da Independência
e 102' da República. - JOSÉ SARNEY - António Carlos
Magalhães.
MC/DENTEL
Diretoria Regional do Dentei em Goiânia
Seção de Radiodifusão
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S~tor Jurídico
Processo n•: 29109.000086/88
Entidade: Rádio Rlo Claro Ltda.
PARECER SRAD N• 8/90- DR/GNA
A Rádio Rio Claro Ltda, concessionária- do serviço de
radiodifusão sonora eni onda média, na cidade de I porá, Estado de Goiás, conforme Decreto ·n9"81.346, de 14 de fevereiro
de 1978, publicado no Diário Oficial da União do dia seguinte,
cujo contrato de concessão foi publicado no mesmo Órgão
em 12 de junho de 1978, requer no processo em referência
a renovação do prazo de vigência de sua concessão.
De acordo com o art. 4~ da Lei n" 5.785, de 23 de junho
de 1972, as entidades que desejarem a renovação do prazo
de sua outorga deverão dirigir-requerimento ao órg~~ -~~mpe
tente do Ministério das Comunicações, no período compreendido entre_os 6 e os 3 meses anteriores ao término do respectivo
prazo.
_ ____ ___
A outOrga começou a vigorar em 12 de junho de 1978,
data da publicação do contrato de concessão no Diário Oficial
da União, tendo sido o pedido ora em exam_e protocoliza
nesta Diretoria Regional no dia 14 de deZembro de 1987,
portanto, dentro do prazo legal.
A requerente tem seus quadros societários e diretivo
aprovados, respectivamente, pelo Decreto já enumerado, bem
como pela Portaria n~ 161, de 9 de junho de 1980, com a
seguinte composição:
- -

Cotistas
Lima e Silva
Sebastião Alves Cruvinel

Cotas
3.865
3.865

Adj~ir

Diretoria
Sebastiao Alves Crnvinel

~

Valor~

NCz$

3.865,00
3.865,00

Diretor Gerente

Cumpre-nos ressaltar que a postulante, durante o último
período de vigência de sua outorga, sofreu as s_ansóes enumeradas às fls. 40 do preseD.te processo, como se verifica na
Informação SFIS n' 002190 (fl. 41). _
Salientamos que, de acordo com a informação n~' 009/89
(fls. 38), prestada pelo Setor de Engenharia, da Seção de
Radiodifusão desta bR, a emissora encontra-se operando regularmente dentro das características técnicas que lhe foram
atribuídas pelo órgão competente do Ministério das Comunicações.
Finalmente, ressaltamos que o prazo de vigência de sua
outorga deverá ser renovada a partir de 12 de junho de 1988,
cuja data de publicação do contrato de concessão no Diário
Oficial da União, ocorreu em 12 de junho de 1978.
Do exposto, opinamos pelo encaminhamento deste processo à Divisãp de Radiodifusão, para prosseguimento.
À consideração do Sr. Diretor Regional.
_
Goiânia, 31 de janeiro de 1990.
De acordo.
Ao Sr. Diretor da Divisão de Radi6dlfuSão-.Goiânia, 31 de janeiro de 1990. - Alexandre Antonio
de Souza.

(A Comiisar5 de Educação.}
PARECER
PARECER N• 79, DE 1992
Da ConiiSSáo de Assuntos ÊconôoiiCÕs sObi-e a Mensagem n' 164, de 1992 (mensagem n' 91/1992 na origem)

Abril de 1992

do Sr .. Presidente da República que solicita autorização
para celebrar contratos bilaterais para a reestruturação
da dívida externa do setor público junto aos governos
dos países credores e suas respectivas agências de crédito.
Relator: Senador Esperidião Amin
I - Introdução
Nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição Federal,
o Senhor Presidente da República submete_ à apreciação do
Senado Federal um protocolo de negociação entre a delegação
brasileira e o chamado Clube de Paris, datado de 26 de fevereiro de 1992, intitUlado "Ata sobre a Consolidação da Dívida
do Brasil" (no original: Agreed Minute on the Consolidation
of the Debt of Brazil).
O referido documento propõe um plano de reescalonamento da dívida externa do Governo brasileiro com os governos dos países credores e suas agências de crédito, abrangendo
a dívida em atraso e a dívida vincenda do setor público no
biênio 1992-1993. Sendo o Clube de Paris apenas uma instituição informal, o protocolo de negociação tem o objetivo de
ditar parâmetros para a celebração de acordos bilaterais com
os governos credores.
Antes da realização do acordo de 26 de fevereiro de
1992, a situação do Governo brasileiro com os credores, do
Clube de Paris era de moratória de fato. O Brasil est~va
acumulando enormes atrasos nos pagamentos. Dos US$21
bilhões da dívida brasileira junto aos credores oficiais, aproximadamente US$8,6 bilhões representavam dívida em atraso
em 31-12-91.
Os atrasos que vinham sendo acumulados se deviáín. em
parte ao fato do perfil da dívida brasileira junto ao· Clube
de Paris ser extremaniente desfavoráveL Segundo o cronograma de pagamento anterior, s6 a dívida com os credo.res
oficiais vincenda em 1992. e 1993 chegava a US$5 bilhões.
Esses números mostram que a gestão do Presidente Collor
coincidiu com a concentração de_ vencimentos da dívida com
os credores do Clube de Paris.
A renegociação tomou por base o conceito de capacidade
de pagamento que abrange a chamada "dívida afetada". No
caso do Clube de Paris, a dívida afetada abrange as obrigações
contraídas diretamente pela União ou por ela garantidas, assim como as dívidas do setor privado depositadas no Banco
Central até 31-12-90, e as dívidas de Petrobrás e Vale do
Rio Doce até 31-3-91. Desde 1'·1·91, a dívida do setor privado
foi excluída da definição de dívida afetada, sendo classificada
como livremente remissível ao exterior. A dívida da Petrobrás
e Vale do Ríá Doce recebeu o mesmo tratamento a partir
de 1'-4-91.
_
O acordo de reescalonamento abrangerá a dívida afetada
com vencimento até 31-12·91 (os atrasados) e a dividi vencida
ou vencer entre 1'·1·92_e 12·8·93 (a dívida con~olidaila).
O tqtal da dívida reescalonada chega a -aproximadamente
US$12,8 bilhões, que representam 90% de toda a dívida do
setor público junto ao Clube de Paris durante o período de
consolidação.
_ ___
__ _
___ _
- - -Do presente acordo resultarão pagamento de aproxima~
damente US$2,0 bilhões no exercício de 1992 e US$2,1 bilh6es
no exercício de 1993. Segundo os dados apresentados pelo
Banco Central, esses pagamentos estão estritamente de acordo
com a capacidade de pagamento brasileira e deixa "margens
cabíveis" para a negociação junto aos bancos comerciais.
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Não é admissível que um pafs subdesenvolvido, com' problemas sociais tão graves, continue sendo submetido a sacrifícios
proporcionalmente maiores do que os que_ foram impostos
àA1emanha.
Embora muito descontente com os termos rigorosos deste
acordo com o Clube de Paris, acredito que, na atual conjuntura, sua aprovação representa a única deci~ão _racional. Sou
da opinião de que quanto mais o Brasil demorar ~ acertar
as contas com o Clube de Paris, piores serão as c_ondições
de pagamento. Se o Presidente Collor tivesse negociado a
dívida em seu primeiro ano de Governo, teria obtido condições
melhores do que as atuais. Uma recusa do Senado Federa!
em aprovar este acordo feito tardiamente pelo Presidente Co_M
llor sinalizaria aos credores internacionais uma desunião interna -extremamente danosa a nossos negociadores.
Além disso, as alternativas à aprovação do acordo seriam
rn:ais onerosas para- o País do que o próprio pagamento da
dívida. Na hipótese de rejeição do acordo pelo Senado~ Federal, restaria ao Governo brasileiro duas linhas de comluta:
aumentar muito as remessas financeiras líquidas ao exterior
·ou então manter por mais de três anos a moratória com os
credores oficiais. Em ambas as hipóteses, o Pã.-ís permaneceria
em situação de insolvência, sem capacidade de atrair empréstimos extemós ou estabilizar súa economia.
Com base no exposto, opino filvoravelmente ao-pedido
de- autorização nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 14, DE 1992

Embora reconheça que foi ã cuStã. de gfãnde esforço que
a delegação brasileira obteve este acordo com o Ctübe de
Paris, devo ressaltar que as condições de pagamento concedidas ao Brasil estão longe de ser generosas. O setor pUblico
brasileiro esta se comprometendo a pagar US$4,1 bilhões durante o bíênio 1992-1993, o que representa aproximadamente
30% do estoque da dívida em atraso ou a vencer durante
os exercícios de 1992 e 1993. Além disso, estão previstos pagamentos de US$2,9 bilhões em 1994, último ano do Governo
Collor.
Além de não estar obtendo nenhuma redução do montante de sua dívida, o Brasil não conseguiu sequer um perfil
de pagamento dos mais favoráveis. O próximo presidente do
Brasil vai provavelmente enfrentar uma concentração de ven~
cimentos tão sufoci.rife -quanto" a do Pi'esidênte Collor. Estão
previstos pagamentos de US$3,339 milhões em 1995,
US$3,547 milhões em 1996r US$2,946 milhões em 1997,
US$2,638 milhões
1998 e US$2,387 milhões em 1999. Isto
significa que mais de dois terços da dívida brasileira com o
CJube de Paris- um total de US$14,857 milhões- vai vencer
durante o mandato do sucessor do Presidente Collor.
Esses números -mostram que a d·ívida biã.sileira junto ao
Oube de Paris foi reescalonada no limite da pressão máxima.
Nem o· atual Governo nem o próximO governo obtiver~m
alívio suficiente da dívida externa. Considerando que o Brasil
é um País que sacrificou praticamente toda a década de oitenta
Autoriza a União a celebrar contratos bilaterais
por conta da crise da dívida externa, era de se esperar um
para a reestruturação da dívida externa do setor público
pouco mais de flexibilidade por parte de nossos credores.
junto aos governos dos países credores e suas respectivas
No que diz respeito à dívida externa, o Brasil tem recebido
agências de crédito.
um tratamento incompatível com seus laços de amizade com
os países desenvolvjdos. A delegação brasileira não pôde aproArt. 1"' A União está autorizada, nos termos_ do _ar~._
veitar precedentes abertos recentemente pelo Clube de Paris 52, inciso V, da Constituiçã()Federal, a celebrar contratos
a países de renda média (categoria em que se encontra o
bilate:rais para a reestruturação da dívida externa do setot
Brasil). Em abril e maio de 1991, a Polónia e o Egito obtiveram público junto aos governos dos países credores e suas respec~
redução de aproximadamente 50% no valor presente de suas. tivas agências de crédito, de acordo com os parâmetros fixados
pela Ata sobre a Consolidação da Dívida do Brasil (Agreed
dívidas com o Clube de Paris. As dívidas de Polónia e Egito
com os credores oficiais somavam na época US$58 bilhões, Minute), datada de 26/2192.
·~
~ ·~
,
Art.- 29 9 reescalonam~nto ~brangerá os valor~s de
uma quantia bem superior à da dívida brasileira. O Brasil~ _-como importante credor da PÕlônia, participou da reduç3.o principal e de juros relativos à dívida afetada, com venCida dívida polonesa e depois não- pôde tirar proveito do prece~ mentos até 31-12-91 (os atrasados) e de 1'-1-92 a 31-8-93 (a
dente que ele próprio ajudou a abrir. E, portanto, de estranhar dívida_ consolidada). A forro~ de pagamento ficOu defmida
tanta pressa e tanto rigor dos credores oficiais em Cobrar como segue:
os US$21 bilhões da dívida brasileira.
r.-~_100% dos valores _de principal e de juros vencidos
Em outras ocasíões, já tive a oportunidade de denunciar no período de 111-4-90 a 31-12-91, relativos à divida original
a "Ideologia do Egoísmo", que dissemina no grupo o ·alhea- contraída anteriormente a 31-3~83.
mento dos ricos em- relação ao destino dos ·pobres. Quando
Forma de Pagamento:
da visita do Chanceler da República Federal da Alemanha
(i) pelo menos 10% do total (aproximadamente
ao Brasil, em outubro de 1991, tive a oportunidade de lembrar- US$283,00 milhões) serão pagos até 31-1-93; e
lhe dos problemas vividos pela Alemanha após a Primeira
(ií) o saldo remanescente (aproxi_I!tadamente
Guerra Mundial, quando, vergada sob o peso das "Reparações
US$2,543,00 milhões) será reestruturado e amortizado de
de Guerra", viveu problemas económicos muito semelhantes acordo com o seguinte esquema de pagamento:
aos nossos. Entre 1925 e 1932, a Alemanha teve que transferir
0,01% em 30-6-1995; 0,01% em 31-12-1995;
para o exterior em média 2% do PIB.. Apésa·r de ser uma
1,96% em 30-6-1996; 2,14% em 31-12-1996;
grande potência, a Alemanha s6 conseguiu superar a crise
2,32% em 30-6-1997; 2,52% em 31-12-1997;
2,72% em 30-6-1998; 2,94% em 31-12-1998;
econômica e a hiperinflação depois que obteve alívio substan' cial de suas obrigaçõ-es externas.
_
3,16% em 30-6-1999; 3,39% em 31-12-1999;
3,64% em 30-6-2000; 3,89% em 31-12-2000;
É lamentável que os países ricos tenham esquecido tão
rápido as lições da História. O Brasil, desde 1982, vem tendo
4,16% em 30-6-2001; 4,44% em 31-12-2001;
que realizar transferências financeiras líquidas ao exterior su4,73% em 30-6-2002; 5,03% em 31-12-2002;
5,35% em 30-6-2003; 5,68% em 31-12-2003;
periores, em média, a 3% do PIB, sendo que em vários anos
"deste período tivemos que transferir mais de 5% do PIB.
6,03% em 30-6-2004; 6,39% em 21-12-2004;

em
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6,77% em 30'6-2005; 7,16% em 21-12-2005;
6,57% em 30-6-2006; 7,99% em 21-12-2006II -100% dos valores de principal e de juros vencidos
no período de 1'-1-90 a21-12-91, relativos aos acordos bilaterais assinados ao amparo da
Agreed Minute de 21-1-87 (Clube de Paris II)Fonna de Pagamento:
(i) pelo menos 10% do total (aproximadamente
US$300,00 milhões) serão pagos até 31-1-93; e
···
(ii)- õ- sã.ldo remanescente (aproximadamente
US$2,700,00 -milhões) será reestruturado e amortizado de
acordo com esquema de pagamento idêntico ao indicado em
L
III -100% dos valores de principal e de juros vencidos
no período de 1~'-1-90 a 31-12-91, relativos aos acordos bilaterais assinados ao amparo de Agreed Minute de 29-7-88 (Clube
de Paris III)Forma de pagamento:
(I) pelo menos 5% do total (aproximadamente US$53
milhões) serão pagos até 3l-1-93;e
(ii) o sãldo remanescente (aproxirhad3_mente
US$1,013,00 milhão) será reestruturado e amortizado de_ªcordo cqm_esquema de pagamento idêntico ao fnâiCado- em I.
IV -100% dos valores de principal e de juros·vencidos
no período de 1~'~1-90 a 31-12~91, relativos aos _acordos bilate~
rais assinados ao amparo da Agreed Minute de 23-11-83 (Clube
de Paris!).
Forma de pagamento:
(i) 20% do. Mal (llproximadamente US$343,00 milhões)
serão pagos até 30-6-93 ;e
' (ii) os restantes 80% (aproximadamente US$ L370,00
~hões) ~erão reestruturad<;>s e pagos em 6 prestações semestrai~ •. igu~is e_ sucessivas; a pn-nielra venceitdo~se_ em 30~6~94
e a·tíJtima em 31-12-96.
V -100% dos valor~_s d_e principal e jUroS Vendâos_ no
período de 1-1-92 a 31-8-93, relativos:
a) à dívida originalmente contraída antes de 31~3~83
(aproximadamente US$L724,00 milhão);
b) aos acordos bilaú::ra"is asSínados a:o amparo das Agreed
Minutes de 21+87 e 29-7-88 (Clube de Paris II e Ill, respectivamente) (aproximadamente US$2,480,00 milhões).
· 'Forma' de pagamentó:'
·
'ó Va1or total será reestruturado e amortizado de acordo
c:OID.' esqlleffia de pagamep.to idêntico ao indicado ein- I.
Art. 39 OS desembolsos autorizadoS-por esta resolução
não poderão ultrapassar os limites e cO-n:dições estabelecidas
pela Resolução n' 82, de 1990, do Senacl<>. FederaL
Art. 4~' Em qualquer hipótese, cópias dos atas, contra~
tos ou acordos firmados com base no djsposto nesta resolução
serão enviadas ao Senado Federal até 15 (quinze) dias após
sua respectiva assinatura, na forma original e devidamente
traduzidas para a língua portuguesa.
ParágrafO iínico. Os acordos bilatetais a serem celebrados
com os governos estrangeiros e suas agências não poderão
fixar taxas de spréãd (isto é, a margem de comissão a ser
acrescida aos custos de captação) superiores ao limite de 0,3%
ao ano;
Art. S~' O Senado f~deral dêseja _expiessar seu veemen~
te protesto e sua insatisfação em face do tratamento inamistoso
e discriminatório dispensado ao Brasil pelos credores_do Clube
de Paris, que se- recuSaram :r estender a nosso País os precedentes abertos em 1991 a Egito e Polónia_, dois países de-
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renda média co~o o Brasil, que tiveram perdoada dos 50%
de suas dívidas externas_ no ãrnbjto d~quela instituiÇão.
Art. 6-<? Esta resolUção e~tra -em vigor na data de sua
publicação.
_
·Sala das Comissões, 9 de abnl de 1992. - Raimundo
Lira, Presidente - Esperidião Amin, Relator- Elcio Álvares,
Relator Adjunto - Odacir Soares :.. Meira Filho - Albano
Franco - João Rocha - Dario Pereira - Marluce Pinto
- Coutinho Jorge - Ronaldo Aragão - Marco Maciel César Dias - Eduardo Suplicy (vencido)
VOTO EM SEPARADO (vencido)
Contrário, ao parecer do relator sobre a Mfmsagem
n• 164, de 1992, do Sr. Presidente da República, que
solicita autorização para celebrar contratos ·bilaterais
__ para a reestruturação da dívida externa do setor público
junto aos governos dos países credores e suas respectivas
agências de crédito.
·
Por considerar excessivas as obrigações_ a que o Governo
brasileiro está se submetendo neste acordo com o Clube de
Paris, conforme a análise contida no documento anexo, por
considerar que as exigências contratuais levarão o Brasil a
ter o serviço da dívida externa financiad9 po;r uma proporção
excessiva de lseiniorage e de endividamento interno em. relação ao PIB, em 1992 e 1993, conforme indicam as previsões
nas tabelas 4 e 5, por temer as suas conseqüências recessivas
e inflacionárias para a Sociedade brasileira, expresso meu voto
contrário à autorização deste acordo,
Brasilia, 9 de abril de 1992. -Eduardo Supllcy.
ACORDO COM O CLUBE DE f'ARIS
1. Temos de normalizai as relações com os credores
internacionais, entretanto; as condições têm de ser favoráYeis
para o Brasil, o que não é o caso deste acordo:
2. O governo está fazendo downpayments que perfazem
US$1,723 bilhão, ou seja, sobre a dívida afetada estamos fa-.
zendo pagamentos antecipados. Assim o acordo está sendo
muito interessante para os credores e não necessariamente·
para o país. Por exemplo, a Argentina fez_a_cordo em 91 s~m
fazer nenhum downpayment; o Peru também fez acordo com
o Clube no ano passado sem que fosse feito qUalquer pagame.nto ante_cípado. Isto sem falar .no caso .d.a Polónia e E~to ~
que tiveram perdão s_ubstanci_a_l de SUfj.S c}ívidas. , . ,
,
Na tabela 1 estão discriminados os pagamentos que serão,
efetuados durante o período de consolidação relativos ao mon~,
tante da dívida afetada.
A tabela 2 está demqnstrando claramente que os paga~
mentes que serão efetuados durante os ános de' 92 e 9,3 superam em maiS -de 4 vezes os pagamentos realizados- em .90
e91_
·
Resumo Acoi-do Brasil
Fev/92- Acordo Brasil- reescalonou em média 87,3%
da dívida afetada; isto ocorre porque faiemos pagani<~_ritóS
iniciais-downpayment de US$1,723. Dos US$1$,554bilhões·
renegociados só serão efetivamente reescalonadOs US$11,831
bilhões. o off date no caso brasileiro é 31-3-1983.
Condições brasileiras médias: 13 anos e 10 nieseS Com1 ano e 10 meses de carência contados a partir do finaÍ do
período de consolidação, aplicando~se às amortizações tabelas, price. Entretanto, a dívida relativa ao acordo de 83 teve
tratamento desfavorável na medida em que foi. reescalonada
em 3 anos e 10 meses com 10 meses de carência, também
contados a partir do final do período de consolidação. Vale
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lembrar que só foi reescalonada 80% da dívida relativa ao
Além disso, neste ano teremos a realização de eleições
acordo de.83, pois 20% deverá ser pago durante o período municipais, o que historicamente significa relaxamento da ges· tão financeira âos municípios.
de consolidação.
4. Previdência Socíal
Resumo Acordo A_~entina
Durante o exercfcío de 91, o resultado de Caixa da PreviSet/91 :_ Acordo Aregentina - reescalonou 100% do dência Social apresentou resultado praticamente nulo (receita
principal e juros tanto dos atrasados quanto das dívidas ven- de Cr$19,6 trilhões e despesas de Cr$19,3 trilhões).
_ .
cendo no período de consolidação, sem pagamentos_ iniciais
Para este ano existe o problema da queda deãrreéãdação
(o período de consolidação argentino é- de 6 meses). O Brasil do Finsocial e das contribuições sociais, tendo em vista o
não explorou este precedente.
baixo níVel de atividade económica.
Condiçõçs argentinas: 10, 5 anos de prazo com 7 anos
Além disso, a questão dos 147%, na sua dimensão social,
de carência mais 8 pagamentos semestrais iguaiS.
seguramente impedirá qualquer resultado positivo.
Todos estes fatores sugerem que o "Superávit primário
Resumo Acordo Peru
~r;!, na Jl!~l_hor _Q_as h~Eóte~~-~.j_gual ao de 1991.
Set/91- Acordo Peru- reescalonou 100% do principal
Il -Reservas inteiilacioriais
e juros~ tanto dos atrasados quanto das dívidas vencendo no
EstimativaS feéentes do acúmulo de reservas entre dezemperíodo de consolidaÇão, sem pagamentos iniciais~
bro ..e março apontam para um valor de aproximadamente
Condições peruanas: 1) 17 anos de prazo com 10 anos 1,2% do PIB em 1992, o que supera em 0,7% do PIB o
de carência; 2) os juros vincendos durante o período de conso- número utilizado pelo Governo. Portanto, supõe-se que o
lidação foram também reescalonados; 3) incluiu na dívida governo manterá até o final do ano o saldo alcançado at~
afetada a dívida póscut off date.
março de 1992. As reservas intem'!cionais, que em dezembro
de 1990 e 1991 apresentaram o valor aproximado de US$8,7
OBSERVAÇÚES SOBRE AS PROJEÇÓES OFICIAIS
bilhões, aumentaram em março de 1992, para a faixa de l!S$13
DE NOSSA CAPACIDADE DE PAGAMENTO
a 14 bilhões, segundo as estimativas existentes para a balança
I -Superávit primário
comercial e o fluxo de capital.
Em 1991 o superávit primário do setor público não finanIII -Financiamento interno e jurOs da dívida interna
ceiro (consolidado) alcançou 1% do PIB, segundo estimativa
A projeção alternativa implica num crescimerito do finanpublicada pelo Governo. Parece difícil acreditar que o resul- ciamento interno de 1,5 para 3,0% do PIB e do seigoorage
tado de 1992 possa superar o de 1991. É o que indicam os de 1,5 para 3,0. A evolução destes agregados é conseqüência
resultados observados na execução do Tesouro no 19 trimestre da reestimativa do superávit primário que cai de 3,0 para
de 1992. Analisando os fatores que condicionam os compo- 1,0% do PIB e do aumento d_os l}íveis das reservas intem·anentes do superávit primário temos:
- -·
.
._
cionais de 0,5 para 1,2% dO PIB·.1. Execução do Tesouro:
O crescimento das neCessidadeS de finaridametito iJ)t'eino :
Os dados divulgados pelo governo, do bimestre janeiro resultará num aumento da taxa _de crescimento real da _dívida
e fevereiro apresentam uma redução real da receita da ordem interna de 11,3%, na projeção oficial, para 23,9% na projeção
de 16,41 e o resultado das receitas menos as despesas para alternativa/tabelas.
o bimestre caiu em 81,05% se comparados ao mesmo período
5) Tais alterações __são compatíveis com -a ·me-sma taxa
de 1991.
de juros internos implícita na projeção oficial, cerca de 39%
2~ Empresas estatais: a.a. em termos reais, e supondo portanto que a taxa de juros
Com relação às tarifas públicas, ao contrário da política não reagiria ao maior acúmulo de endividamento, o que toma
que vinha· sendo praticada até janeiro deste ano~ onde os subestimada as despesas com os juros da dívida interna.
A necessidade de seignorage compatível com a projeção
aumentos eram superiores aos rtíveis de inflação observados,
hoje o governo estabeleceu como limite os- nfY_eis de in:fl_ação alternativa significa um cresc~ento de 1-;s (projeÇão g~vefno)
verificados. E qualquer alteração deste rumo no sentido de para 3,0% do PIB, fazeriáo_ Com· que Os níveis de inflação,
melhorar o resultado das empresas estatais esbarrará na eleva- médios passem para 18,1% ao mês (639% a.a.) cálculos estes
que mantêm constante a relação base monetária sobre o PIB
ção ~l)_flacionária.
que é igual a 1,5%.
3. Resultado dos governos estaduais -e municipais
Em resumo, a projeção alternativa efetuada com informaA lei de renegociação das dívidas dos Estados e Munições mais realistas sobre a evolução das variáveis económicas
·
·
· ·
cípios.
No final de 91 foi aprovado pelo Congresso Nacional demonstram claramente a alta sensibilidade das projeções ofia lei de renegociação que implicafá num relaxamento dos ciais a alterações das metas otimistas adotadas.
serviços das dívidas dos Estados e Municípios-;=A-partir disso
RESULTADOS DO ACORDO COM O
seus resultados fiscais tendem a ser piores do que 91.
CLUBE DE PARIS E ESTIMATlVAS DA
Outro agravante é a qti€:da na arrecadação federal, que
CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO SETOR
atinge os Estados e Municípios em função das quedas na's
PÚBLICO BRASILEIRO
transferências do FPE/FPM.
8 de abril d.,_JJ.'U-
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TABELA 1
Dfvida do Setor Público P.fctivamcnte
Reescalonada com o clube de i>aris
(Acordo de 1992)

(1)
Discriminaçllo
Vencimentos
1. Atrasados {31/12/91)
Dfvida previamente reescalonada (PRD)
Pré "cutofr'
2. Perfodo de C".onsolidaçl!o
Dfvida previamente reescalonada (PRD)
Pré "cutofr'
'3 Totais

8.605
5.779
2.826
4.949

3.225

(2)
Down
Payment
979
696

283
744
744

1.724
13554

1.723

Ponte: F.laborati<> a partir de dadoo do Banco Central do BrasiL

l
I

,,>

I

lS

i

O"

a,
g.
~
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TABELA2
PAGAMENTO DO SETOR PÚBUCO ÁS AGflNCIAS
GOVERNAMENTAIS E AO CLUBE DE PARIS (1)
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TABELA4
Projeção Alternativa (1)
Restituição Orçamentária do Setor Público 1992

Em US$ milbOes
Dilerialuçlo

Anos

Pagamento

548
635

1990 (2)
1991 (2)
1992 (3)
1993 (3)

2843
2541

Data: 8-4-92
Notu:
(1) Inclui pagamentos. relativo& à dNida pó& "cutoff date• e ?a díVida

pr~

"cu·

toO" date• ea:luída dOI acorda& COJII o Cube de Paris.
(2) Cilculos feitO& com bue em iDfo11111ações coatidas na resposta do Banco
Central do Bruilao Requerimento a 0 8S4 de 1991 do Senado Federal
(3) Elltimativas feitu com base em tabelas anem; à &po.içio de Motivos do
Min_iltério ~ Ecoaom:ia n° 65_~ 1992 envia_~ a~Seud5> Federal em '2fjf3Jt12_

1. FONTF.S ····-···-·------··-···---·---·-----·-·-Superávit Primário
FinÜciamento F..xterDo
Pinuciameato Wterao

4,9
1,0

0.9
3,0

2. US<JS ..... R-·-·--·---·~·-·-·--·-------·-·--··

Jlli'OI da Olvida lntcma

Recllr&OS para aumeuto du ReGeavu lnteraaciouil
Obripçóe& da Di.rida F..zeraa (3)
Baaoo& Comerciais- DIVida Ek:pvd (4)
&aco Comerciai& - Olvida Nio F..legivel (S)

7,9
4,4
4,4
2,3

0.9

D,2

o,s

Cube de Paris (acordo de Fev/92)
Orgaailmo. Ag!nciu e POlllocedorea

:l "SFJONORAOE" (2·1) ...·-··--·-·-..---·--·-----·---

Foates: elaboraçio a partir dO& dadas do Banco Ccatral do Bruil e do MiDiatério da Economia, Fazenda e Plaacjameato.

0.7
3,0

Dala: 814192
Now:

TABELA3
Projeção do Governo
Restrição Orçamentária do Setor Público 1992-1993

(1) A& diferenças entre esta projeçio e a do Goverao estio ezplicadu ao
texto anexo.
(2) O PIB de 1992 Coi avaliado em US$ 427,45 bilb6el.
(3) Iadui pagameat01 de principal e juroc.
(4) laclui a estimativa

of~eial

d01 pagameutol adicioaail que eaerPrJo

das negociaç6e& com 01 buoot.
(S) laclui a diVida de C1U1o prazo.
Observaçio: DadOi aujeitOG a retifaçi~.

Discriminação

1992

1993

1. FONTES ----·-··-·······-·--··-··
Superávit Primário
Financiamento Externo
Financiarnento Interno

5,4
3,0
0,9
1,5

3,0
4,0
1,0
-2,0

usos -·--··--·--········--··--·--·-·

6,94,1

4,0
1,7

Internacionais

0,5

ObrigaçOes da Dfvida Exerna (2)
Bancos Comerciais- Dfvida Elegível (3)
Banco Comerciais - Dfvida Nl!o Elegfvel (4)
Clube de Paris (acordo de Fev/92)
Organismo, Agências e Fornecedores
3. 'SEIGNORAGE" (2-1) ·······--············

2,3

0,4
1,9

0,9

0;5

0,2
0,5
0,7
1,5

0,2
0,5
0,6
1,0

2.

Juros da Dfvida Interna
Recursos para aurnento das Reservas

Notas:
(1) O PIB de 1992 [oi avaliado em US$ 427.4S bilhões e o de 1993 em
US$ 453,48 bDhõel.
(2) Inclui pagameat01 de priDcipal e juros.
(3) Inclui a estimativa of~eial daG pagame11101 adiclouis que emergirão
da& aegociações com O& bana».
(4) laclui a dMda de curto prazo.

Fo1111e: F..xpo~lçio de Motivot do
República, n° 06S de 1610311992.

Miais~rio

da F..conomia ao Prnideate da

Fontes: Elabotaçlo a partir d01 dado. da Expo&içlo de Motivos do Mdiltro
da Eronomia ao Preaideate da República. a 0 065 de 16103/1992 e ot;trol pllbücad01 pelo

Goverao.

TABELAS.
Dívida Interna, Base Monetária e Inflaçl!o em 1992
Projeçl!ri Oficial e Alt~rll8tiva

PioJeeAo Piõjeç~~o
.Ollclial alternativa

Dlííci'lííiiííãção

11,3

mo
21fj
Nota:
(1) Divida interna

IKtuida do &etor público nio-finaaceiro.

(2) Auu.me« igualdade eatre u tuu diserew de iaflaçio e de expauio
de moaetiria &Obre o Pm ao longo do tempo.
(3) Assume«: igualdade D& participaçio da bale IIIOJieÜ.ria sobre iueuibilidade da demaada por aoeda à tua de iaflaçio para detellDÚladol
uiveis deata. O valor de I.S% da relaçio bue awllCtiriaiPIB foi •tiliz.ado por representar um a.fvel coadizente com u tua& de iaflaçio projel&du llU coadições recea 1es da eroaomia bruilein..

Observação: DadosaujeitOia retifaçio.
Poale&: Tabela 3. Tabe1&.4 e ou~ dad01 pu~bdOI ~ Goverao.
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ANEXO
Nota sobre a ProjeÇão Alternativa para 1992

As diferenças em relação à projeção oficial encontram-se
nos seguintes itens:
1. Superávit Primário
Em 1991 o superávit primário do setor público não financeiro (consolidado) alcançou 1% do PIB, segundo estimativa
publicada pelo Governo. Parece difícil acreditar que o resultado de 1992 possa superar o de 1991. É -o que. indicam os
resultados na observados execução do TeSouro no 1"' trimestre

de 1992. O im-paCtO da recessão sobre as receitas do setor
público, a continuação -dos problemas a arrecadação do Finsocial e os parcos resultados do pacote tributário de dezembro,
entre outros fatores, sugerem que o superávit primário será,
na melhor das hipóteses, igual ao de 1991.
2. Reservas Internacionais
Estimativas reCentes do acUmulo de reservas entre dezembro e março apontam para um valor de aproximadamente
1,2% do PIB em 1992, que supera em 0,7% do PIB o número
utilizado pelo Governo.
34 Financiamento Interno e Juros da Dívida Interna
Admitiu-se que 50% da demanda adicional de financia·
menta (resultante do menor superávit primário e da maior
acumulação das reservas) ser atendida por criação adicional
de dívida interna de curto prazo. Em conseqüência, cresce
também a despesa com juros infernos. Admitiu-se também,
que a taxa de juros não reage ao maior acUmulo de ~ndivida
mento, o que provavelmente subestima a despesa cOm juros
da dívida interna~

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O Expe·
dlente lido vai à publicação.
· · Dó Expediente que acaba de ser lido, cnnsta o Projeto
de Decreto Legislativo que terá ti"ãniitação com prazo determinado de quarenta e cinco dias, nos termos do art. 223, §
1"? da ConstitUiÇão, combinado com o art. 375 do Regimento
Interno.
De acordo com o art. 122, b, do Regimento'lnterno,
a proposição poderá receber emendas, pelo prazo de cinco
dias, P.erante a Comissão de Educação._
O SR. PRESIDENTE (Epitácío Cafeteira)- Foi encaminhad._o à publi~ç_ã!-) P~rece_r da Comissão de Assuntos Ecoriómicos, ·que conclui pela apresentação do Projeto de Resolução
n 9 14, de 1992, que autoriza a União a celebrar contratos
bilaterais para reestruturação da dívida externa do setor público junto aos_ governos dos países credores e suas respectivas
agências de crédito.
A proposição ficará -sobre a mesa, durante cinco sessões
ordinárias, ~Ciiffi de receber emendas, nos termos do art.
~5, II~ f, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Há oradores
inscritos·.
Concedo a palavra ao nobre _Senador Aluízio Bezerra.
O SR. ALUÍZIO BEZERRA (PMDB- AC:Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Sena-dores:
Fazemos hoje, nesta Casa, uma apreciação Sobre acontecimentos recentes ocoiiidos na vizinha nação peruana, a respeito do golpe de estado de Fujimori e a falência das políticas
chamadas neoliberais.

Abril de 1992

Quero registrar aqui miriha condenação frontal e definiw
iva àb golpe de Estado do engenheiro Fujimori, no Peru,
um golpe equivocado, desnecessário e destinado a gra:var e
complicar todos os problemas do povo peruano.
O golpe é condenável de todo _ponto de vista, não apenas pelo seu caráter _antidemacrátic_o. E preciso condenar sistema
ticamente suas causas mais profundas, que não se: resume~
ao narcotráfico, ao terrorismo ou à corrupção, que constítuem
sintomas de uma doença de fundo~ E é sobre essas causas
de fundo que temos que discutir e tirar todas as lições para
o Perg__e _ pa_!_a nós l:?rasileirQS _!amb_~IJ!As "justificativas" políticas para o golpe são as mais esJ?aw
tafúrdias. Dizer que os políticos atrapalham, que o congresso
te~ _que ser fechado, e, ao mesmo tempo, capitanear uma
política social de pura devastação social, que já conseguiu
jogar 90% da população economicamente ativa no desemprego puro e simples, é piada de mau gosto. Não tem nada
a ver. Na verdade, quem está obstruindo o desenvolvimento
do Peru é a política económiCa entreguista e anfísõc13.f do
Sr. Fujimori. E um filme conhecido: foi eleito com voto ctos
"pés desci:!-lços". e está arrebentando com os "pés descah;os''.
Na verdade, um setor dos políticos resistia, sim, à polít{ca
selvagem, de privatização e de recessão que Fujimori quer,
a todo custo, aplicar no Peru, inclusive, como agora, através
dos tanques. É pura balela essa estória de que ele precisava
des~e g_o~pe _pai~ conter o terrorismo.
~
·- Ó-terrõrisúl-mor, neSsa história toda-, é o- próprio gover~
no. É puro terrorismo jOgar metade do país na mais absoluta
miséria. E a política económica do governo peruano não vem·
sendo outra. Cinqüenta por cento dos peruanos foram mergulhados pela política económica à la FMI num estado de miséria
total. Esse é que é o verdadeiro caldo-de-cultura para a guerri~
lha. Não_é outro. Existe o terrorismo do Sendero Luminoso,
que é 100% cotldenável. E existe a política econónilcà teiTõ-~
ris ta do governo, que é quem realmente alimenta o SenderO
Luminoso. O_ golpe só vai piorar tudo isso. Algum apoio .de
massa que a guerrilha possa ter, vem precisamente da incapacidade absoluta desse governo de levar adiante uma política
já nem digo de transformações sociaiS, que não é seu-Objetivo,
mas de perfil social, que priorizasse empregos, alimentos,
tudo que diga respeito a uma democracia económica.
Foi por essa razão, pelo desmantelamento e desamparo
social a que foi reduzido o povo peruano por essa política
neoliberal (na verdade, neocolonialista), que o Peru tornou-se
o alvo principal, a primeira e a principal vítirila da epidemia
de cólera na América Latina. Esse golpe, com sua prática
antidemocrática, com seu projeto anti-social e anti-sindical,
representa uma calamidade pior do que duzentas epidemias
de cólera.
A principal organização norte~americana não-governa~
mental de defesa dos direitos_ hui~anos, ~ America's W8ich,
considerou a posição do governO Bush muito suave. Está na
imprensa. Na verdade é ultra-suaVe. É a velha política imperial
de dois pesos e duas medidas. Passa a mão na cabeça dos
aliados (Fujimori) e contra qualquer inimigo em potencial
ao Império, desencadeia a política mais- implacável. Basta
comparar com a pressão militar. comercial, aeronáutica, que
os EUA estão exercendo, neste momento, sobre a Líbia, sem
falarmos no Iraque, Panamá, Granada, ou no bloqueio total
que faz a Cuba há décadas. Isso dá mostra que golpes como
esse, que arruínam brutal e totalmente o direito político mai~
. elementar da população, interessam -aos EUA, interessam
R
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ao Pentágono (o mesmo Pentágono que, nesse instante, está

propondo a expansâo do arsenal nuclear).
-Está mais· do que claro: Fujimori fecha o Congresso,
militariza o paiS, violenta frontalmente os- direitos- pOlíticos
da nação peruana explicitamente, declaradamente, para aplicar o programa dos banqueiros internacionaiS. Então, qual
a dúvida de que esse golpe responde aos interesses da grande
finança e do complexo industrial-militar norte-americano? Tudo isso para manter, à força, o Peru na sua tradicional condição
de colónia do imperialismo norte-americano, irtiperialismo
que -~~~J!e_m. ,rtvo~ainda depois 9a cri~e ~a ex~-:~J;RSS.
· Cabe_ à AmériCa.- Latina resistir. ReSistir francamente a
essa violência aritipopular que começa em Lima e não se sabe
onde vai parar. É importante que a OEA é os-governos da
região tomem posições militantemente _contra o golpe. Mas
nada disso tem funcionado. Basta ver o Haiti, onde o governo
legalmente eleito foi derrubado i~punemente por um bando
de assassinos, só que- asSassinoS vinculados à grande finança
internacional. Por iSsO-mesmo, é muitíssimo-importante que
as forças populares e democ.ráticas latinoRamericanas de oposição, progressista~ÇhãciOnalistas, se mobilizem e não deixem
o processo esfriar. Não dêem trégua a um govern~. como
Fujimori, que se cOl<ica abertamente a favor de aplicar o
progra~a do FMI, mesmo às c.ustas de destruir o. Peru.
Com -esSe golpe, ele acaba de abortar a incfpietite -demoR
cracia que havia no Peru, mesmo sendo uma democracia das
elites. Mas não começou agora: desde antes ele já vinha deva!;;R
tando e violentando o mais elementar direito democrático,
que é o direito à vida. Em agosto de 90, esse governo aplicou
o "Fujioi choque", absolutamente dentro dos moldes do FMI.
Poucos meses depois, o Peru foi "aceito", voltou ao sistema
financeiio iriterilacional, de onde estava praticamente desliR
gado há cinco anos. Aí está um resumo do processo real
em que vive o PerU.
O narcotráfico e a corrupção desenfreada são conseqüênR
cias. Não podem nunca ser pretexto para golpes como esse.
O Peru é dos maiores produtores mundiais de Coca, segundo
alguns levantamentos é o maior produtor mundial de folha
de coca. E a corrupção é gigantesca. Coni a- maibr parte- da
população do_ país excluída do consumo, sua minúscula elite
está mergulhada em violenta disputa da escassa renda nacional, dos dólares, do próprio lucro do narcotráfico. É claro
que tudo isso é conseqüência da falta de uma política de
desenvolvimento nacional. O Peru tem minérios,-tem litoral,
tem importantíssirria indústria de pesca, tem florestas, tem
grande força de trabalho, então todas as riquezas são suficientes e necessárias para alimentar e empregar seu povo como
também para ser grande nação, um modelo para todo o mundo.
--------Para isso, tem que romper com sua condição de_colônia.
Não há outra via. O projeto de Fujimori, an"tes_ do golpe
e através do_ golpe, vai em sentido__ contrário, seu plano é
aprofundar a condição do Peru-colónia, nem que, para isso,
destrua o povo peruano. É isso que tem que ser denunciado.
É preciso denunciar veementemente todos esses projetas francamente neocolonialistas que _estão vindo por todo o continente travestidos de neolibe_ralismo. Essa é que é uma das
lições mais importantes do fracasso que as elites impuseram
ao Peru~ que levou ao golpe do engenheiro Fujimori.
Sem isso, não ·se vai às causas do problema. Nunca. Em
nome da política de mercado, o govertlO-petuario---; aplicando
. à risca as regras impostas pelo FMI, tirou metade do povo
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peruano do mercado. Metade do país não consome. Eis um
bom exemplo dos efeitos práticos, sociais, disso que estao
rotulando de "neoliberalismo" e da verdadeira idolatria que
estão querendo fazer do .mercado. Em nome do combate à
inflação, vão excluindo grandes massas, as mais exploradas,
do mercado, do consumo mais elementar, produzindo uma
concentração de renda ainda mais brutal, elitizando o consumo
ao máximo. O resUltado final não poderia ser mais monsR
truoso: uma pequena elite consumista entra no mercado de
alto consumo, enquanto a grande massa é jogada na sarjeta,
na .miséria _absoluta, para ser manobrada até pela guerrilha
de direita (à la Pol Pot, o genocida cambojano) ou para terlninar sobrevivendo em cima da folha da coca.
Nenhum golpe inspitadO nessa política elitista e antipovo
pode ter outro efeito que não seja afundar ainda mais o Peru.
Ao invés de aprofundar a democracia económica, gerando
maciçamente empregos, opta-se por arrebentar com a já precária democracia que havia. Definitivamente é não somente
lamentável e repu9.iável como tem que merecer, de todos
nós, a mais profunda reflexão sobre absoluta incapacidade
e incompetência histórica do neocolonialismo como saída para
qualquer país Iatino-aniericano.
O Sr. Gerson Cam8t3- Pel-miteRme V. Ex~ um aparte?
O SR. ALUÍZIO BEZERRA - Ouço o nobre Senador
Gerson Camata.
O Sr. Gerson Camata- Ilustre Senador Aluízio Bezerra,
V. Ex~ traz. aqui, ao Plenário, pela primeira vez, depois dos
lamentáveis aconteCimentos çle Lima, um assunto que merece
a reflexão de parlamentares de tecla a América Latina, como
V. Ex~ bem o diss.e. O perigo desse g"olp"e ocorrido riO Peru,
parece-me, não é o aumento da atividade guerrilhe~ra do Sendero Luminoso, não é a durabil~dade_do golpe, porque creio
que _ele tenha vida curta, o perigo é o apoio popular ao golpe.
V. Ex~ viu que, na Venezuela, o golpe que se tentou Contra
o Presidente Andrés Pérez teve um forte apoio popular e,
até hoje, as ruas estão se enchendo de venezuelanos apoiando
a anistia para os militares que tentaram aplicar o golpe. Acredito que o que esteja ocorrendo_; e é o que temos de trazer
para a reflexão - é que a inteilsificação dos processos de
corrupção vai fazendo com que a população, na dificuldade
de encontrar uma solução no caminho democráticQ, desvie
sua atenção e acabe apoiando movimentos desse tipo. Esse
deve ser o centro da reflexão, do pensamento de todos nós,
Parlamentares e cidadãos da América Latina. O fãto de a
tentRtivã. de golpe na Venezuela e o golpe no Peru estarem
tendo o apoio popular, significa, no meu eiltender, que O
povo está apoiando movimentos ditatoriais, porque está vendo
que a democracia está se perdendo nos desvãos da corrupção
e da malversação dos fundos públicos. É hora de tais lamentáveis episódios servirem de medit3ção, de reflexãO para todos
nós. Cumprimento V. Ex~ pela oportunidãde- do pronunciamento que faz no dia de hoje. Sei que V. Ex~ participa do
Parlamento Andino, do movimento parlamentar Brasil-Peru,
companheiro de muitos daqueles nossos colegas, Senadores
e Deputados, que amargam prisão domiciliar e a queda do
véu sinistro da ditadura sobre seus países. Parabéns a V. EX'
pela abordagem e pelo assunto que traz â reflexão e ao pensamento de todos nós.
O SR. ALUÍZIO BEZERRA - Agradeço pelo aparte,
nobre Senador Gerson Camata. Essa reflexão -é- realmente
importante. Estamos preocupados com esses- fatos que estão
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acontecendo ao nosso redor. É muito importante que come- cipar da marcha pela dignidade da famfiia militar, programada
cemos a refletir sobre tais episódios. Está no bojo dessas para o dia 27 em Brasília". Página 12.
questões a receita do Fundo Monetário-Internacional. E a
Ora, Sr. Presidente, sabemos que o militar, por força
receita estabelecida para nós, brasileiros, é a niesma que foi da disciplina militar, por força de toda uma legislação que
estabelecida para a Venezuela e que a apontava, recente- rege o funcionamento das unidades militares não pode tomar
mente, como um País com uma extraordinária produção de
parte em medidas como greve, reclamação salarial, o que
petróleo, que tinha uma saudável situação ecOnôiiliOO-õnan- os torDa passíveis de um movimento muitO maior, porque
ceira. Logo no iníciO do Governo, o Presidente Carlos Andrés contidos por força de lei.
Pérez, tinha um extraordinário apoiO popular; mas, a partir
Não vejo como se recomenda:r aos sul?ordinados que proído momento'em que assumiu o Governo, se comprometeu bam suas mulheres de fazer qualquer manifestação.
com as medidas do Fundo Monetário Internacional - uma
O militar está ganhando mal e posso dizer isso, porque
"receita" que está sendo aplicada a todos os países latino-ame- fui oposição em todos os governos militares, do primeiro ao
ricanos, visando restabelecer a estrutura da sua economia in- últiru.o. Mas reconheço que o fu~cionalismo público, de uma
terna. Todo esse processo_ recessivo, todo esse processo de
maneira geral, civis e militares está com o seu salário defasado.
estancar o desenvolvimento e colocar fora do mercado consu- _S_e QS tililitares não podem reclamar em relação a isso, como
midor mais de 50% da população, que ocorreu no Peru vão proibir suas mulheres de fazê-lo? Não vivemos :rp.ais no
e já está acontecendo com o Brasil- gerou o chamado "cara- período em que a mulher era uma dependente permanente
cazo", a revolta imediata çla população venezuelana. Então, e uma alienada política! Hoje, a mulher tem seus direitos;
o Presidente que, há pouco tempo, era tão popular, que foi a mulher tem seus deveres; a mulher tem uma participaçãp
eleito pelo voto da população, diante da aplicação de um ativa na vida deste País, e é a Ministra da EcoQomia da
·programa político que marginalizava a população venezuelana casa. Ela sabe que precisa reclamar quando faltam recursos
ao acesso do mercado consumidor, enfrentou o chamado "ca- para melhorar a alimentação de sua família. Se hoje pedem
racazo''. E, recentemente, houve uma outra ação militar, em que. os militares proíbam suas mulheres de tomar iniciativas;
que os militares se diziam ilaciónalistas e conteStavam a polí- amanhã vão querer proibir os filhos de chorar! Ver-se-á na
tica estabelecida no plano económico pelo Fundo Monetário imprensa: "Filho de militar fica proibido de chorar de fome"!
Internacional e aplicada pelo Presidente Carlos Andrés Pérez Isso porque não podem proibir o civil.
_ Estamos assistindo, Sr. Presidente, a uma situação que
com relação à Venezuela. Então, esse setor militar da Vene. zuela saiu em defesa dessa população. P_otta_nto, é um caso tange não apenas o militar, não apenas o funcionário pUbliCo,
bem típico de um setor que está procUrando interpretar essa mas o trabalhador. Trata-se, agora, da discussão do salário
posição da população, na busca de que o processo de desenvol- mínimo. Não se quer saber qual.é o mínimo que um trabavimento· não marginalize amplos setores da população. Tal lhador precísa para manter a sua família! O que o GovernO
fato representa um risco, porque temos que buscar o desenvol- quer saber é: qual é o máximo que o Governo do Estado
tro dos marcos do processo democráticO - einbora seja um pode pagar para o seu funcionário?_ Então, deixou de ser
processo com muitos defeitos - pois não existe na História salário mínimo, para ser salário máximo. Máximo, não para
algo superior no tocante ao respeito dos direitos da pessoa quem vai receber, mas para quem vai pagar. Chega-se a falar
humana, ao direito ao· desenvolvimento, como é o processo na heresia do salário mínimo regional. Como se em São Paulo
.
ou no _Rio de Janeiro alguém trabalhasse pelo salário mínimo.
democrático.
É importante atentarmos bem para esse modelo que está O sã.lário mínimo é- exatamente o salário dos pequenos Estasendo adotado, sobretudo para os países em desenvolvimento dos; principalmente, lá, pelo Maranhão, pelo Piauí, talvez
da América Latina, porque está resultando na marginalização até pelo EspíritO Santo. No Rio de Janeiro e em São Paulo,
da maioria âa população, o que traz em seu bojo a revolta certamente, ninguém conseguirá um funcionário a preço·-aedos cidadãos. E o _que ocorreu com relação à Venezuela ~ um salário mínimo: limpador de vidraça, lavrador de Carro,
está ocorrendo com o Peru. Temos que nos- prevenir para porteiro, la vador de calçada, qualquer emprego no Rio de
que essa epidemia antidemocrática não se alastre por toda Janeiro paga dois ou três salários mínimos, ninguéni ganha
a América Latina. É uma lut_a que nós todos, democratas, apenas um. E, então querem;além de democratizar a miséria,
temos que empreender, a partir das causas geradoras desses aumentar ~ssa miséria, diminüirido ó salário nos Estados mais
pobres, onde O custo de vict'a é, Sr. Presidente, em alguns
acontecimentos.
~sos, m~or do que em São Paulo ou no Rio de Janeiro.
Muito obrigado. (Muito bem!)
Durante o discurso do _Sr. Alu(z_io Bezerra, o Sr. Isto pOrque Vários produtos de alimentação sãem âo Sul, e
Epitácio Cafeteira deixa a cadeira da presidéncia, que têm adicionado ao seus preços a despesa de transporte, principalmente os produtos industrializados.
é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.
Então, Sr. Presidente, essa nota de hoje. que li na sinopse,
é um sinal dos tempos. É um sinal de que vamos manter
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a --aqui uma eferveslência, igual à que aconteceu na Venezuela.
palavra ao nobre Senador Epitácio Cafeteira-. -Ainda há pouco o nobre Senador Aluízio Bezerra falava sobre
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PDC-MA. Pronuncia o golpe ocorrido no Peru, um problema civil, mas com o
o seguinte discurso. Sem revisão do-orãdor. }_-Sr. P~esidente apoio militar. O Presidente Fujiffiori não daria aquele golpe
e Srs. Senadores: -lenjio a Sinopse de hoje, encontrei uina se os militares não o estivessem apoiando. OS tanques estão
nota que me chamou muito a atenção e que, na realidade, na rua, ainda não foram retirados das [Mas, diminuíram um
pouco a quantidade de militares, mas a ditadura está sendo
é algo que pode representar urna síntese dos dias de hoje.
O jornal O Globo, segundo ·a síntese, tem a·seguinte mantida com a tropa e os tanques nas ruas.
Peço a Deus que não caminhemos para coisas dessa natunota: "Comandantes das unidades da capital estão recomen:dando aos subordinados que proíbam suas mulheres de parti- reza. Peço a Deus que se entenda que se estamos nessa calma
o
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Brasileiros de todas as idades estão morrendo silenciosa
é porque a legislação militar é tão draconiana que chega a
ordenar ao militares que proíbam suas mulheres de fazerem e dolorosamente, sem receber o tratamento mínimo à saúde
qualquer manifestação, proíbam as mUlheres de irem às ruas, que lhes é assegurado pela Constituição. Morrem sem atendiproíbam os filhos de chorarem! É hora de termos a cabeça mento porque os hospitais sejam públicos, privados ou univerno lugar. Lembrando muitas coisas de um passado recente, sitários, também estão morrendo. Em agonia lenta, instituie esquecendo outras que também aconteceram, devemos pro- çõe_s que foram modelo de eficiência est~o desativando"leitos,
curar uma medida para que o militar não se transforme, no despedindo médicos e enfermeiros até fechar definitivamente
que, há poucos dias, a televisão nos mostrou a Polícia Militar as portas, deixando a população à mingua.
Levantamento realizado por credenciada instituição indido Rio de Janeiro e também as Polícias Militares do Brasil,
encarregadas de manter a seguran~ in:te_ma: uma qUadrilha ca que, nos últimos seis meses, houve uma queda de 20 a
foi presa, e- quando todo mundo pensava que os ladrões esta- 40 por cento. dependendo da situação, nos atenclimentos mévam fantasiados de Polícia Militar, descobriu-se que na reali- dico-hospitalares. O próprio Ministérío da Saúde admite publidade, eram policiais militares. Não estavam vestidos ou fanta- camente a redução cantante no número de leitos hospitalares
siados: eles eram mesmo policiais militares, aquelas fardas disponíveis, quando estes deveriam estar aumentando para
eram deles. O salário é tão pequeno que, de repente, aos atender a população. E o pior é que a redução se tem feito
invés de estarem nas ruas defendendo a população, eles esta- justamente nas áreas mais carentes. Ao mesmo tempo, muitos
vam roubando um banco e, portanto, nos deixando numa leitos são, hoje, meros registras estatísticOs, :Pois não apresensituação de constatar que não temos garantia, também, de tam a menor condição de acolher um paciente.
uma Polícia Militar mal pga, onde o policial sai de casa e
Doentes estão passando fome em hospitais que não têm
deixa, muitas vezes, o filho chorando de fome, por falta de recursos sequer·para compra de alimentos e já lhes falta crédito
dos fornecedores. Homens, mulheres.e crianças estão tendo
leite, por falta de qualquer alimentção.
É _preciso ·qu-e pe-nsemos Inais no brasileiro e menos íio a saúde comprometida, muitas vezes de forma irreversível
NI. E preciso que olhemos para dentro da nossa sociedade por absoluta falta de medicamentos, de equipamentos; de
e não da maneira desesperada como estamos olhando para fio de sutura, de oxigênio. Centros cirúrgicos estão parados
por falta de desinfetante.
. . "·
o Primeiro Mundo, para os nossos credores.
Para a EC0-92, foi feita até -umã. linha vermelha para -- -O inais preocupante, Senhor Presidente, é a total insensias pessoas que vierem ao Brasil. Com isso estamos bajulando bilidade com que esse quadro dramático vem sendo assistido
o-Presidente dos-Estados Unidos para vir ao País. Eles, que por todos~_Essa situação de dor e miséria já ·não provoca
poluem mais; que destroem mais o ambiente, é que querem a merecida indignação das autoridades, das lideranças, ou
ditar nonnas sobre o nosso compõrtamento. Soube que existe mesmo das pessoas comuns, que deixaram de se .chocar ao
até um plebiscito nos Estados Unidos, perguntando às pessoas: assistir as reportagens apresentadas pelas televisões e· o relato
dos jornais.
você acha que a Aiitai:ôrliã deVe Ser iriternacionalizada?
Se há insensibilidade por parte da sociedade, há total
Foi a isso qu-e chegamos. Para onde vamos eu não- sei,
Sr. Presidente, mas a situação em que estamos é deplorável, imprevidência das autoridades, que precisam ser argüídas por
e, se eu pudesse traduzir as minhas palavras, diria que estou esta Casa, sob o risco de sermos todos acusados como corresdando um grito de apreensão, motivado pela preocupação, pousáveis pela tragédia que já se instalou nos setor de saúde
pelo fato de ter vivido dias neste País, e não· foi apenas na e que só tende a se agravar.
A situação de calamidade pública já está instalada no
revolução de agora, foi também no Estado Novo, dias de
setor de saúde do País.
falta de liberdade.
Vimos, recentemente, dezenas de barracos ·serem soterNinguém consegue a liberdade sem a· justiça, social, e
não temos justiça social. E pelo fato de não termos justiça rados com seus moradores da Vila Barraginha, em Minas
social, estamos, -com iSs6,-aceiideiildo o pavio de uma bomba Gerais, numa tragédia anunciada há_ pelo menos três anos
da qual não conhecemos a potência, mas que -exatârfie"Dte à Defesa Ci;:il e à Prefeitura da cidade. Há mais tempo, assistipor isso me preocupa, e pOi' isso faço este-· pi-millnciamento, mos o incêndio de Vila Socó, em São Paulo, com um número
chamando a atenção das autoridades, para dizer que vamos incalculável de vítimas carbonizadas, em outro exemplo de
para um l~' de Maio, onde o povo não vai ter um salário tragédia anunciada.
Não podemos ficar calados e insensíveis diante do drama
mínimo digno, onde pretendem que o salário mínimo -seja
apenas o máxhiló -do que a Previdência·posSa-paga'r, ou do que se abate sobre o setor de saúde do Brasil. Não podemos
ficar silentes diante das mortes que estão ocorrendo diariaque os Governos dos Estados podem pagar.
Vamos caminhando para momentos de insatisfação entre mente nas_fil~s d~ espera dos hospitais. Não podemos permitir
civis e militares. Esse é um qüadro para o qual o Governo a reedição de mais uma tragédia anunciada.
- Vamos esperar, Sr. Presidente, que ocorra no setor de
precisa olhar, porque muito mais do que ter maioria no Congresso Nacional, o importante é dar tranqüilidade para o povo, saúde quantas mortes mais, quanto sofrimento, quantos danos
irreversiveis para só então reclamarmos uma providência do
é dar justiça social para o povo. (Muito- bem!)
Executivo? A Vila Barraginha e a Vila Socó do setor de saúde
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Collcedo a estão aí. Vamos esperar o soterramento e o incêndio para
palavra ao nobre Senador Lucídio Portella.
depois denunciar e apurar responsabilidade? Na .saúde, nada
O SR. Lí.JCÍDIO PORTELLA (PDS __::. PI Pronuncia o melhor que a prevenção. E é isso que o sistema hospitalar
seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senado_res, extrema- precisa, agora, para não sucumbir de vez.
A causa da falência da rede hospitalar brasileira é de
mente apreensivo, venhO trazer a este plenário relato chocante
da realidade que observei em meu Estado e que se repete fácil diagnóstico: trata-se da mais il.bsoluta falta de recursos
nos demais Estados da Federação, dos mais ricos aos mais para o atendimento à sa~de do brªsileiro. O orçamento do
pobres.
Ministério da Saúde é, hoje, mera ficção. Dos já insuficientes
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Cr$29 trilhões destacados orçamentariamente ao Ministério,
O Sr. Ronaldo Aragão - Senador Luc;ídio. fortella, V.
43.%,são de improvável realização, pois deveriam vir de uma
Ex~ traz a esta Casa, na ~anhã de hoje, um ãssunto da maior
contribuição cont~stada juridicamente, o Finsocial. A Justiça importância, porque, neste Brasil, ou se toma uma decisão
tem acolhido todas as argüições de inconstitUcionalidade do
política, ou a saúde, a cada dia, fica mais doente. Sabe V.
Fmsocial e tudo indica que dará o mesmo tratamento à contri- Ex~ tão bem quanto eu - pois somos ·médicos - que há
buição social que, a partir deste mês, deveria substituir o
defasagem no pagamento das diárias hospitalares e de toda
tributo_ contesta,c;l_Q,
a assistência médica e paramédica. E o Governo. a cada dia
Outros 7% do Orçaniento d.o Mi.nistério da Saúde deve- _que passa, pela não-transferência· aos recursos que já _são
riam provir de ganhos em aplicações financeiras. Como os pagos no orçamento _QQ Ministério da Saúde, e a demora
recursos são escassos e repassados imedjatame_nte para cobrir . ~~ o Ministério da Economia em repassar recursos para a
solução do problema, ele se agudiza pela insensibilidade do
os gastos inadiáVeis, também-esses 7% estão inapelavelmente
comprometidos.. De um orçamento já magro, perdeu-se pratisetor da economia do Gove!"Ilo em não repassar esses recursos.
,
.
Estam<?S- yendo hospital que não tem esparadrapo, não _tem
camente a metade,
Por maior que teriha sido o empenho e a serie·d.ade com
gazes, não tem colchão, não tem pagamento. O que estamos
que a Comissão Especial que analisou a questão da Previ- sentindo é que o Governo é insensível. Leio na Folha de
ciência Social no âmbito do_ Congresso Nacional, por melhor S. Paulo de hoje: "Saúde acena_ com empréstimo CompuI. que tenham sido suas sugestões, as soluções propostas são
sório''. "Em palestra a empresários, Jatene diz (Jue o GoV.errto
todas de lori.go ou, no máxinlO de médio prazos. Dependem
pode criar o mecanismos para cobrir déficit do MinistériO.,.
de aprovação de novas leis, de emendas constitucionâis, de
Qual. é esse mecanismo? É ç.rj.ando [!lais urrr~mpréstimo commedidas administrativaS de grande profundidade e abrangên- pulsório. É criando mais tributo sobre a população .. Ol:lando
cia.
o qovemç é incól_llpetente para a solução. do problema, ele
Todas as m.udanças e,stão_ co_ndicionádas ~ dependentes
cri~ u·m novo impo&to. Assim é muito fácil, Sr. PresideQ..te
do projeto de reforma fi_sc~l ,anunciado pelo Executivo, que
eSrs. Senador~s! E o que Vemos quando vamos ao Ministério
certamente demandará longas e exaustivas discussões. Mesmo
c:Ja Saúde? Não há dinheiro para nada. Segü"ndo informação
do Plano de Metas anunciado pelo Presidente Coilor em su;i- do Ministério daBaúde, teria qutq)agar, este ~fês, de dívida
presente reforma ministerial, não se esperam resultados ime- e custe_ios, em tomo de 600 bilhõ~, e_ não exh~te~JI_e_sse:s _r~curdiatos.
.
_sos. O _Ministério da Economia reCusa-se em repassarteÇl,l.rSos
E a situação dos hospitais, Senhor Presidente, nãO pode
para o MinistériO da Sãúde-, ·e~ o Ministro Adib Jatene, com
aguardar mais um mês sequer. O socorro, ·ou melhor, o trata- toda sua compet!;!ncia, um homem que não precisa ser miriismento correto aos hospitais, vem sendo negado pelo Governo
tro, se encontra hoje em palpos de aranhã. O 'Mínistédó eS'tá
,desde bá muito-tempo.
,,1•
• qu~se _para~o. irr~mediavelmente parado, não paga as contas
Basta verificar, Senhores Senadores, Senhor Presidente, , hospitalare~, não paga 9 c~steio .do.Ministério, não tem ptedio valor que o INAJ\.1PS vein pgando pelo atendimento à saúde
can;t~nto~ O, O,oyerno ágora, estranhamente, para solucionar
dos brasileiros~ Por uma diária hospitalar, na qual se incluem
es.se grave problema_ da ·saúde 'n3.ê:ioná.l, que· ê um direito
refeições e dietas especiais, instalações, equipamentos enfer- do cidadão, vem com es.sa notícia .de que vai apelar para
magem, plantão médico, toda a infra-estrutura, enfim, o __ c;>_e_mpr~~imo compulsório. Empréstimo CompUlsório no ,BraINAMPS paga a mísera importância de Cr$ 5.640,00.
sil, ~odos s~be:mOs, efi?.bora_ vários governoS tenham lançaQ__o
Exatamente isso, menos de três dólares; menos. que a .mão. de_le, em detrimento até da_e_conomia do cidadão, é tomar
diária da mais modesta pensão de ponta de rua. Por uma dinheiro do contribuinte, porque não há devolução. O Govercoosulta médica, com todo _o respeito aos barbeiros, paga-se no, descaradamente, pela sua incompetência na solução dos
menos que por um corte de cabelo: Cr$ 1.080,00.
: pro~~ema,s naciqnai~, ~gora vem mais uma _vez dizer que. a
Antes de entrar no· Ministério da Saúde, dizia o atual solução dos recursos da saúde no Brasil é se instituir agOra
Míri.istro Adib Jatene, em São Paulo, que naquele Estado um novo.empréstimo compulsório. Não é possível, Sr.- Presios médicos, para cortar o cabelo, precisam dar seis con_sulta_s, dente, Srs. Senadores. que, mais uma yez, a população brasipara apurar urna média de 6 mil cruzeiros.
leira, além de estar sendo sacrificada porque não tem assistênSe tomarmos o valor de uma diária hospitalar de março cia médica, nem do Inamps, nem .de nenhum-a entidade ligada
do ano passado e a compararmos -com o seu valor em março ao Governo, venha agora, mais uma vez, .querer sacrificár
deste ano, vamos verificar uma variação -de 1.765%. Neste o·cidadao brà:si\ejrp. Além· de Dao ter a- saúde, está passando
mesmo período, a inflação, medida pelo IGP (índice Geral necessidade, além da recessão, do desemprego, da doença.
de Preços da Fundação Getúlio Vargas), foi de 5.936%; Ou ·o GOverno, ainda por cima, achando pouco todo esse mecaseja, sem ·contar os achatamentqs de remune:ração que se nismo, quer ibstituir o empréstimo compulsório pa:ra a salvavêm verificando ao longo-dos anos, somente nos últimos meses ção da saúde. Nobre Senador Lucídio .Portella, V. Ex~ tem
registra-se uma defasagem de 224%. Se tomarmos como parã- razão ao dizer que OPovo já não está mais se preocupando.
metro o INPC (índice Nacional de Preços ao ConsUmidor É tanto o descaso_ por parte das autoridades governamentais,
do IBGE), essa defasagem chega a nada menos que 242%.
que a grande massa da sociedade brasileira está ím.une, porqUe
Tomando as palavras do próprio Ministro da Saúde, 0
Já não tem mais assistência médica. O Governo só se importa
ilustre cirurgião Adib Jatene, veremos que; no início dos anos mais com _o cidadão quando quer que ele pague para não
70, o valor da diária hospitalar equivalia a quase 19% do ter saúde. Quero cumprimentar" V. Ex~ por trazer, nesta ritasalário mínimo. Hoje, essa diária pouco ültrapassa aos 3%.
nhã, à consideração desta Cãsa esse. problema, que a cada
dia se toma mais- grave.
.
.
- O Sr. Rooaldo Aragão- V. EX' pennite uni aparte?
0 SR. LUCÍDIO PORTELLA _ Muito obrigado, nobre
O SR. LUCÍDIO PORTELLA- Ouço o aparte do nobre Senador Ronaldo Aragão. O aparte de V. Ex• vem enriquecer
Senador Ronaldo Aragão.
o meu pronunciamento.
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O Sr. GerSon Camata- V.- Ex~ me permite um aparte?
O SR. LUCÍDIO PORTELLA- Com prazer, ouço~ V.
Ex\ riobre Senador Gerson Cam<!.ta.
·
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É, portanto, o próprio Governo que admite a irrealidade
da remuneração paga hoje para o atendimento à saúde dos
brasileiros. O insUspeito Adib Jatene·, ·com sua competência
_e sinceridade, ta~bém reconhec~u que o Inamps nunca teve
um princípio correto para o pagamento. Nas palavras de Jatene, o lnamps tenl adotado a simplista regra de dividir os
recursos existentes pelo número çle atendimentos, sem levar
em consideração os custos efetivos dos serviços prestados.
Diante do desmantelamento de quase toda a rede hospitalar pública, temos que ter em vista, Sr. Presidente, que
cerca de 85% do atendimento à população vêmwse dando através da rede privada de hospihlis. A rede hospitalar brasileira
está em estado de_ coma e precisa de socorro ·urgente.
Sêiá necessário, Srs. Senãdores; relembrara art. 196 da
nossa Constituição:
-'

O Sr. Gerson Camata - Acompanho há vários anos a
vída de V. Ex~ e sei da dedicação que V. Ex~ sempre teve
à' causa da saúde do povo _brasileiro. -A vida pública de V.
Ex' é muito marcada por essa atuação em favOr da melhoria
das condições -de vida do povo brasileiro, especialmente no
setor da saúde. AnaliSando o problema que vivemos hoje,
a c~o que a sociedade brasileira toda e, principalmente, nós
legisladores devemos fazer um mea culpa__por tudo isso. Coíneçou quando a Constituinte ü.iliversaliiciu oS 3ieridimtintos da
Previdência e não gârantiu meios para· que isSo acontecesse.
Logo- depois ocorreu a municipãiiiação do serviço de saúde.
Até-algum tempo atrás, o Governo Federal destinava-recursos
"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever
á saUde, os Estados dedicavam recursos à saúde, os Municípios
do Estado, ... "
dedicavam recursos à saúde. Eram trés esferas que se dedicaw
.E ainda o parágrafo único do artigo t6 da Lei de Custeio
vam? por obrigação, que é o Poder PúbliCo, à saú,de dO poVo
da Previdência Social:
brasileiro.· ·
·. "Parágrafo único. A União é responsável pela coQuandO oc'orreli essa· estadualização e municipalização,
Pertura de eventuais insufidêilciaS da Seguiida<i_e _§ow
os estados pararam de "investit o seu dinheiro e só utilizam
cial. .. " Para, _que se· clarifique a· re'sponsabilidade da
o que é repassado pelo Gdvetnd -Federal. NO M_ul)icípio,_ o
União erri relação à situaç3.0 Caótica existente.' A União
prefeito ta'mbém não Consigna· ilútís: nada à saúde em seu
é tesponS:ável e deve apresentar, urgentemente, mediorçamento, só utiliza o que recebe do Governo FederaL E,
das que, se não resolvam o drama enfrentado pela
'aO uniVersaliz'ar 'eSseS recurSos, eles diminuíram ao invés de
população ...
aumentar, o qUe resulta nesse problema. Estive, seniana passada, com o Sr. Ministro ~a Saú~e. F~i ã(é S. __ Ex~ POrque,
O Sr. Carlos Patrocínio- V.,Ex~.me permite um aparte,
quá.ndo PrefeitO, eu' havia colocado no orçamento uma verba
nobre Senador?
- para construção' de um pequeno hospital no interior do EspíO SR. LUCÍDIO PORTELLA- Ouço V. Ex•, com tódo
rii~ S!ii:tto-, ·e- qUeria v~i Se ele-liberava. E S. Ex• me disse:
''Enquanto a- Previdência tiver devendo um centaVo a um
prazer.
· hOspital, eu não· libero nenhum centavo para fazer uril ncivo
O Sr. Carlos Patrocínio _...: Eminente SenadOr Lucídio
hospital. Pois sé: esseS que estão prontos, estão fechando leitos,
estão atendendo mal, não se jUstifiCa que façamos mais hospi- Portella, na qualidade de colega de V. Ex~ e de médico, colega
,t3ísh. É claro que politicamente, tanto para o Prefeito, como portanto duas vezes, não poderia deixar de enaltecer o discurpara mim, que represento o EspíritO Santo, é uina respOsta so que V. Ex• prOfere nesta manhã, no Senado Federal. Por
um pouco dura do Ministro, inaS lógica. CreiO- quê
Ex• .ter chegado um pouco atrasado, rtão tive a felicidade de acomestá no caminho certo. E aciedito.qu-e essa obsessão por-acer- , panhar'a íntegra de seu pronunciamento, todavia, V. E~ ve'rsa
tar,. P!imeirõ, a SituaÇãO dos hospitais que estão hoje·, ·como sobre_ um tema altamente mometitoso, qual seja a falência
V. Ex• bem retrata com -conhecimento, às portas da falência do atendimento médico-hospitalar em nosso· País. Ficamos
'e do fechamento, ~nquanto ele não·acertar isso efetívainente imensamente satisfeitos· com a .c:trega_da do Mjnistro Adib Jatenão deveremos começar a fazer hospitais-novos. CtiiÍipriineilto ne ao Ministério_ da Saúde, um. homem acima de qualquer
V. Ex• pela oportunidade das colocações que faz e por saber suspeita, talvez o homem ideal, talhado especificamente para
qtie em sua vida pública V, Ex• tem-se centrado muito nisso: gerir aquela Pasta. É um homem sério, que conhece_ toda
preocupado mais com o povo brasileiro, reconhecendo que a problemática da saúde do nosso País e, certamente, haverá
· o granOe bem que o Brasil tem -e vejo esse sentido humanista de enfrentar esse desafio com as características· que o tomaram
na· atuação de V. Ex• - , o grande tesouio do BraSil não um homem público de inegável valor. Nós sabemos do sucateasãO a:s estradas- neiri as minas, nem as floristas, o gJ;"ande mento da rede h_ospitalar pública e, principalmente, da rede
'téSouró do Brasil é o poVo ·brasileiro. vejo que- V. Ex• tem particular conveniada com a Previdência Social, qu~ oferece
··centrado a sua-atenção política com a vi"Stlo humanística-da- a quase totalidade dos serviços assistenciais à nossa população,
e que está, também, totalmente falida~ Tive, ainda, a oportu·quilo que deve ser a política. Meus cumprimentos a V. EX'
nidade de ler, nos últimos dias, Um pronunciamento do Exm?,
. O SR. LUCÍDIO PORTELLA ~ Muito obrigado a V. Sr. Ministro Adib Jatene, em que S. Ex• dizia que todos
Er pela oportunidade do aparte e pelas generosas referências ós hospitais de São Paulo estão pedindo o descredenciamento
a este modesto Senador.
do Inamps. O médico está ganhando uma miséria para atender
· . Sr. Presidente, Srs. Senadores, dizíamos que-a diária h.os- a uma consulta. A diária hospitalar não dá, s_equer, para cobrir
o almoço que se.propicia ao doente- hospitalizado. Assim,
pitala~, hoje, pouco ultrapassa aos 3%, e que e·ri11970 essa
diária correspondia a 19%, defasagem que também se verifica vamos assistindo,- paulatinamente, à falência total_do sistema
em relação às consultas pagas pelo Inamps no início da década de atendimento fl1édico-hospitalar ~m nosso País. Esta Casa,
de ?O, quando equivalia a 8% do salário míniino e, hoje, efetivamente, tem responsabilídades, tem pessoas como V.
eqmvale a pouco mais que 1%. E isso mesmo se considerarmos Ex~ que estão alertando as autoridades para esse grave probleque o salário mínimo está, inegavelmente, achatado.
ma. Gostaria de dizer também que, pelo que pude deduzir
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do aparte do eminente Senador Ronalclo Aragão, o empréstimo compulsório ou coisa dessa natureza não seria, talvez
a melhor solução, p·orque o povo brasileiro, de fato, já está
·cansado de ter as suas poupanças, as suas finanças surrupiadas,
digamos assim. Acho que o apelo do Ministro Jatene no sentido de que se pague o Finsocial é a grande saída. Sabemos
que as empresas estão depositando em juízo o Finsocial, mas
há uma grande possibilidade de ganharem na justiÇa, baseadas
no que se chama de bitributação. Então, o que tem que haver,
neste momento, é um acordo_ na_cionªl, tem que haver uma
cooperação do empresariado com o Ministro da Saúde no
sentido de que não seja sucateada de uma vez por todas a
··:fede hospitalar do nosso País. Portanto, V. Ex~ 3.óórda um
tema momentoso, de extrema importância para o nosso I_>aís,
e eu creio que o Ministro Jatene, a população brasileira de
maneira geral e _o Governo Federal haverão de encontrar
uma saída para esse grave problema médico-assistencial do
nosso País.
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da Saúde funcionalmente_ também está vivendo._ Então,. vai
aqui consignada a !fl_!!ll_}a osolidariedade_, não apenas para a
advertência, mas também para as propostas qUe V. Ex•, neste
momento, apresenta.
_
_ .
O SR. LUCIDIO PORTELLA- Obrigado, Senador Esperidião Amin.

O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V. E~~ uni ápa_rte?
O SR. LUCÍDIO PORTELLA - Conce<;lo o aparte ao
_nobre Senador Chagas Rodrigues.
-· O Sr. Chagas Rodrigues - Ilustre Senador· Lucídio Porte-na, desejo cumprimentá-lo pelo diScUrso sériO 'e fundamentado
que V. Ex• profere nesta sessãó de hoje-no ·seD.~dó. Ym
discurso brilhante, não apenas de um hoffiem interessado,
teoricamente, pelos problemas da saúde, mas que-te~·dado
o melhor de si nessa área. O (j_ue V.-Ex.~ diz tem total procedência. Não podemos deixar de reconhecer' que o maghõ problema do Brasil e da América Latina, hoje, é O prOble:ina
O SR. LUCÍDIO PORTELLA - Incorporo ao meu dis- social. E, na área s.ocial, avulta a questão da saúde, me·sino
porque crianÇas doerités iião podem estudar e trabalhadores
curso as palavras de V. Ex" Muito obrigado, nobre Senador.
.
A .l!nião é responsável e _deve apresentar urgçntçmente doCntes não pOdem trabalhai:. Então, essé -é· um proble~a
we;di<;las que, se não resolvam o drama enfrentado pela popu- fundamental. É oporti.tnísSinio o·aiSCurio de V. Ex~;· e hós
laç.ão_que a cada dia tem menor número de leitos disponíveis esperamos que essas palavras possam féperCtitir" dás' áteas
e. pior qualidade de atendimento, pelo menos minore o sofri- -competentes da alta Administr~ção Federal, não só jU.hto ·ao
·Sr. Ministro da Saúde, mas também ao Ministro da Ecoridmia,
mento e contribua para que a rede hospitalar sobreviva.
É importante ressaltar que reativar um leito hospitalar -Fazeiida e Planej-arrientO eem Outi"as-áréãs diretamente ligapas
custa, no mínimo, trêS a quatrO' Vezes _o valor que, por não às questões sociais. E, parã terlrlinâr, aléni. dos cumpritrrentos
.. se~gQ, l~vou à s~a desativação. Não adotar medicl_as _urgen- -que apresento· a V. Ex\ queria dizer que,--hOje, coritb diSse
.tes~rásticas configura-se um crime contra a NaçãQ, pois - V. Ex~; ·a ár"eá pública nega serviços de s-aúde, ·a:sSiSfêhi:ia
. significa destruir,estruturits carlssimas que não mais se_ recupe- siiilitáiiá-a'o"põVO. E os salários são tão baixos que não p-ermitem que dOentes procU.i-eril aS clínicas priva:das. Conheço·muirarã9 sem que se reinvista praticamente tú.âo qUe já foi gasto.
tas pessoas da clasSe iriédiá Cj_Ue 'jã não' póderit- maiS pa-gar
O Sr. Espiridião Amio - V. Ex~ nie Concede um aparte? as prestações mensais dos chamadQs planOS de saúde. E; fiiial' ' ' ' O SR. LUclDIÓ PÓRTELLA - Pois "não, com todo merlte, eth-urrt País que congela o saláriO nifninió' deSde·jailei--ro, onde tudo o mais está descongelado, nã'o ~ei cOmo é .que.
prazer, Senador Espiridião Amin.
·
uni trabalhador, recebendo apenas 96 mil cruzeiros, com uma
O Sr. Espiridião Amin- Desejo, como s·eu 'corripanheiro inflação acumulada de 91%, pode--s-obreviver: É um problema
·de·Bancada, como seu admirador, associar-me ao pronuncia-. da maior dramaticidade. ·Receba os nossoS_ cumprirriêntos,
. mento· que V. Ex• faz, que fere um assunto que se constitui --e-continuemos 'tOdos lutando aqui em defesa da saúdé-·do
num verdadeiro drama do povo brasileiro. O drama. nãq é povo brasileii'ó. - :
·
. nOvo, mas certamente estamos assistindp,a uma de suas fases
· · ·O SR.. LUCÍDIO PORTELLA - Obrigad~ a V. ~·;
. mai~ agudas, cruéis e perversas, porque; de uma parte, como
V. E~ frisa, é o sistema de assistência médica que está se
O Sr. Odacir Soares - Permite_:-me V. Ex~ um aparte,
;.det~riqrando, indo por terra o património que a sociedade
nobi-e Senador?
brasileira, o Governo e a comunidade construíram ao longo
O SR. LUCÍDIO PORTELLA- Concedo o aparte: ao
de tantos e tantos ·anos de dificuldades._$ o património que
·'
está-se tornando obsoleto, está sendo det~riorado pela impos- Se-nador Odacir Soares·..
"sibilidade de mantê-lo em condições operacionais. Isso, nas
O Sr. Odacir Soares - Queria _çp.mprimentar V, .Ex•
áreas de equipamentos e construções hospitalares.. ~Dé outra pela oportunidade em que aborda uma questão tão s.éria qaan~
parte, é o povo brasilejro vi_vendo receS;São, viv~ndo dific_ul~ to essa da saúde no Brasil. O Ministro Adid Jatene, felizm~nte,
dades financeiras sem alternativas de assistênCia médica à dis- . um grande riome da medicina brasileira, um homem· _de alta
posição;ao·contrário do que recomendam os preceitos consti- respéitabilid.ade, está devolvendo ao ·Ministério da Saúde
tucionais, como aqui salientaram os Seriadores Ronaldo Ara~ aquela credibilidade---:: científica, inclusive- que o Ministério
gão e Gerson Camatà._ Desejo me as~oociar à preocUpação precisava ter, e que agora é possível vermos alguém- falar
que V. Ex~ aquí externa~ particularmente à solidariedade que que as tarifas, os valores pagos aos hospitais pariicç.l.ares,
V. EX' faz presente ao Ministro Adib Jatene, médico, cientista pelo JNAMPS, estão defasadas, sem que iSSó cause escâu4alo
consagrado, que hoje tem ·como principal problemá exata- nenhum. Porque, antigamente, ouvíamos falar nisso e h:nediamente a área financeira.-- S. E{(~ está-sé transformando numa tamente a _própria imprensa- come·çava a Jazer especulação
tentativa de captação de recursos. Ess.a visita qüe fez aos em torno das fraudes, em torno dos atos-_ci:i.minosQs.. que
'empresários, o impasse do Finsocial- tanto cedo ano passado envolviam inclusive esses pagamentos. Na realidade, a mediquanto o deste ano.....;.... fazem-no merecedor, de uma parte, cina brasileira está Vivendo unia Crise muitõ grande e de orçlem
do aplauso à sua competência e, de outra parte, da nossa eminentemente financeini. O Ministro Adib Jatene, tão logo
·quase que comiseração pela dificuldade que o Sr. Ministro _ tomou posse no Ministério da Saúde, já declarou--que estava
1
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determinando a paralisação de uma dezena ou quase uma
centena de obras custosas de hospitais espalhados por todo
o País, e que as· prefeituras, que iriam administrá~los, não
teriam a menor condição de fazê-lo, por falta exatamente
de recursos. E, de certo modo também, até porque os municípios brasileiros, lamentavelmente, não vêm investindo em dois
setores básicos do Estado brasileiro, educação e saúde. Mas
o fato é que esses hospitais, a Serem adminiStrados pelos municípios, se tornariam grandes elefantes brancos·, porque o cUsto
da sua manutenção é muito elevado. Acho, nobre Senador
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meus cumprimentos e a minha solidariedade por estar abordando, nesta manhã de sexta-feira, um assunto tão importante
e tão grave para o País. Quero dizer a V. Ex~, finalizanç:lo,
que acredito que uma solução imediata seja encontrada, até
porque o Ministro Adib Jatene vem enfrentando com seriedade, com dedicaçã,o_e com grande espírito público_ essa q1,1estão, tendo. inclusive 1 a coragem de declarar que os preços
pagos hoje pelo INAMPS à rede privada são defasados. E
um grande avanço, porque por trás disso senipre ocorreu Uma
grande fraude na Previdência Social do nosso País. Parabéns
V. Ex•

a

Lucídio Portella, que a solução dessa questão da ausência
de recursos para· ·a manutenção do sistema de saúde e da
0 SR. LUCÍDIO PORTELLA- V. Ex•·, no' seu aparte,
rede hospitalar do País passa primeiro-,- efetívamente, pela
questão do_ Finsocial, que tem um peso muito grande no orça- demonstra conhecer profundamente a problemática de saúde.
mento do Ministério da Saúde. Mas acho, por outro ~àdo Incorporo ao meu discurso o seu aparte.
também, que com a presença do Ministro Adib Jatene no
O Sr. Mauricio Corrêa- Nobre Senador Lucídio Porte.:-Miriistério da Saúde, essa solução, que ele mesmo vem postu- lla, antes de começar a prosseguir, se me fosse possível, gostalando em todas as manifestaç6es que tem feito por todo o ria de dar um aparte a V. Ex~
Brasil, não vai tardar, porque S. Ex• tem Uma radlog~afia
O SR. LUCIDIO PORTELLA- Ouço o aparte de V.
perfeita da situação da saúde.. do País. Tenho a _impressão Ex~, nobre Senador Maurício Corrêa.
que com a evolução da situação económica e__ financ_eira do
O Sr. Mauricio Corrêa- Mais Para homenageã.rv. EX',
Paísf a queda. e o controle da .inflação, malgrado serem em
índices do processo de privatização que o·Go.vemo vem desen- 'nobre- Senador Lucídio Portella, pela excelência: do tema dsco~
recursos para que o Estado brasileiro possa vir a inve$tir em llii~o h~je. Qu~ndo votamos a -constituiÇão, adiávarríQs" que
setores vitais, como a saúde e -a educação. Acredito muito tínhamos encontrado a grande solução~ pelo l!lenos. par~ mini. na. presença do Ministro Adib Jatene no Ministério da Saúde. mizar a caótica, a drástica situaÇão da s"aúde n9]?ras_il. .InfelizAcho que S. EX'- está co1:1seguindo e vai consegtiíf sen~iJ?ilizar mente, os- resultãdos não -_estão sendo alvissareiros até_ este
. os setores do Ministério da Economia e terá, conforme o inoniento. Tenho acompanhado, por exemplo, no Rio de Jaileii'o, o tr.abalho.do Secretário de Saúde. V. Ex• mencionou
~mpromisso,do Goyerno Collor, esses_ recu~s~s _à-sua disPosição. Queira Deus também que o empresariado brasileiro, -aindã. há pouco, no· seu-discurso, -qUe -os MunidpiôS, oS ·Esta-notadamente aquele que está hoj_e com ações na)ustiça relati- dos, em _outras palavras, dependem, exclusivamente,·hoje,
, _v~ente ao FinsOcial, que-des também se sensibilizem e pos- -do que Sair da União. Aproveitá -esta- oportunidade 'ap'enas
sam dar esSa grande_Contribuição-:- conforme disse o Ministro p_ar~ lef!lbrar que por requerimento do Senador. Mansueto
Adib Jetene -.não ao Governo, mas ao Pals, ao-poVo hràsi- de Lavor, ria quarta-feira, estará aqui, por cOrlVõcáção de
leiro. De modo que V. Ex~· está de parabéns ao abordar, -s. Ex~. o Ministro da Saúde, Adib Jatene. Creio cjue V. EX'
com a seriedade que lhe é peculiar, com grande conhecimento e os demais Senadores, desta Casa, que são médicos, terão
de causa, inclusive, porque_ V. Ex~ é do setor, é médico, com a grande oportunidade de fazer indagações mais importantes
a g;rande visão política que V. EX' tem pelo exercício contt- para o nosso esclarecimento. Meus parabéns pelo seu discurso.
nuado_ de vários cargos públicos na admiriist[ãçãO do- seu Esta_ O SR. LUCIDIO PORTELLA - Muito obrigado, Senado e na própria Administração Pública Federal. Queria_ trazer - dor Maurício Corrêa.
- -·
··
a ~~ssa palavra_ de,_ solidariedade_, de _apoio, e conclamar, realAté medidas extremas se justifíCãm, Sis~ sena,dores, dianmente, o GovernO como um todo, e particularmente o Minis- te do quadro assustadorcomo-cjual iios defrontamos. Inclusive
tério da Economia, para que numa atltude rápida possa dar o pedido desta Casa, em nome dos Estados da Federação
resposta a essa questão da falência do Sistema de Saúde do que representamos, que o Senhor Presidente da Rej:>Ublica
Brasil, notadamente aquele que está vincul3do àquelas parce- decrete de imediato "Estado de Calamidade" e, com base
las-da população que não estão asseguradas por nenhum siste- no artigo 148 da Constituição, Instituir um "empréstirrío coni~a de previdência social. Porque, de certo modo, nobre Senapulsório" que garanta~ indispensável injeção de recursos que
. dor Lucídio Portella - não sei se aconteceU- isso· no Estado possa salvar os hospitais para que estes possam: continuar
·de V. Er, maS ·aconteceu no meu Estado --acerca de uns a salvar Vidas.
·
"10 anos- para· cá, ·o entãO INPS descobriu uma fórmula de
Era o que tinha a dizer, Sr. PreSidente. (Muito.beni.!)
fraudar os seus segurados. Qual era essa fórmula? O JNPS
O Sr. Odacir Soares ---Sr. Presidente, peço a pâ.iavra
celebrava convênios com os Estados, com a rede pública de
saúde, para que esta suprisse as suas responsabilidades de para uma breve comunicação.
dar assistência médico-hospitalar aos seus segurados. O que
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Com a palavra
é que acontecia? Os Estados assegurados recebiam os recursos o nobre Senador.
do INAMPS, que eram investidos em áreas que não eram
O SR. ODACIR SOARES (PFL --RO. Como Líder.
'aquelas do convênio, em face do fato de ser a rede médico- Para um"a breve comunicação~ Sem revisã·o- do· OradOr.) hospitalar desses Estados já insuficiente, já precária para dar
Sr. Presidente, Sr's~ Srs. Senadores, queria, ap~11as, me repor- .
atendimento à própria população não segufada, ela terminava
tar a uma notícia publicada l]oje no O Estado de S. Paúlo
sobrecarregada com a nova clientela, que era a clientela asse- -que
diz o seguinte:- -- -gurada pelo INPS e, lanientavelnlente, esses fatos que foram
-O Ex-presidente do Metró António .Sérgio Fersucedendo terminaram levando todo o sisteJ;Da público de saúnandes, que teve sua prisão preventiva decretada a
de à falência, na qual hoje se encontra .. 13--~ceba, pois, os
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pedido dos promotores Dráusio Barreto e Sérgio Mendonça Alves, continua foragido da polícia. Ele presidiu
a companhia durante a gestão do ex-governador Orestes Quércia, de 1987 a 1991. Ontem, Quércia procurou
desvincular seu nome do antigo colaborador. "Não conheço o processo", disse o atual presidente do PMDB.
(pág. I e 9)"

Era o registro que desejava fazer neste momento, Sr.
Presidente.
Durante o discurso do Sr. Odacir Soares, o Sr. Magno
Bacelar, deixa a cadeira da presidência, que- é ocupada
pelo Sr. Lucidio( Porte/la, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa.

Concedo a

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT -DF. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores,
o tema que pretendo rapidamente abordar é dos mais inqUietantes, por isso mesmo 'deve merecer atenção de todos que
ainda se preocupam com a- formação educacional do povo
brasileiro, bem como das autoridades governamentais da área
de Educação deste País~ cuja-política adotada revela completo
'descaso -para com o programa do crédito educativo, responsável pelo fornecimento de bolsas de eStUdos integrais ou
parciais a cerca·de 120 mil estudantes da rede privada, aproximadamente 30% do totªl de alunos_de nível superior.
Trata-se de um programa em que a Caixa Ecoriônlica
Federal fiiütO.cia, coiri ver_bas do MirtiSterio da Educaçã,o, .as
·despesas dos alunos de baixa renda com mensalid~<les de insti, .'tuições de ensino partiCulai, sob o compromisso de seu paga·mento pelo estudante após: a conclusão do curso.
O'problema com o tré'dito educativo teve início em 1989,
coin a suspensão do Fundo de Apoio aO Desenvolviinento
Social, passando o prog~aina a ser finãticiado com recu~:sos
próprios do Ministéi·io da Educação, começando os trans·
tornos em busca de dinhejro.
,.. , :
, Como conSéqüência, ó programa foí paralisado por quase
um ano, em prejuízo à for'mação de milhares de estudant~s.
Em 1990, ó então Mípis~ro' da Educação; Carlos Cliiaielli,
reformulou o prog-rama -de financiameiltp, após eStuaos Concluindo que o sistema tornara-se deficitário.
· ·
Já
an(rseguinte, 'em 1991, algumas faculdades recusa·
ram-se a efetuar a matrícula de alunos-· contemplados pelo
programa de crédito educativo, devido a ·~trasos no pagamento
por parte do Governo Federal.
·
No ano passado, ainda, os estudan!e$ assistidQs pelo. crédito educativo virarn-s~. inusitadamente, ameaçados de .não
poderem realizar as provas finais, tendo em, vista novos atrasos
do Governo _Federal no pagamento às ~Diversidades, tendo
o impasse, de última hora, sido aparentemente resolvido com
a sanção da Lei n9 8.26.6, que garantiil-â suplementação de
verbas, insuficientes, porém, para fazer" face ao débito total
do Goveino.
- --

no

A crise aberta com a demora da Caixa Económica Federal
no repasse dos recursos às instituições de ·ensino, levou algumas delas a exigirem dos alunos comprovadamente carentes
a garantia dos valores devidos mediante à assinatura de notas
promissórias e eníissão de cheques pré-datados, na quase totalidade sem suficiência de fundos, a fim de que pudessem ter,
temporariamente, assegurada a conclusão do período letivo
e a efetivação da matrícula para o ano corrente.
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Algumas outras faculdades, simplesmente, se negaram
a efetuar a matrícula enquanto o aluno não normalizasse sua
situação financeira junto _à_escola.
_ _ __
Para completar o clima de insegurança daciueles que dependem, incondicionalmente, do Programa de Crédito Educativo, o- atual Ministro da Educação chegou a afirmar, este
ano, _após 20 mil novos alunos terem sido selecionados_ilo
ano -p3ssado, que o MiriistériO não assiharia ·os novos contratos, por- falta de verbas do Governo Federal, pois dos 60
bilhões de cruzeiros pie-vistos no Orçamento da União para
o exercício corrente; esti_nia-se serem necessáriOs~ pelo menos,
mais 40, chegandO-se a um total de 100 mílhões, o que corresponde ao totallibe_rado no ano passado.
A questão é que o impasse continua e apesar de o Ministério da Educação ter voltado at_r~s. _co_nfirm_flnçlo o çrédito
para 14 dos 20 mil estudantes selecionados para novos ÇontratoS este ano, ainda não se tomou uma providência con.creta
a respeito, encontrando-se aqueles estudantes, até hoje, à
.espera de uma definição de um Governo que tem, constantemente, alardeado a priorização da educação em nosso País.
Fica, portanto, o registro de nosso apelo às aUtoridades
govem<;unen~ais pertinentes, para que encontrem uma solução, com_ a máxima urgência, para o caso, pois o tempo perdido
desses estudantes. não se recuperará jamais.
-----Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes de encerrar esta
intervenção, em poucas palavras, eu gostaria novamente de
trazer um assunto que está na Ordem do__ dia_ do_ C<m.gresso
-~aCiqnal. Tra~~-s~ da Emenda do Deputado Roberto Maga\h_ãet?, de Pernambuco, a propósito da antecipação do ple.biscitq.
.
_ __ _
Há pouco tempo, falei aqui da preocupaÇão que eu t1ilha
em torno da controvérsia, que seguramente s~rá trav8.4a, à
reSpeitO- da viabilidade constitucional de apresentar-se uma
eJllenda para o efeito de modificação de disposição transitória.
____ ,_ ____E, ontefll, li _nos jornais urrta assertiva que, pelo teor
da responsabilidade de quem táii:tsffiliiU-essã õpinião, enteDdo
ser do meu d~_yer reforçar este I)ley. ponto de vista, com o
'do :Pr. Célio Borja, hoje, MinistrO ·da Justiça e recém-saído
do SuPremo Tribuna:! Federal, portanto, homem do mais alto
gabarito, não só por ser um emin;ente professor em Direito
ÇOnStifucional, mas S<?bretudo por ter tido a vivência em üma
Corte que labuta todos os dias exatamente com a aplicação
da Lei Maiár. Diz S. Ex~ qu~ ~o longo de toc;!a a_ histó,ria
· do Direito Constitucional Brasileiro, em nenhum momento,
_em nenhum instante, houve qualquer disposição transitória
que fósse modificada atravé$ de em,enda cçut.stitucional~
. Tenho uma opinião contrária a essa antecipação, porque
sempre julguei que o _poder _originário que nos_ foi delegado
para -elaborar a Constituição, portanto o poder constituinte
,que fez essa Constituição, é. o poder que há de prevalecer.
E- atiavés d-e u_m poder derivado nós não podemos m~di{içar
aquilo que passou a incorporar um direito positivo numa disposição transitóri_a,_ no caso a ~xação -do plebiscito ex:atamente
para o dia 7 de setembro de 1993.
Arriscamo-nos, portanto, a incorrer em grave equíVoco
se votarmos uma emenda constitucional nesse sentido e, amanhã, tivermos que enfrentar uma decisão do Supremo Tribunal
Federal, entendendo que é inviável, através de uma emenda
constitucional, a apresentação de mudança de agenda estipulada em disposições transitórias.
Manifesto essa preocupação, mas tenho dito-que dentro
dessa polêmica eu até me situo dentre aqueles que pensam
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da viabilidade de se proceder a uma emenda, ainda que seja . abril do ano que vem, entendo que não há mais essa preocumatéria de discussão transitória.
pação, em virtude, inclusive, da aproximação da data aprazada
no próprio texto constitucional.
O Sr. Josaphat MarinhO- Permite-me V. Ex• um aparte?
O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me V. E~ um a parO SR. MAURÍCIO CORRÊA - Com prazer, ouço V. te?
Ex~

O Sr. Josaphat Marinho- Congratulo-me com V. EX'
pela revelação da preocupação e de trazê-Ia ao t:J.OSsO debate.
Congratulo-me, mais ainda, por sustentar a tese de que é
possível antecipar-se o plebiscito. Costumo per&untar, sem
desprezar a seriedade do argumento em_ contrário, qual o
motívo, qual a-razão, qual o fundamento de não poder antecipar-se? Só porque foi feita a designação pelo Constituinte
originário? Mas, nesse caso, o-resto da Constituiçà:o também
não poderia ser modificado. Em realidade, trata-se de alterar
a data num.a disposição transitória. Não se altera a finalidade
da norma, pois o que essa objetiva é a realização do plebiscito.
O plebiscito se-fãr3, apenas o legislador da reforma, atendendo
a razões de natureza polítiCã, =julga mais próprio antecipar
a data. Por que não se pode antecipar? Gostaúã que os ilustres
juriStas que sád de poSiÇão conti'ária - iiidusiV~ 9_ Ministro
da Justiça, Sr. -célio Borja- dessem os fundamentos. Não
basta dizer que, por ter sido elaborado pelo Constituinte originário, não pode ser alterado. Nesse caso, toda a CoQStituição
seria intocáVel. Atente V. Ex•
O SR. MAURÍCIO CO~RÊA - Não há dúvida, nobre
Senador Josaphat Marinho, inclusive na ocasião da discussão
Ua Emenda Richa, que propugnava a ãntecipação para ·eSte
ano, houve aqui um debate e o Senador Çi4_Sa~óia de Çarvalho, enfaticamente, defendeu _a impossibilidade dessa an~eci
pação por via- de modificação de dispositjvo trãnsitório. Manifestei óPiniâO colliráriã,· porque eu havia examinado vá:ríos
autores e encontrado uma maioria esmagadora defendendo
a tese da possibilidade de se fazer essa modificaçã:ó, via emenda. Dentro da pesquisa que fiz, eil.Contrel apenas dois ou
três autores, que sustentavam a tese de tal impossibilidade.
Tãrfibéril esto_l:l curioso por saber quais a~ raz~es que
levaram o Ministro Célio Borja a fãzer umã. afirmação tâo
contundente como a que fez ontem.
Pela colocação de S. _Exa, COf!~rúititos,. r~almente, _um
iisco- enorme se votássemos uiria antecipªção~ e amanhã o
Supremo-TiibumifFed.efa-1 se-pronunciasse no sentido de que
o Congresso havia cometido um erro e que não poderia haver
essa antecipação;
_ _
Trago a matéria, nesta rápídã obServação, apenas para
elucidar a preocupação do Sr. Ministro_. Quanto a rilim, quero
dizer que sou contrário à antecipação, embora sendo parlaw
mentarista, pelo simples fato de que há ~a determinação
no calendário Cdnstituciorial e que a mesma deve ser_cumpri_d_~.
TOdavia, não sou infensó a receber as manifestações daqueles
que entendem em sentido contrário, mas, a( siln, ma:is pár
conveniência do momento, em razão da acumulação de matérias e de expedientes da vida pública em cima de um ano
excessivamente acumulado de outras questões transcendentais
na vida pública brasileira. E diria até que, não tenho mais
a mesma preocupação que sustentei na época da votação da
Emenda José Ricba, sobre a hipótese de a antecipação deflagrar, detonar imediatamente a aplicação do regime de gabinete; uma vez que a "resposta ao plebiscito sendo favorável
ao parlamentarismo, ninguém seguraria a onda popular. Hoje,
todavia, meditando sobre a modificação desse calendário, que
o Deputado Roberto Magalhães propugna para o dia 21 de

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Senador Mansueto de
Lavor, ouço V. E~ com o maior prazer.
O Sr. Mansueto de Lavor - Agradeço a V. EX' Essa
é uma discussão de fundo; é muito impõrtante. Já li, tãmbéln
opiniões de renomados constitucionalistas e juristas do País
afirmando que é impossível antecepar-se o plebiscito porque
tal medida seria inconstitucional. _Não posso entender - e
aí o Senador Josaphat Marinho, com toda a sua autoridade,
já o disse - como isso é ·possÍVél? se· Se pOde mudar uma
norma constitucional permanente na sua forma e conteúdo,
como é que não se pode mudar uma disposição transitória,
apenas quanto à data e não quanto aos seus objetivos? Isto
é, o plebiscito vai ser realizado; não se está procurando transferir uma manifestação da vontade popular para qualquer
um fórum, seja o Senado, seja Q Congresso ou a Câmara.
A vontade popular vai se manifestar acerca do sistema e da
forma, mçnárquica ou republicana,- _de governo~ ~gora, a
questão está na collveníência da data, que e~!~ conS!gna~a
no Ato das DispoSições Cónstitucíonais Transitórias. O fato
de um artigo· do A. to das Disposições Constitucionais Transi·
tórias não poder ser alterado, com ··relação a uma data, é
cl~o qu_e faz com que toda a Co.nstituição sej~ formada de
cláustJlas pétreas; torna a Co~stituição "intóc~vel. Mas, ela
não é intOcável, Porque prevê o-processo legislativo_das eJ;D.en. das constitucionais,. Então~~ claÍ"o,.que essa tese.de que não
se Poderia' antecipai a data dQ plebiscito pór ·iilConstiiucíonal,
não tem fundamento. Realmente, nunca vi razões plausíveis
pru:a dizer que nãó se pode, ao :TextO d~ Co~~tit.u~ção, ao
espírito da Constituição, à Letra_ da Constituição, antecipar
o plebiscito. Tenho apenas objeções, não quanto à constitucionalidade da medida, mas quanto à funcionalidade. Qu~n.do
o constituinte escolheu a data de_ 7 de set~mbro de 1993,
já ·sabia cílle iria Da ver eleição no àno segui.J:I~e. QQe.r. d~~r,
são razões políticas para que os 'candidatos - os presidencialistas, é claro -::-não interfirarp, no processo. Mas, essas
razões se configuram, também, ·e-m abril, de 1993, qua-rido
já teremos candidatos, já teremoS presidenciáveis._- O pi-ejUfzo
é que, na_realidade, no Ato das Disposições Cons~~tildonai~
Transitórias, Senador -, e V. -Exf sabe mais do que eu se prevê, dentro do texto constitucional, uma ampla cainpanha
de esclarecimento à opinião pública, isto é, é preGiSo- que
os que vão votar rro plebiscito sejam informaâos ~obre a decisã_o -que ~~o t~m~r.- Veja_ o ~u:e' .~il: o ~~~'~_,_~o ar~. "29 , ~o
AtoU.as Disposições Constitucmnrus Trans1tónas, quahdo d1Z:
"Art..29 .•..•. -~ ...••••• ···~·· .•.•• ~ .•••••••. ~- .~..- ••• ·.-.••••
§ P Se,rá assegurada gratuidade na livre divulR
gação dessas formas e sistemas, através dos meios de
comunicação de massa cessionários de serviçO público."
Isto é, haverá uma grande campanha, através dos meios
de comunicação, e essa campanha não~está prevista numa
Resolução do TSE; não está prevista numa lei eleitoral, está
prevista no texto da Constituição que determUta o plebiscito,
portanto, a expressão da vontade popular sobre m!Jdanças
ou manutenção da forma e do sistema de Governo., E vejo
que neste ano não teremos tempo, porque é um ano eleitoral.
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Todos os meios de comunicação se concentrarão obrigatória

ou espontaneamente, via guia eleitoral ou nos seus espaços
de colunas políticas, na campanha municipal. No dia 3 de

outubro será a apuração das eleições, e, no dia 1'" de ~aneiro,
será a posse dos candidatos eleitos- Prefeitos, Veryadores,
Prefeitos das capitaiS. Então, toda a opinfãó pUblica se voltará
no mínimO ãté janeiro, onde se concentrará nas eleições municipais e nos seus resultados. E entre jáneiro- e 21 de abril
é um espaço muito curto para divulgar propostas de mudanças
de sistema de governo. A minha objeção é ess.a, e pal-ece-me
ser uma das grandes razões que, individualmente -sem que
minha oPiniã0"4,tieira prevalecer sobre qualquer outra do ParR
tido-, entendo que não haveria conveniência de mudar essa
data, antecipar para 21 de abril. Primeiro, porque as razões
alegadas, influência, peso e candidatura, inevitavelmente, no
dia 21 de abril já é um ano pré-eleitoral no que se refere
à campanha presidencial.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA rista?

V. Ex• é parlamenta·
- --- - --

O Sr. Mansueto de Lavor- Sou parlamentarista. Votei
na Constituinte. --- - --- -- O SR. MAURÍCIO CORRÊA- A sua opinião coíncide
com a minha.
O Sr. Mansueto de Lavor- Não vou mudar o meu voto.
Sou parlamentarista. Agora, nós precisamos entender e respeitar a decisão do povo. Para haver uma decisão correta
da população no plebisci{o_é p-reciSo-\mra ampla campanha
de esclarecimento. Isso já era de se supor, já era presumido,
mas não é presumido, é urna determinação do texto constituR
cional. E duvido que se tenha tempo de fazer essa ampla
campanha de escl~recimento em apenas 2 ou 3 meses, no
espaço que medeia entre janeiro e abril, que é a data para
qual se quer antecipar o plebiscito. Fora disso, a minha posição
é de admiração à posição de V. Ex• Analisar texto constitucional entre o Senador Josaphat Marinho- e o riObre Senador
Maurício Corrêa é para mim uma introMissão indébita entrar
nesse terreno, entre dois renomados juriStas constitucioriaR
listas nacionais, mas com a ininha modesta visão, acho que
essa antecipação não tem razão de ser. Como não se fréita
de uma questão de princípio segundo o Selládor Josapbat
Marinho, isso é uma questão- adjefiva --claro que vou votar
com a posição rnajoritá"riã dó meu Fattiao. Se. dependesse
do meu voto individual, se eu fosse um deputado sem Partido,
ou se apenas eu representasse uma determinada bancada,
eu vOtaria "não" à antecipação do plebis-cito· pelas razões
que expendi. Desculpe-me o tamanho do aparte, mas essa
questão é importante e já estamos rio mome_nto de co_meçar
a nos aprofundar na análise do plebiscito, na questão da expressão da vontade popular, no que se refere à mudança da
forma de governo, que considero fundamental, ou seja, a
opção pelo parlamentarismo ou a manutenção do regime presidencialista. Sou parlamentarista. É precíSd -deixar bem claro
isso. Mas, pessoalmente, não considero viável a sua antecipação, porque ela nega o direito á ampla_ manifestãÇão e ao
esclarecimento da população, inclusive alguns segmentos, os
monarquistas, estão reclamando isso. E com toda razão! Podese negar esse direito aos monarquistas, no sentido de que
precisam de mais espaço para divulgar a Monarquia, -que há
cem anos deixou -de ser um sistema de governo? Muitos já
não se lembram! É preciso realmente esclarecer a população
a esse respeito. Nesse sentido, inseri o meu posiC10Damen_to
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ao discurso de V. -Ex:•, que cónsiôero de alta Profundidade
jurídica.
·
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Quero dizer a V. Ex•
que estamos assentes, porque a opinião de V. Ex~ coincide
plenamente com a minha. E quero dizer, Senador Mansueto
de Lavor, que, inclusive, essa -antecipação trama contra· o_
êxito do parlamentarismo, exatamente em decorrência da impossibilidade temporal de se levar ao povo urna informação
correta _sobre o que é o sistema de gabinete. E, note bem
V. Er, que no Senado existem vários presidencialistas, que
já estão comprometidos, exatamente, em cima dessa tese:
quanto mais rápido, mais rápida a derrota do parlamentarismo. É a tese deles. .
_
-·
··- _ _ _
_
De modo que não tenho nada mais a acrescentar ao que
V. Ex~ disse, senão manifestar a minha plena e total concordância.
.
E a esse respeito eu gostaria também de, antes de passar
a palavra ao Senador Chagas Rodrigues e, em seguida encerrar, rnariiféStar uma outra preocupação.
Realizamos na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania um debate, cujos Anais estão ·saindo agora, já estão
_:pa gráfica. É uma edição que esta~os tendo _o cuidado __ de
fazer com muito carinho. Inclusive, o meu Assessor, Dr. Assu
Guimarães, uma pessoa aitamente categOriZada, que foi PresiR
dente da Ordem dos Advogados, está me ajudando, e vou
distribuir, é claro, para os Srs. Senadores~
Naquela ocasião, os vários cunstitucio-mllistas que ali falaram, Geraldo Ataliba, PaulO BonaVídes, do Ceará; José Afonso da Si1V3.; Moreira Alves, dÕ Supremo Tribunal Federal;
Professor :Verdú, da Espanha; Olitro_ Professor de _Direito
COnstituciOnal, de Portugal, que revaliza com o José Joaquim
Gomes Canotilho, do qual não me r~cordo o nome, todos
-máriífeStar·ãin ·que a- reviSãO- constitucional só teria- seritido
-i10 Brasil, se houvesse a mudança, exatamente como preconiza
o art. 29 : Sistema de governo - parlamentarista ou presidencialista; ou forma - Monarquia ou República. Só aí havi3.
condição de se fazer a revisão-. Eu defendo uma tese contrária,
que é a tese histórica, ··aqui~· ·da -Constituinte. Quando nós
-elaboramos a ConstituiÇãO~ estou feliz com isso, que tenha
o meu suporte- a opinião do nobre Deputado do Rio_ Grande
do Sul, Nelson Jobim, e eD.tendo, por ter partiCipado daqueles
debates, _que quando nós elaboramos exatamente o art. _39
para fiXar-Se- naS Disposições ConStitucionais Transitórias, a
preocupação era de tentarmos a experiência dessa Constituição e aí sim, depois, promovermos uma revisão geral. Ela
não está condíciõnada ao art. 2'?, mas a tese que prevaleceu
lá, a maioria da opiriião pública dos entendidos, salvo engano
é a do Senador Josaphat Marinho, é a de que essa· revisão
deverá se circunscrever ao-que ocorrer, com relação ao resultado do art. 2'
·
O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V.

Ex~

um aparte?

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Concedo um aparte ao
nobre Senador.
O Sr. Chagas Rodrigues-- Nobre Senador Maurício Corrêa, desejo cump_rimentá-lo por trazer esse assunto, mais uma
vez, ao debate. Realmente li as declarações do novo MinistrO _
da Justiça, Célia Borja. S. E:é diz que pela primeira vez,
como V. Ex~ salientou, se cogita de emendar uma disposição
constitucíorial transitória. Isso significa que não _se- J?Cide asseverar, de antemão, porque não há nenhu~ julgamento a_ resR
-peito, qUe realmerite_seja inCOnstitucional. E um assunto novo.

Abr!!.d_e 1992 __

DIÁRIO DOCONGRESSONAéiONAL (Seção II)

Sabe V. Ex" que as questões fundamentaís do Direito
são debatidas, e há as diferentes escolas e tendências no mundo
da doutrina, e até mesmo em face de disp9sitivos de lei, quanto
à exata interpreta-ção. Mas se V. Ex• me permite, parto de
alguns pressupostos. Não há, no corpo da Constituição, nem
no Ato das Disposições CoriStitucionais TrariS1t6ri3.s,--nenhum ·
preceito que proíba emenda a artigo do Ato.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Sem duvida.
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nagem a uma construção doutrinária monolítica, não se poderiam efetivar modificações nas Disposiçôes Cõristifú-cioxiais
Transitórias? Claro que sim. Apenas gõstaria de saber qual
é a ~onstrução dessa doutrina em que se baseia o _Ministro
da Justiça, Célio~orja~ para eu pOder me situar, rebater,
ou - quem sabe? - concordar com S. EX' Mas rião posso
a~eitar·que uma doutrina por mãis sábia; que seja venha impedir a concretização de uma mudança em DispóSiçõeSConstitu~
clonaiS TranSitórias, sobr-etUdó, qUando o clamor geral em
relação a um fato fortuito~ impreviSíVet·que· surja determúia
que_se modifique essa ou aquela disposição constitucional.
V. Ex~ tem razão: deve ser uma construção doutrinária e
nada mais.
-

O Sr. CbagaS Rodrigues - ~ão há proibição, não há
restrição. E de um modo_ geral, quando alei não proíbe expressamente, não estabelece claramente uma restriÇão de direito,
não se deve, através de interprc"tação, através de deduções,
aceitar a proibição. Veja V. Ex~ o que acontece com os direitos
fundamentais da_ pessoa. A lei não diz o q_ue cada um pode
Antes de encerrar, Sr. Presidente, gostaria de dizer ao
fazer. De um modo geral, cada cidadão pode fazer o que Senador Mansueto de Lavor que V. Ex~ ainda tem a fortuna
bem desejar. A lei só proíbe determinados atos. Aí está o de ter apenas um· pequeno contingente-; dentre os quais o
Código Penal, aí estão o ilícito penal e o ilícito Civil expressa- Líder, o ex-Gov~rnador Orestes QUércia, como PreSidenciamente previstos. Mas se não há urna proibição, prevalece lista. Mas a maioria âo seu partido é parlam_entarista. No
o princípio da liberdade, da afirmação da vontade. E a erópria meu caso, a hipótese é a contrária. O meu Líder é, tradicioConstituição diz que ningUém é obrigadO a faier ou a deixar naimente, presidencialista. O meu partido é presidencialista.
de fazer a não ser por força de lei. A lei às vezes _obriga, Sítuamo-nos, inclusive, como um apêndice presidencialista
'e às vezes proíbe, mas, de um modo geral, não há necessidade lá dentro.
de lei para permitir. Cito o- argumento do nobre _Senador
Falava ainha há pouco que quando votávamos a Einenda
e Professor Josaphat Marinho: se o próprio textO da Constituição pode ser emendado, porque não emendarmos o Ato do_ Senador José Richa, a preocupação que eu tinha era de
das Disposições Constitucionais Transitóri<lS'z-Fina}mente, detonar o processo da implantação antes do momento adequaqual é a alteração -que se objetiva? Qual é a natureza da do, independentemente da vontade de quem quer que seja,
mudança? Na realidade, como também já foi salientado, a mas pelo volume da necessidade. Cada_vez mais me convenço
emenda não suprime o plebiscito. A consulta preVista no art. de qu_e este País só poderá estar no eixo no dia em que tivermos
9
ãqui Um regime de gabinete. Apesar de não-aceitar a argumen12 do Ato das Disposições Constitucionais TranSitórias está
mantida. Nós, ao contrário de restringirmos, estamos conce- tação do Segundo Império, invoco e sempre invocarei o mai(')r
dendo, de certo modo, m(!is ainda, porque esse direito será exemplo histórico do Brasil em termos de pacificação política
assegurado ao povo antes da data prevista: Não estamos se- durante o Segundo Reinado. Todas as vezes que conflitos
quer retardando. Surge, porém, o problema político, de con- políticos surgiram, agravaram -se os conflitos sociais é os confliveniência e âe oportunidade. Aqui-é mltuiarque surjam diver- - tos econômiCos_-. OS fenômenos políticos produzem resultantes
gências, mas, nobre Senador Maurício -corrêa,- tiqueles que favoráveis ao aparecimentos desses outros fenômenos. Em
estão defendendo a antecipação só o fazem porque acreditam razão dísso, toda vez que havia uma dissidência, um clima
,que em setembro a campahhia sucessória já-estar~ nas_n,1as. de tensão entre os dois partidos, o Conservador e o Liberal,
Aí estão-hoje prováveis candidatos à Presidência- da Repú- havia a mão do Imperador para determinar a mudança de
blica, fazendo viagens e declarações. Poderão surgir candi- gabinete. E havia, portanto, a pacificação. E todos nós sabedatos inteirãrilei:tte n6vos, maS umas trêS ou quatrO persona- mos que o reinado caiu em virtude do clamor geral, da pressão
lidades bem conhecidas já são candidatos. Se realizarmos o inglesa pela libertação dos escravos.
plebiscito somente- em setembro, não poderemos tratar única

e exclusivamente deste assunto, porque ele estará, então, em
grande parte, embaraçado. Haverá uma confusão entre_ a cam-·
panha do plebiscito e a campanha presidencial. ~~~á a repetição do plebiscito feito ao tenlpo do Presidente João GoUiart,
em que ilustres candidatos à Presidência da República n_ão
estavam interessados na tese do parlamentarismo ou pr~siden
cialismo, mas em garantir a sua candidatura. Não devemos
confundir as coisas. Esse é o meu j)ensã-niento. Respe_ito _o
pensamento daqueles que aceitam a tese contrária. E rUais
uma vez cumprimento V. Ex~ por trazer a -debate assunto
de grande_ importância.
O SR. MAURÍCIO CORRtA - Senador Chagas Rodrigu~s, cumprimento V. Ex~ pela lucidez das suas colocações.
Na verdade, eu também não concordo_ com o Ministro Célio
Borja.- V. Ex• disse muito bem: claro que não há no texto
constitucional.
Darei um exemPlo. Vamos dizer que_ surja um problema
qualquer, um fato intransponível num c3lendário fixado nas
'Disposições Consi:ítucionais Transitórias. Será que, em home-

Portanto, vou até me esforçâr junto ao meu Presidente
para concordar com a antecipação do plebiscito, _embora julgue que deva prevalecer a regra determinada na Constituição.
Mas, sinceramente, não vejo inconveniência em que haja a
antecipação.
Apenas usei a palavra neste instante para manifestar a
minha preocupação após ter lido a assertiva do Ministro Célio
Borja, com o peso da sua responsabilidade de ex-Miriistro
de Supremo Tribunal Federal e Ministro atual da Justiça,
considerando um ris_co antecipar o plebiscito por um obstáculo
de natureza impeditiva, por razões de entendimento da Suprema Corte.
Era o que tinha a dizer. (Muito beml)
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) .:._Sobre a mesa,
proposta de emenda constitucional que será lida pelo Sr. 19
Secretário.
É lida a seguinte
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PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇAO
. N•3DE1992
~.s Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
nos termos do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam
a segUinte Emenda ao textq constitucional:
Art. 1• O inciso XIV do artigo 21da Constituição Federal passa a ter a seguinte redação:
"XIV- organizar e manter a polícia Federal, a
polícia rodoviária e ferroviária federais, bem como as
forças de seguranças dos Territórios;
Art. 2• O inciso XXI do artigo 22 da Constituição Fede,ral parassa a ter a seguinte redação:
"XXI- normas gerais de convocação e mobilização das forças de segurança ~staduais, do Distrito
Federal e dos Territórios;"
·
Art. 3• É suprimido o inciso XVI do artigo 24 da Constituição Federal.
Art. 4• O § 4• do art. 32 da Constituição Federal passa
a ter a seguinte redação: , .
"§ 49' Lei federal disporá sobre a manutenção
~ c;ia força d~ s~guranç~ do Distrito Federal pela União,
bem como .sobre a sua cooperação com órgãos federais
afins."
.
.
Art. 5• O artigo 42 da Constituição federal passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 42. São servidores militares federais os integrantes das Forças Armadas.
§ 19 As pateÍltes, com prerrogativas direito e de. veres a elas inerentes, são assegurados em plenitude
os oficiais-da ativa, da reserva ou reformados das For.ças
Armadas.,
§ 29 ; As patent~s dos oficiais das Forças Armadas
são conferidas pelo Presidente da República.
§ 3' O militár .das Forças Armadas que aceitar
cargo público civil permanente será transferido para
a reserva ..
§ 4• O militar das Forças Armadas que aceitar
cargo, emprego ou função pública temporária, n,ão_eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado ao.respectivo quadro e somente poderá, enq~anto
permanecer nessa situação, ser promovido por antigüidade, contando-lhe o tempo de serviço apenas para
aquela promoção e transferência para a reserva sendo
depois de dois anos de afastamento, contínuos ~u não,
transferidos para a inatividade.
§ 59 Ao militar das Forças Armadas são proibidas a sindicalização e a greve.
§ 69 O militar das Forças Armadas, enquanto
em serviço, não poder estar filiado a partidos políticos.

§ 7•
§ 8'

.................................. ._ ... ......•.:.:....... .

O oficial das Forças Armadas condenado
na justiça comum ou ·inilitar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em
julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior.
§ 99 A lei disporá os limites de idade, a estabilidade e outras condições_ de transferência do servidor
das Forças Armadas para a inatividade.
§ 10.
§ 11.

. Art. 6' Ficam suprimidos os parágrafos §§ 3• e 4• do
.arttgo 125 da Constituição Federal.
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Art. 7'"~ . O artigo 144 da Constituição federal passa a
ter a seguinte redação .
"Art. 144. . ..... ·-·-·-·-·-·-·-·-······--·-·--~·-~··. ·-·-· ~~ .... ···~·. ·~·.
I - ...................., ..................................... .
I I - ......................................................... .
III- ............................ o••• o••• ~~, ............. .
IV- forças de segurança estaduais;
V - força de segurança do Distrito Federal
VI- forças de segurança dos Territórios.
§ 1• ......................................................... .
§ 2'"~ ................................... ~ü~ ~
§ 3• ., .......................................................
§ 49 As forças de segurança estaduais, do Distrito_ Federal e dos Territórios incumbem, ressalvada
a competência da União, as funções de polícia judiciária
e a apuraçã9 de infrações penais, exceto as militares.
§ 59 As forças de segurança estaduais, do Distrito Federal e dos Territórios cabem, além das atribuições definidas em lei, a polícia ostensiva, a preservação
da ordem pública e a execução de atividades de _defesa
civil.
§ 69 As forças de segurança estaduais, do Distrito Federal e _dos Territórios ·subordinam-se, respectivamente, aos Governadores dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios.
§ ]9 A lei disciplin-ará a organi~açã"a ·e_ó fUncionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública,
observadas, para as organizações de natureza militar;
no que couber, as normas estabelecidas nos arts. 42
e 14, § 8•
§ 8'
•••

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

Justificação
Em reunião no mês de setembro próximo passado, a
maioria dos chefes de polícia de 19 Estados do País concluíram
pela necessidade de unificar as políticas civis e militares. O
argumento defendidq foi o de que "a polícia não pode ter
adjetivação, a terminologia deve ser ú-p.ic~, ou seja, poHcia
civil porque é destinada a atender às necessidades da população civil".
_
O fato em tela ensejou um exame mais piofundo da m3.téria, o que permitiu concluir que o próprio te.xto constitucional
criou óbices que inviabilizam qualquer modificaç-ão de natureza gerencial, ~o âmbito dª's polícias civil e militar dos Estados_ Em verdade, o que ocorreu foi a institucionalização de
U_II_} controle excessiv<? e desneces~ário da l} nião, que, data
venia, sufoca as administrações estaduais e do Distrito Federal,
no que concerne à administração dos órgãos de segurança.'
. · _De fato, cite-sé o disposto no art. 144 da ConstituiçãO,
que estàbelece,-eX.pressamente, os órgãos que terão a incumbência de realizar "a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do património". Assim, consoante os
incisos IV e V do citado artigo, fica caracterizada uma previsão
para a existência orgânica das polícias civil e militar. Com
efeito, não se trata, apenas, de cai-áter · eStrutui-al, -relativamente à organização administrativa do setor de segurança.
Não obstante o fato de o § 6• do aludido art 144 estabelecer a subordinação das polícias ciVil e militar e Corpo de
bombeiros militar aos governadores de Estado, do DiStrito
Federal e dos Territórios, a· esteS-não é fáCUitado-dispÚr, ·sobe~
ranamente, sobre a organização desses órgãos que lhes são
·
·
subordinados.
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Excepcionando-se o caso dos Territórios em virtude 'de:: já que a essas entidades estão cometidas responsabilidades,
suas características, no que tange à situação do Distrito Fede- tais como as previstas nos §§_4<? e_5'1 9-o art. 144 da Constituição
ral, verbi gratla, o texto do art. 32 da Constituição Federal Federal.
chega a conter uma antinomia.
·
Referida autonoritia só p0dezi3. ser efetivada, obviamenSe "ao Distrito Federal são atribuídas as competências te, se fosse transferida para os Estados-Membros e para-o
legislativas reservadas aos Estados e Municípios" (CP art. Distrito Federal a competência plena para decidir a forma
32~ 1"), como estabelecer que "lei federal disporá sobre a
de organização dos órgãos de segurança que lhes são subordiutilização, pelo Governo do DistritO Federal, das polícias ciVil nados. Diante dos obstáculos consagrados no texto constitue militar e do corpo de bombeiros militar (CF, art. 32, § cional, outra alternativa não resta senão emendá-lo, elimi49)? Registra-se, pois~- verdadeiro conflito de normas, particu- nãndo, assim, restrições juridicas máximas, que inviabilizam
larmente diante do fato de que a competência legislativa da a liberdade gerencial do setor, a nível dos Estados e do Distrito
União sobre matéria restringe-se à elaboração de "normas Federal.
gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, con~
Cumpre salientar que a liberdade almejadª J;IáO significa,
vocação e mobilização das polícias militares" (CF, art. 22, neces-sãriamente, os demantelamentos da eStrutura vigent.... ,
XXI). Realmente, se apenas compete à União elaborar as mas propícia, se nêcessário a·possíbilidade de se realizar modinormas gerais, incompreensível é a sua competência para tra~ ficações de base profundas, hoje in limine descartadas, haja
tar "sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, vista as imposições insculpidas no texto da Magna Carta.
das polícias civil e militar e do corpo de bombei~<?~- militar"
Para alcançar essa indispensável liberdade, aliás funda~
(CF;art. 32, § 4•).
·
mental ao _ap_~rfeiçoa.Jtlento estrutural e {uncional dos órgãos
À União compete, em essência, apenas, as norrílas relati- de segurança, é necessário realizar as aludidas modificações
vas à convocação e mobilização das polícias e dos Estados, .no texto constituctonal, com os propósitos seguintes.
do Distrito Federal e dos Territórios. A organizàÇão, já que
1) Art. 21, XIV- Restringir a competência da União
o Estado brasileiro· adotou forma de federação, insere-se na para organizar e- manter, apenas,: os_ órgã9S policiâis federais
competência eSpecífica _çlos Estados-MembroS e dõ Distrito e dos Territórios, eliminando_,_ destarte, a previSãO de ingerência na organização de órgã-os· ~e segurança dos Estados
Federal.
A bem da verdade, não há motivo para que se inflinja e do DistritO Federal.
aos Estados-Membros e ao Distrito Federal verdadeira capitis
· 2) Art. 22, XXI - Restringir a competência legislativa
diminutio, em termos de suas competências -ge-rinciais: Não da União, apenas, aos -caso-s de c9nvocação e mobilização,
há, assim, pressuposto lógico oli técnico plausível, que indique de vez que estes encargos estão ~~~~-1!1~1!~~ in~çx:_itos_ n9_ âmb~to
a necessidade- desses- controres; -c}Ue -mvHtDiliZãiri --a-e-voru:çao dãs- ãtribúições -d-ã -Uilíao;-J:i""ilja viSta ã sua· responsã.bilidade
administrativa dos ógrãos de segurança, a nível dos Estados de segurar a defesa nacional (CE -- art. 21, 111; art. 84,
XIX).
__
.
.
e do Distrito Federal.
O móvel das modificações ora propostas Centra-se, por· 3) Art. 24, XVI -Suprimir o dispositivo em tela, para
tanto, na necessidade de os agentes públicos (Govenadores preservar a autonomia pretendida.
disporem de meios legais para organizar, consoante as necessi4) Art. 32, § 4"- Preserv3.r o repasse de vúbas federais
dades específicas.de cada Estado-Membro e do DiS:tri~o Fede- para manter as forças de segurança do Distrito Federal e
ral, os órgãos de segurança que lhes são subordinadoS. Ressal- estabelecer normas concernentes à cooperação cbm outros
te-se, a propósito, que--se: lhes são conferidas responsabili- órgãos federais afins, tendo em vista as peculiaridades adminisdades, no sentido de preservar a ordem pública e a incolu- trativas do Distrito Federal, que abriga a Cãpitãl d3 República.
5) Art. 42 -Compatibilizar o texto do artigo em questão
midade das pessoas e do patrimônio, também deverão ser
instituídos os meios legais para que esses fins seja:ni plena- com a liberdade de organização pretendida, excluindo, assim,
mente atingidos. Nesse sentido, nada maiS: justo do que pro- a:s- referências específicas aos órgãos__militares estaduais, do
porcionar às unidade federadas e ao Distríto Federal a compe- Distrito Federai e dos Territórlâs~ ~ ~
6) Art. 125, §§ 3" e 49 -_Eliminar a·preVisãO de que
tência necessáda para manter as suas -configurações o-rganizacionais atuais, querendo, ou realizar as mudanças que forem a matéria referida no artigo -em ~ela é da alçada dos governos
julgadas oportunas e imprescindíveis.
estaduais e do Distrito Federal, em virtude do fato de que
Nesse setor, não se vislumbra· a-necessidade de se estaba- ela deve se inserir, obviamente, no âmbito competência resilecer parâmetros constitucioria1s -detalhados, que encerram dual.
7) Art. 144 - Modificar à organiza-ção estrutural incul~
o inconveniente de tornar inflexíveis as estruturas Organizacionais da máquina pública que necessitam de uma dinâmica pida no bojo do artigo, substituindo~a, apenas, pela previsão
especial, diante da evolução constante que caracteriza o seg- da existência das forças de segurança estaduais, do Distrito
mento da segurança. Assim, efetivos, equipamentos, material Federal e dos Teiritórios, conipatibilizando, também, todos
e a própria orgariização, sãO fatore.s que íilterferem fundamen- os pontos que lhe são decorrentes.
talmente no desempenho dos órgãos de segurança e hoje estão
Ressalte-se, mais uma vez, que nada obsta que a estrutura
atrelados a normas gerais emanadas do Legislativo federal. vigente seja mantída. O que se buscou foi retirá.r, do texto
.Como eXIgir, destarte, eficiênCia- e eficácia desses órgãos, se constitucional, os entraves que dificultam modificaçõe~ e$trua própria Lei Maior lhes impõe restrições esseneíais às suas turais que necessit'am. ser introduzidas para permitir a própria
evolução administrativa e técnicâ do set9r de segurança, o
evoluções?
Em resposta ao desafio de se produzir melhores condições qual possui uma dinâmica interna e características funcionais
de segurança para o País, outra alternativa não se vislumbrou bastante específicas,
Diante das evidências arroladas, resta-nos solicitar o
senão a de modificar a Constituição Federal. A modificação
pretendida visa tão-somente, a facultar aos Estados-MembroS apoio dos nobres Deputados e Senadores para sufragar esta
e ao Distrito Federal adquirir a autonomia que lhes é devida, iniciativa, que enCerra, indubitavelmente, conteúdo modemi-
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zador e simplificador das relações entre a União, os Estados-

Membros e o Distrito Federal. Em verdade, buscou;.se, com
a proposta, reforçar ainda mais o equilíbrio dessas relações,
o que propicia maior" agilidade e eficiência -para· a -administração da estrutura estatal, como um todo considerada.
Sala das Sessões, 10 de abril de 1992. - Odacir Soares
-- Esperidião ·Amin --Jonas Pinheiro -José FogaçaRaimundo Lira- Gerson Camata- Cid Sabóia de Carvalho
--Júlio Campos - EldO Álvares - Maurício Coi"rêa Francisco Rollemberg- Wilson Martins- Ronaldo Aragão
-Alexandre Costa-- Lourembergo Nunes Rocha - T eotonio Vilela Filho - Amir Lando -Márcio Lacerda- Nabo r
Júnior -Chagas -Rodrigues -Humberto Lucena - Mansueto de Lavor - Iram Saraiva - Divaldo Suruagy - João
França - Albano Franco - César Dias - -oatibaldi Alves
Fílho -Dario Pereira -João Rocha.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - A proposta
de emenda à ConstituiÇão --que acaba de ser lida está sujeita
às disposições específicaS constantes do art. 354 e seguintes
do Regimento Interno.
A máteria vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
Ê lido o seguinte
REQUERI.MENTO N• 161, DE 1992
Nos termos do art. 210 do Regiméiito Intern-o, requeiro
a transcrição, nos Anais do Senado, dos discursos· pronun~
ciãdos por Sua Excelência- o Senhor Presidente da República,
por ocasião das cerimônias de posse do_ Ministro-Chefe da
·Secretaria de Governo e do Ministro da Justiça.
Sala das Sessões, 10 de abril de 1992. - .Marco.Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - De acordo
com o art. 210, § 19 , do Regimento Interno, o requerimento
lido _será submetido ao exame da Comissão Diretora.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"
secretário.
.
-É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 162, De 1992
Nos termos do art. 216, combinado cori1 o dísposto no
art.-238, ambos do_ Regimento Interno do Senado Federal,
formulo o presente a ser encaminhado ao Ministro de Estado
da Infra-Estrutura, pãra gúe sejam prestados os necessários
esclarecimentos quanto às questões a seguir apresentadas.
De acordo com noticiário da imprensa, a inadimplência
no setor elétrico vem crescendo em níveis alarmantes, verificada pela contabilidade das empresas concessionárias dos respectivos serviços.
Tendo em vista que esse Ministério deve dispor de tais
informações, ainda que repassadas pelas _referidas empresas
e concentradas em órgão próprio a ele vinculado, indaga-se
o seguinte:
1 - Qual foi a taxa percentual mensal de ixüidinlpli~fncia
no pagamento das contas de luz, em cada Estado da Federação, relativamente ao último semestre de 1991, mês a mês,
e aos dois primeiros meses do corrente anó; respectivamente
nos segmentos de baixa e de alta-tensão?
2 - Onde se- observa a rriaior expansãO da taxa de inadimplência, Estado por Estado: no consumo residencial, ou no
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consumo de energia elétrica de estabelecimentos industriais
e comerciais?
3 - No caso do consumo residencial, os dados disponíveis
permitem evidenciar a verificaçãO de maior ocorrência de nãopagamento das contas em função de indicadores sócio-econômicos, tais como renda, qualidade ou localização-do prédio
residencial, ou outros fatores, como consumo médio ou periódico do usuário, ou consumo médio por bairros ou regiões,
urbanas? Sendo afirmativa a resposta, quais são esses dados?
4- Na zona rural. Estado por Estado, qual o grau de
inadimplência, relativo ao· mesmo período referido no item
1 deste Requerimento, iilcluindo-se o consumo residencial
e o das propriedades ou empresas agrícolas, pecuárias ou
agropecuárias?
Sala das Sessões, 10 de abril de 1992. -'Senador Jutahy
Magalhães.

(À Cofflissáo Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O requeri·
menta lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos
do inciso III do art. 206 do Regimento Inte.rno.

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portelia) tempo destinado ao Expediente.
Passa-se a

Esgotado o

ORDEM DO DIA
Não há quorum para deliberações.
Em cons~qüência, as matérias constantes .dos itens 1 e
2 da pauta de hoje, em fase de votação, ficam adiadas.
São -os seguintes os itens adiados:
-lPROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 73, DE 1991
(Em regime de urgência nos termOs do art. 336,
c, do Regimento Interno).
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n'73, de 1991 (n'4.064/89, na Casa de origem),
de iniciativa do Tribunal de Contas da União, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Ttibunal de Contas da
União, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n' 62, de 1992, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania: 1' pronu·
ciamento: favorável ao Projeto com 35 emendas que
oferece; 29 pronunciamento (sobre as Emendas de Pie·
nário): favorável as Emendas de nc;>S 44,-45, 56 e 65;
favorável nos termos de subemendas, às de ns>i 36 a
38, 40, 42, 54, 55, 57, 59, 62 e 66; pela rejeição. das
de n''43, 46,47 a 53, 58, 60, 61,63 e 64; pela prejudicia·
lidade das de n9S 39 e 41; e apresentando a de n~' 67,
do Relator.
-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 126, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
Votação, em turno úníco~- do Pi-ojeto de Lei di.
Câmara n9 126, de 1990 (n9 1.854/89, na CaSa de origem), de iniciativa do MiniStério Público da União,
qUe -cria a.·-carreira de Apoio Técnico- AdministratiVo
do Ministério Público da União e seus cargos, fixa os
valores de vencimentos, e dá outras providências, tendo
PARECERES,
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da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-

no Espírito Santo, porque o delegado encarregado da aPura-

nia, sob n"' 485, de 1991, favorável, com voto vencido,
em separado, da Senadora Júnia Marise; e
- de Plenário, Relator: Senador Cid Sabóia de
Carvalho, favorável às Emendas de n~~ 1 a 4, 6 a 8;
e favorável à de n9 5, nos termos de subemenda que
apresenta.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Item 3:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 125, DE 1991
(Complementar)
(Em regime de urgência, nos termOs· âo art". 336,
c, do Regimento Interno).
Votação, em turno···únko, do Projeto de Lei da
Cámara n' 125, de 199!-Complementar (n' 60/89, na
Casa de origem), que disciplina os limites das despesas
com o· funcionalismo público, na forma do art. 169
da Constituição Federãl, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. (Relator: Senador Meira Filho.)
- 1~" pronunciamento: favorável ao projeto;
- 2' pronunciamento: favorável à emenda de plenário.
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas perante a Comissão de Assuntos Económicos.)
A Presidência, nos termos do art, 175, e, do Regimento
Interno, retira a matéria da pauta por faha de instrução.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n' 23, de 1991, de autoria do Senador Maurício
Corrêa, que altera a redação do parágrafo úriíéo, do
art. 114 e acrescenta § 3~ ao art. 126 do Regimento
Interno do Senado Federal, tendo
'·
PARECERES, sob n'' 2 e 3, de 1992, das Comissões
-r De Constituição, Justiça e Cidadania, favorável.
- Diretora, favorável ao projeto, com emenda
que apresenta.
Em--discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em obediência aô disposto no art. 168 do Regimento
Intern'o; ·a matériã sãii"á--da Oi'dem do Dia, retornando na
sessão de terça-feira; em -rase de votação.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Volta-se à
'lista de oradores._
__
·CoD.Cedo a patavra ao nÕbre SenadO! Gerson Camata.

ção, soube-se depois, era um dos autores do assassinato. E
ele começou um trabalho exatamente para esconder os executores, e esconder o crime.
Esse delegado- que hoje está presO- chama-se_Cláudio
Guerra, era uma espécie de_segurança pessoal do ex-Governador Max Mauro, que o nomeou Delegado de Operações
EspeciaiS da Polícia do Espírito Santo. Andava no carro e
no helicópero com o Governador.
Quando ocorreu a grita da opiriíão pública, e se percebeu
que não se tentava investigar o crime mas ocultá-lo, a investi... gação passou para a Polícia FederaL Mas, na verdade, a Polícia
Federal continuou no mesmo caminho, desviando as investigações.
No meio disso, o ex-Governador Max Mauro começOu
a colocar como possíveis autores, com participação no crime,
todos os seus inimigos políticos. E fez isso até com um desembargador do Espírito Santo, presidente da Associação da Magistratura, que alguns meses antes, numa decisão da Justiça,
como relator, havia feito um relatório contrário a uma pretensão que o Governador desejava do Tribunal de Justiça.

O SR. GERSON CAMATA (PDC - ES. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o assunto_ que vou abordar aqui é meio folhetinesco_, um pouco regional, mas dá bem a dimensão de que,
quando a corrupção invade um governo ele começa a movimentar o Judiciário. Corrompe o Judiciário, corrompe a polícia e causa verdadeiras tragédias na região que esse governo
administra.
Há três anos no Espírito Santo, e isso se transformou
numa notícia nacional, foi assassinada uma jornalista, Maria
Nilce Magalhães, em pleno dia, no meio da rua, acintosamente, metralhada por dois pistoleiros. O que se seguiu à
morte da colega de imprensa foi uma verdadeira tragédia

A polícia arranjo\i. um indivídu_o que apareCeu no inquérito dizendo haver recebido um telefonema do Desembargador, propondo que desse fuga aos assassinos que no dia
seguinte matariam a jornalista. Uma coisa um pouco inverossímil, porque alguém que vai praticar um assassinato não _vai,
na véspera, colocar um Desembargador para fazer uma reser~
va de avião para dar fuga aos criminosos.
O Tribunal de Justiça instaurou inquérito, esse denunciante foi levado à Justiça, onde disse que recebeu um telefonema de uma pessoa que se disse ser o Desembargador Geraldo Correa Lima, que tinha sido inclusive Presidente dci
Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Na verdade, ele nunca
havia conversado com o Desembargador e não podia dizet
se ·aquela voz era a voz do Desembargador, porque ele não
o conhecia, j<imais o havia vísto" nem cOnversado COm ele.
As investigaÇões do Tribunal de Justiça e, depois, o julgamento aqui no Superior Tiihrinal de Justiça, provâ.rani qUe
era uma calúnia que havia sido levantada contra esse Desembargador, feita pela polícia, a mando do ex-Goveinador Max
Mauro - enquanto isso, o Governador apai'&eu na Rede
Globo de Televisão como um dos mandantes do assassinato.
Por conhecê~lo, sei como sua família sofreu. Ele teve
uma atitude digo~, pediu licença do Tribunal de Justiça· e
pediu que se fizessem todas as investigações.
Pois bem, passados três anos, começa a aparecer a verdade em torno desse lamentável assassinato, como são todos
os assassinatos. Há poucos_dias, a Polícia Federal ouviu um
indivíduo que fiCóU em cárcere privado, preso na residência
desse ex-delegado, hoje preso, que era o segurança do Governador do Estado. Esse indivíduo diz no seu depoimento que
ouviu na casa desse delegado, uma conversa do dele_gado que
apurava o crime~ com os dois executores da jornalista. Eles
manifestavam a esSe delegado o temor de que ele não conseguisse acobertar a participação dos executores no crime, e
eles pudessem vir a ser alcançados pela justiça.
Segundo depoimento prestado por esse cidadão, o delegado disse a eles-o seguinte:
"A preocupação de J ales - um dos executores
- que deu para ser notada perfeitamente era de que
a presidência dos autos voltasse para o Dr. Josino,
e esse viesse a descobrir cjue ele (Jales) era_ o execl!tor ~
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do crime e Charles teria sido a pessoa que deu fuga,
ficando, assim, a sua situação m-elindrosa, uma vez
que ele não era policiã.l, quanto a Charles, a situação
ficaria melhor, que Charles tentava açalro---ªJ o companheiro alegando que com a elucidação do crime, O~u~
dio Guerra seria SecretáriO de Segurança, haja vista
que Djalma, viúvo da Maria Nilce, era pessoa ~e. relacionamento do_ Senhor Governador e consegUlna tal
cargo com facilidade."
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caso do homicídio da colunista social Maria Nilce, através
de depoimento colhido no Departamento de Polícia Federal
deste Estado, com a presença do Ministério Público, cuja
cópia vai anexa.
Na verdade o_ referido processo até hoje não foi _instaura-do, até porque não se tinha notícia de quem teria sido o
mandante do crime, notadamente quando, através de uma
farsa, hoje comprovada, o Promotor Gilberto Fabiano Toscano de Mattos, acobertadQ pelo então Superintendente Oscar
Camargo, desviou o curso da apuração com o suposto envolvimento do meu nome, por isso que o inqUérito fora encamiw
nhado ao STJ, em Brasília, lançando com isso uma verdadeira
cortina de fumaça na apuração dos fatos, com a conseqüente
impunidade do_s_ verdadeiros responsáveis. Lembrewse que procuraram envolver-me no episódioeu que fui Promotor de Justiça durante dezoito anos, Procurador da República em Substituição, Procurador-Geral da Justiça, Desembargador, Presidente do Tribunal Eleitoral, Presidente da Associação dos Magistrados duas vezes e Presidente
do Tribunal de Justiça deste Estado -sob alegação de que
meu nome teria sido usado para arranjar um avião para dar
fuga a um suposto criminoso. Tudo isso ficou devidamente
esclarecido na sindicância procedida pelo Tribunal de Justiça,
procedida a meu requerimento, por uma comissão composta
de três desembargadores. A farsa foí desmascarada.
• É'-de.. pasmar 'cíue nem mesmo um desembargador, com.
o meu curriculum, seja poupado, numa trama maquiavélica
arquitetada por inimigos gratuitos a serviço de um jogo político
sujo, e não sei mã.iS o qUe ... _~
-

Durante três anos, parlamentares, inimigos do Governador, foram arrolados como mandantes. Todos os in:imigos
do Governador foram chamados a depor e tentou-se enlamear
quase todo o Espírito Santo. Industriais, exportadores de café,
foram chantageados, tomaram dinheiro dessa ge_n~e,_ e agora
a verdade aparece.
- ·
O mandante, segundo o depoimento do cidadão Valdir
Bento, é o marido da jornalista, e o delegad~ Cl!ritpria o-rdens
do Governador para não descobrir os -vefdadeiros autores,
para ocultar a investigação,_ com a promessa de q_ue se c.onseguisse isSo sena·õ·secretário de Segurança do Estado.
A mentira, diz o povo, tem pernas curtas e, por isso,
a verdade sempre aparece e triUnfa.
Esperamos que agora, com esse depoimento, a Polícia
Federal, que está investigando o crime, tenha a mesma vo~ta
de de descobrir a verdade sobre isso, que tenha a meS'ma
vontade que teve para enlamear a honra de pessoas honestas
como o Desembargador Geraldo Corrêa daSilva. Esse homem
que tem no Judiciário brasileiro uma trajefória- táO brilhante
e que foi execrado e posto à opinião pública como um possível
particiJil~.~te ~o assassinato d~ jornalista._
O Desembargador foi Promotor de Justiça durante 18
anos; Procurador da República, em substituição, no EsQírito
Departamento de Polícia Federal
Santo, ~rocurador-Geral da Justiça, Desembargador, duas
Superintendência Regional no Espírito Santo
vezes Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Presidente
da Associação dos Magistrados, e Presidente do Tribunal de n' 641192 ART/SR/DPFIES
Justiça do EsoíriiOSanto..
---- ·
Vitória, 17 de março de 1992
Esse h~ID~m, Que tanto sofreu e foi submetido a_ tanta Ao
humilhações, merece agora uma desculpa pública do aparelho Exrn~ Sr. Dr.
policial do Estado do Espírito Santo, diante da verdade que Juiz de Direito da 6~ Vara
começa a aparecer.
- Criminal da Comarca desta Capital
Vitória/ES
Õueri~: Srs. Senadores fazer este registro para cObrar
Meritíssimo Juiz,
da Polícia Federal a imediata-investigaçãO-a fim de que traga
Relativamente aos autos do Inquérito Policial n 9 021/89-L.
à - tona a verdade. Depois que se compróvóõ.- i:j:ue o Goverw R.E./SR/DPFIES, instaurado para apurar a responsabilidade
nador pressionava um policial para que o crime não fosse pelo assassinato da colunista social Maria Nilce dos Santos
· descoberto gostaria de saber por que é que o Governador Magalhães, estou encaminhando a V. Ex~. anexo ao presente,
fazia isso--e a-quéhi fentava pi"õteger.
o termo de declarações prestados por Valdir Bento de OliveiMuito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
ra, no dia 13-3-92, perante o Delegado de Polícia Federal,
Ivan Rocha Marques, e um telegrama, endereçado ao declarante Valdir Bento de _Oliveira.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
GERSON CAMA TA EM SEU DISCURSO. - Atenciosas saudações. - Presciliano Carlos -Amaral, Delegado de Polícia Federal.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Vitória, 30 ae março de 1992
Exm~ Sr.
Senador Gerson Camata _
_ _ ___________ _
Senado Federal- Brasília (DF)- FAX (061) 3217333
Eminente Senador:
__
Conforme ti\ie Oportunidade de lhe- coniuniçar quando
aí estive, na semana pasSada, surgiu uma n0va versão no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Creio que toda essa sujeira deveria ser levada ao conhecimento do Dr. Romeu Tuma, e do Ministro da Justiça, até
porque deve haver outras co~as por baixo de tudo isso, _e
insisto em que tudo seja esclarecido.
Grato, abraça-o, fraternalmente, o Geraldo Correia Lima.
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o srupoi-.9.l:!I CHARLES ainda tentento treno,uil iz:ar seu colese

r

DJ!•U.~\

.-

JALES comentou que poderic: ficar tranquilo que tento

"que não era nenhuma erian-:çe ..·, quanto CLAIJID!O saherier:1 cor.torner e· situe\'eo; OUE pela aq•.Jel e converse deu pere ·,ote.r eorn s~
Uv:
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Cont i nueçeo •• ,
guran'i'e C:'-'c o ma.nda:"'lte do citado crime

-

DUAU.lA f.!f;G/',Lif.!i'ES, merido d~ vftime; OUE

1·

no mo:ne:rto e::1 cuc Jl!.-

LES persu:lto:• e CLAUiliO GUER::!/, corno fi carie e sitaeçso de: rne·o i
na, e>:'ltes ~ue este respondesse, A::l~L IA v i u . o decl ar<>n'te e co mentou

e~

vo: alta, per<> todos ouvir, e sua

tendo .e converse mudedo de tomÍ...2QE_

p~esen~~

no loc"l,

-tr~s ficar~~:~ l-<>s'tt;.,te'

os

pr.eoçupado:& com a c:1egacla do decl ar;;nte te,., do I :,e per!:!•..mtsdo '
se baMie

r:t:.~ito

t'empo c:ue esteve no local

e

!;C

tin',., O'Jvido !"I

Ce

o:.-..tendo converss ncfjetive

&penes tin:;e· ido el i epe:1hcr cigarros,

renre!Zsc.,do,-

em aoguida eo &e>~ cparto; ~ io co'le~uir ee

'r

e":l

C"•l E

"e~·.•ic

r:'erteor.
deoul'-.
.._..., r:zi"

. .. sc.A-

I e cfrcere, o ded eronte procurou e!'te 6rs8o, o:>de pre .:toe~ d.!'
c.lerr:ç;)er; so:,•e o ocorrido, exeeto esse co11versc oue ouviu

,·

vindo o ceso c: aer o caso notfcir: de jornal s; 9U,1 tempo" de pois, o declarente receheu um telegr••a onde lhe erCJ oferecido como recomp~nse pare não incriminar ou prejudicer em Jurzo
es pessoes .. des inicieis CG,

DJ.l e CL, as quais o declertmte'

ac·redite treter-se de CLAUDIO GUERRA,

DJALI.IA Mt,GAUIÁES e CJiAg

LSS LISBOA, correspond~ncie este cujo orinel foi,
nal foi entregue ao Delegedo da Polrcie Federal,
no .que estevá" p'residindo o

lnqu;.rito; QUE

digo, ori~i
Dr. Presei! i

temb;.,., ,

nesse me

me noite ne -case de CLAU.DIO GUERRA em Clüe ouviu a converssçao
o decl oronte fõ i procure do por CLAU!) lO -GUEf':P.A que I :,e r e I !'tou
ester BALTAZAR SISNEIRO
te e que,

~uerendo meté-lo, no ceso o declare~

se fosse ele (CLAUDIO GUERRA) entes que isso aconte

cesse, ele pr~prio o ma'.:ario (o BALTAZAR),' ecrésceC~ta,..,clo
se o dec.lare:1te rncnte'sse

SALTAZA~

ficeri.- "nurnc boc e

ser.~

pro

blemas finenceiros"i·

9..!!f

verse, .eo

demorq;trou de si snteresse em cometer o c:-_

.
co"trer •o,
,

o deelara:1te :lão aprofundou-se ne co:
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-

a e n~o reeeL·e;,do c.ue I quer oferte; OUE enque~to c- deel e: r!! ,-,•

E'

estave preso naquele ca &IS, num.!: deterrn inecla ti rege:n do JORNAL

DA CIDADE, foi divulgada um.a met~rie fazendo elogios eo deele
ra<lte e ap~s ele te~. o'\lvido aquele con,·erse, o rnes:no jorne!
L

so~~ou

outr~

,

•

ma~er1e

denegrindo sue irnese~, di:endo,

incl u'si"'

c:ue o-declare:'lte ere be:>dido; O!Ji ,.,oltl;!fldo eo telesr-ams,
cor"dE.-se o decl e rente que este cont i n:~e

pessoc por no~e FE.RNAN~O,

corno rernet:e:1mte umc

gue~:~

'

r;ão sa~·enclo se por cohcid;_,cie o·..:'

nao 1 .posterioroe:ãte, tócto~! conhec;irne.-:-1to dd' que o

,

r-e-

9e11_1"o ou

.~:1

que possui pare'ltesco com DJALMA possue este mesmo no~:~e

QUE neo rei etou estes fatos anter-iormente$! temendo que ac;uel c
epur-~~ao nao desse em nade

e viesse e ser mocto por eauele

srupo; Qt.!f o t,eor da~~~le te.tes~rl:rnê d_izia q~e se o decler~n'ttE
nCO

preji~ÍCGSSe

es

peSSO!lSAj~ citsd~s

por

inciPÍS

do~

nomes

J

reco''eri< e::: troce. e Ír:>port.fl•>cie de C,." 3i>D.IXJD,~r:5 (tre%e·,-o!'i
(t_rezentoc mil cruzeiros) que na époce ere um b~m,di.n.l·e'ir-o
e

c

um csrro
eu a esco I h e 1 QUJ_ tempos depois, sempre que o decl:e
rente ee enc.;ntreve c:om ClJARLES este fezie questeo de lhe diz:e
que noo esteve metido nequel e cr-ime, ou se.ie,

e mor-te de MA~ IA

t/ lU! E e C!'-'e .equ i I o ers coisa do Dr. CLAUDIO GUERRA, E me is
disse, nem l~e foi perguntado,_ pelo o~e msndo~ ~ eutorid~cl~

nro
'

-que se encerr-asse este, que I i do e ache elo confor-me, ve i dey i de
mente assinado,

incl:.u;ive pel/o Dr• GILBERTO fABIANO "TOSCMJO DE

MATTOS, Pr-omotor de Justiça

Jlo
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n
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DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
Superintendência Regional no Espírito Santo
Of. n' 641192-CART/SR/DPF/ES
Vltória, 17 de março de 1992
Ao
Exm• Sr. Dr.
Juiz de Direito da 6~ Vara
Criminal da Comarca d1..sta Capital
Vitória/ES
MeritíSsimO Juiz

Atenciosas Saudações - Presciliano Carlos Amaral, Delegado de Polícia Federal.
-

.......

f ...... c.•.n)

"

.ovece:1tos e

'"" I

1992_

Relativamente aos autos do Inquérito Policial n"' 021/89-L.
R.E./SR/DPF/ES, instaUrado para~aJmrãr a responsabilidade
pelo assassinato da colunista social Maria Nilce dos Santos
Magalhães, estou encaminhado a V. Ex~, anexo ao presente.
o Termo de Declarações prestado por Valdir Bento de óllvei~
ra, no dia 13-3-92, perante o Delegado de Policia Federai;
Ivan Rosa Marques, e um telegrama, endereçado ao decla~_
rante Valdir Bento de Oliveira.
·

• ,.

do c- ··,o C: e

--~bril ~e

e clo j ~:,

•

'

t
c.t:

,

Cll.i~<;.e.

' ••

.1-

t~rie/[~,

· r·oy1ctc
•·· 1·,
re:.crr

Gel.

~e

fi:> o
•
co

e.~

:'"\"'...
·.-;
......

r.''"\

.:;.~~.:.s;..,

:'\(: t

no S i ., C i c.r- to cl os ..,_fa

rido pele

por

•

.

L.tr'C.

-

OCC~ICO

•

CC

f de -Vi-t~rir-/ES, ;\rr·.H::e~or,
t

rrui.'l~(.;.:"

~utoridede

I
4•
res c.o
. ...-c. e-~
o:.:"_

so ... o cornpronis.s.o

-

t

CO

ep~raçco

..

C~t~e

···--,

L ,.r.::'<',

tc~~J,

~ESPO;-!:)E:.!:

C~.iE

..

,

triquer

_,-

•

CC

.

est.e_ve r:-r-_e~C: -~~ _c?rr_~r~- __ P!""

vedo ne resid;:-.cie c!o e:-~t:ão ::>el esedo tLAeDIO •'.~!Tm: 10 GUEf!l':l.,
to que

,

.Jé é
"'L

t ... o

·'

.Jt"

do co:-t:·,ecime:-tto de todo&,
.t.

,.

-

..

-

.... rz:~srorr:t~c.o e~ s..ye.o pene

í:·:cl'..lt::ivc,

Ir

.

foi o' jc-,.~.; 0

cw. C:loar.u::.. ;-,"to :--.~

l

~

f~'

Ce

1

J us-t hr;

de Vit.;rie/ES; ~.!!_S dursmte esse perÍodo, n'-lme deter.,inr.cl<: noite,
e$tendo o

ele c I crente ser.1 c i serros de i xou o 1:''-'e:rto onde esteva

ornissiado

e

se

_, .

. .

...

I(.;,I_T"I91:.J-·C

sei~

~o

COr.l

. s ........ c

V I

'
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sarro co~ CHA~LES L.ISBCAi OUE
acesso. ~

corredor ~:a e~.sr-~..:e-C~ento ~.le

2093

c;

s~.i c., o clecl t:ri:nte ouvi~' urnr co~tver-s-t: c-:-uc estt<v~ se-: C:~

tl"avadc nc:
esta~do

!tO

Sábado 11

t::

GUZ:~::::.,

itec!c se I"' e=>tre CL.",t!DIO

cot:to ouv'i ~te e

·' '"lf.
•. - L I .'·• r•

de

OUE ~C!!JérCou e::l uc pon.J.;.o ~:1éc

-·...

OE

,

C!r. ~.::u::s e JALES,
~

ocu""c:n.-:.·c.
C::C""·..Je1 c
r"'"

diern vis~l:ll i:z:á-lo e ficou o:.1vinào o: co·wcrsc:;co; CHI! deu ?<'r a

•

do,

I?

,...

'õ"ICê::r

C"'•

. . . . . . . . . , .... _ :

--lc.

CO:':l .

Sl .... ~'-,;cO

. ._

t~ue ele ter i e sido· o executor de t.\1\RIA N ILCE·; CUE a preocupnçao de JALES que de:.1 per~ ser noted11 perf~it8rn~nte ere de ou~
e presid;~ci~ dos autos volte~se volt~sse·pcrc o D~.

JCSI~O

'

SR/\GANÇA e este viesse o descobri r que el-e (JALES) erto "' c•·cc.1

tor do .,.,.:-;::..., .., CHARLES teria sido a pesaoe
do, ei>sÍ;r:l,

sue

SI~-·~-.;;.,

C1UC

de" fuga,

urn~

bastante mi I indoose:,

ve:: coue

fie~:."

t"·l e'

nao erl:l pol.iciel, quanto e CPM:!LES e situaçeo ficaria meli,or ;
QUg_ CHAnLES terd:-c.""e e cal ma e o componhe )!-..,
le eludc:l~~ão do crime,

--

..

! efjondo que com ecou.

Cl.,bUDIO GUERRÀ seri~ Seer._~;..:;;;o. de Se-

gura:'lÇll, heje· visto que D.IAL/.IA vi,:;vo de MA.J':J!, NILCE, erl:' pes;,~

---

do r e I e c i onamento do senhor Governador e consegui r i e ta I carSJt),
com'facil idade; QUE temb~ ouviu nequelo conversa..,ao CHARLES '

.

indcscndo <.lc CLAU::)JC' Gt:E.;;:::. <::nt:>::no caso os tr';s presentes,

-ficari~

E'

- .

.

sr~u~~~o

00

~~vpo

,

com rela'i'eo ao pr~io 9anho pel~ c,2

torie .do crime, ou eeje, 30~ (trinta por- cento) de arreeed .. :iP
do
'

do

JO~;·JAL

::>A CIDADE, ass"Jnto q<1e CLAUDIO di

posteriorme,te;~

solver logo a situa~eo,

~se e~

CHARLES demonstrando

r.:

ser tr<>-7.--

j,tere~se em r~-

ainde comentou ~ue o cerro k~det o~e'
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dursnte a sp'-lreçao eindo neo nevie sidco resol

v ido; ~ nÕo ;;o:.~ve- cornerit~rio de quem ter i e dsd~ o

carro p<'re

o grupo; QUE CHARLES ainda tentento tranouilizar seu colega

'

JALES comentou que poderic: ficar tranquilo que tento DJt;U.t-\

,-

"que neo era nenhuma_ cria_nç-é"', quanto CLAUIDIO se:heriem. contornar e situação; 9.Y.f, pela aquele conversa deu pere ·;otar com
suran;:e

~ue

,

SE!

,_

o mendante do citado_erime terie: sido o proprio

DUAU.lA 1-li.GI'.L!lÃES, marido de vftime; Q.!d.g -no rno:ile,-,-to

e::>

cu c JA-

LES persunto·.r e CLAUiliO GUER::!/, como ficeric c sitao\!lçso d~ rne·'i

na, G!"ttes c;ue este respondesse, A::>tL IA viu -o decl arl'lnfe e co mentou em vo: alta, pare todos ouvir, e sue presençe no

loc~l,

tendo e oonverse mudado de tom;_QgE_ os tr~s ficerem ~csta,te'
preocupado:& com e chega ela do decl arõnte tendo I :,e perr>untedo r.
se be11de r:t'-lito

ter:tp~

gume c.on•·er ss,

• t en elo, CO!"lver:se ' nes.e ....
0::"'
.... rve. ·e ll

c;ue

est~ve

no local e

tin\a ouvido ,-l

:!i'C
E

f'trm-l\~ãO
de

C'IJE

.

9J!.E

io co:-~ e-e9u i r se I i hertet r de ou
. ele cercere, o declarante procurou este Órgeo, o:--~de pre.:to:.~ d~

em seguida eo aeu q'.Jerto;
,.
cl arsç;;e.: so:~rc

o

oco r r i do, exeeto esse conv~rse CJUe ou v i u

vindo o ceso e ser o coso notf eis de jorne is;

9U!

,-

tempos de -

pois, o declerente recebeu urn telegraaa onde lhe era oferecido corn;> recompense pare não incriminar ou prejudicar em Ju1zo
as pessoes.dss iniciais CG,

DJ.l e CL,

acredite trster-se de CLAUDIO GUERRA,

85

quais o declersnte'

DJAL!.IA MAGALHÃES e CHAR

LSS LISBoA, correspond~ncie este cu,io orinel foi,

digo, orisi

nel foi entregue eo Delegado da Polfcia Federo!, Dr, Presei! i
no que estevá' p·residindo o

lnqu~rito; QUE

temb~ ,

nesse me

me noite na-esse de CLAUDIO GUERRA em que ouviu a converssç;o
o decleren~e f"õi procurado por'CLAUOIO-GUERRA que l!'e reh•tou

·I

sábado li
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I

estar

~uerendo met~~lo, no caso o decleren

BALTAZAR GISNEIRC

te e que,

se fosse ele (CLAUDIO GUERRA) entes qu_e i

cesse, ele pr~prio o mataria (o

se o declarente mcnte'sse

BALTAZAR),

SALTAZA~

ISSO

econt.!!_

ecresce~tando

ficsri.- nnurnc.

l'OC

e sem

~ue
P~"'E

blemaE f'incnceirosn; QUE o dechsra'lte não aprofundou-~e ne.co, .
d e si s~teresse em cometet" o e:-..
verse, .o o contr""e.r 10, demonstrou
r.le n~o recebendo c,uelquer oferte; QUE enqúe,-.to o declerF.r."e
esteve preso naquele caSG, nume determinada ti rage.'ll do JORNAL

DA CIDADE, f'oi divuiSlada_.Ullla met.;rie fazendo .elogios eo decle
rai"lte c ap~s el ê ter ouvi do eque.l e con,•erse, o mes:no jorne!
,.
soltou outre meteria denegrindo sue imeseo, di:endo, inclusiv
c,ue o -de c I arante er~ ba:>d.i doi O!l_f

YO

I tendo ao. te I esr~ma, r e

oordc,-se o clecl e rente que este co;1t i n:;F. como remete:-'lmt.e. um c '
pessoc;; por no::>e FERNAN::lO,

n;o sa:•endo se por cohcid;_ncie o·..•'

nao, posterioroe,-.te, toeto·., conhecimento dei qu-e o 9enro ou el
guém que possui parentesco =:rn DJAlMA poss·Je este mesrno noce
\)UE n(;o rei etou estes r~ tos anteriormente;:! temendo. que aquel c

apure-:eo na<' ..,;.,sse em neds

e viesse a ..ser mo_t:.to ___ po_r _eouel e

sru~~:-~t!i o teor daquele telegrarns dizia que se o decle.r;:onte

OCO

prejicico~se

recc~:--erit

CS

peSSOQS

e.-: -troei!!'· E

j~

cÍtad!'S por ÍnciPÍS do!:' nor-teS

impot""t;tlcie de Cr"

.~:"J.·':':'-",1:'

(tre%e·"l-·o!=i

(trezentos mi I _cruzeiros) que ne époce .~rtl um bom dinJ,eiro
um cerro

G sua

escolhe

1 CU!

tempos depois,

J
e

sempre que o decl&

rente ee encontrava com CHARLES este fez i e questeo de I h e dize
que noo estava metido naquele crime, ou ee.ie, e morte de IJA~II\

NILCE e C!'-'e .eqúilo ere coise c.lo Dr. ClAUDIO GUERI'IA, E meis n~o
disse.,

nern lhe foi persuntedo, pelo O'-'e

mr;ndo~

f'

eutoridc;dt.

que se encerrass:e este. que I i do e achado conforme,

I

vai devi de
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m'ente assinedo,

Abril de 1992.

inclusive pel/o Dr. GILBERTO fABIANO TOSCANO DE

MATTOS, P"romotor de Justiça

.ho
.h
f

Estado do E.;.:.frito Sento,

,1:,x,

I

I

...

,·

.

/

rr:;;~:~ ~-::
-

Autoridede:

~

Dech:rante:

:

~---~

fl~--· .

-

Promotor:Escrivão:

)
I

.-.::::_

Durante o discilfsa- dO

sr.

---·

I

/

GàsOn Camata, -o Sr.

Lucfdio Portel/a, Suplente de Secretdrio; deixa a cadelra
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Renevides, PreSidente.

. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --::-Concedo
a palavra ao nobre Senador Ronaldo Arag~o.
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB -'RO. Pronuncia
· o seguinte discurso._ Sem reViSão do orador.) --Sr. Presidente,
Srs. Senadores, embora a razão que me fez vir à tribuna
não seja esta, vóu ler uma frase dita pelo Presídente da República: "Nenhuma pessoa que ocupou cargos ministeriaíS em
outros governos fará aparte do meu Governo", pa:ra qUe Jique
. registrada nos Anais desta Cása. Se nos repOrtamos à Folha
de S. Paulo de hoje estaremos vendo que a maioria das pessoas
que atualmente ocupam cargos ministei:iais tiveram os mesmos
cargos em outros g()v~rnos, ocuparam ou_trosJninistérios, por~
tanto, contradizendo aquilo que disse Sua Excelência o Senhor
Presidente da República, Fernando Collor.
No entanto, Sr. Presídente, Srs. Senadores, não é essa
. a razão da minha vinda à_ tribuna_ de_st_a_ Casa na manhã de
hoje. Só qUeria regiSthu, '~para· ·que-Iique- nos Anais- desta
Casa, o que disse Sua Excelência o Senhor Pr_esidente da
República, para que ninguém se es-queÇa:.
O que me trouxe à tribuna do Senado· hoje, Sr. Presidente, foi a tão cantã.da e decantada s_afra brasileira. Tomei
conhecimento_ através da imprensa naciOnal que, Segundo o
Governo, a maior safra do Brasil seria a .de 1992. Coiil.- o
passar do tempo, estamos constatando que não é verdade,
porque, em governos anteriores a safra de grãos neste País
já alcançou números mais significativos.
O que me paiece maís grave- neste riiOriie_n_to;-sr. Presidente, é que o GoVerno parece não ter téCursOS pára que
essa safra seja comprada.

RepOíto-me, aqui, Sr. Presidente e Srs. Senadores; ao
meu Estado de Rondônia, que tem na agricultura um dos
pilares da sua economia. Apesar disso, a política agrícola
d5> _Governo que aí está tem penalizado aquele Estado, porque
a partir do paralelo 13 o Governo não garante o financiamento,
o armazenamento e a compra do produto agrícola. Então,
para o Estado de Rondônia, a política agrícola do Governo
,
está sendo um desastre. - .
- .
Para' se ter idéia, não há estradaS para <i_Ue OS p-equenos
e IIJ.édios produtores rurais possam escoar a sua produção,
favorecendo, com isso, os chamados atravessadores. _Dessa
forma, a Saca de arroz de 60 quilos, que hoje tem um preço
de garantia de 12 mil cruzeiros, ·está sendo vendida por 8
ou 9 mil cruzeiros, com pagamento em 15 dias, trazendo com
isso para o agricultor, que já é-pobre, uma situação de misériaabsoluta.
Na campanha eleitoral, em 1990, o atual Goyernador,
na sua plataforma de governo, dizia que iria transformar o
Banco do Estado, o Beron, num banco agrícola. Já faz um
ano e meio e nada disso aconteceu, porque o Banco do Estado
de Rondônia não tem a mínima_ condição de se tornar um
banco rural, um banco agrícola, voltado para o financiainento
da produção."
O Sr. Carlos Patrocínio- Permite-m-e V. Ex~ um aparte?
O SR. RONALDO ARAGÃO - Concedo o aparte ao
nobre Senador Carlos f'atrocfnio~-oom muito prazer.
__-_-O" Sr.--c8rios PatroCiiliõ- _Nobre senador Ronaldo Ãragão, gostaria, não de contestar V. Ex~, mas de prestar um
esclarecimento no que diz reSpeitO à sãfi"a -agrlcola deste ano.
Q._ que se tem notícia:, o qUe-se tem propaladO ê que a: safra _melhorou muito em--relação aos dois últimos anos. Prevê-se
uma colheita da ordem de 69 a 69,5 milhões de toneladas
de grãos.
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reSPonsáveis que -nã6 tinham o meno_r_ipter~sse
em discutir esses números se~ realmente, eles não fossem duvidosoS. _O que me parece é que é um exagero scf falar em
ilma Supersafi"a agrícola este ano. Ainda não há dados suficientes para essa supersafra. Talvez a safra agrícola chegue a
uns 60 ou 62 milhões de toneladas, mas jaJnais chegará perto
de 69 a 70 milhões de toneladas. Esses dados são abtidos
através das feder3ções de agricultura dos estados, entre elas
a mais poderosa, a mais organizada, a do Estado de São
Paulo. Mas a questão não é só números - seria eXcelente
_se tivéssemos uma superprodução-, existe também o problema da c;omercialização, do escoamento, dos preços. Àgora
pela manhã, Senador Ronaldo Aragão o·quase ex-Ministro
da Agricultura, e agora_ ~:q.fin_nado, 2_Mi]listro Antônio Cabrerã, está reunido com sua equipe. O Que Se viu no noticiário
da amanhã é que S. EX' teve dificuldade em reuni-la. Estava
toda essa equipe resignatária, os altos escalões do ~inistério
estavam resignatários. como o próprio Ministro. Perdeu-se,
praticamente, duas semanas nesse trabalho, quando chega
·no momento crucial, que é tratar da comercialização da safra
O SR. RONALDO ARAGÁO - Agradeço o aparte do
agrícola, há a renúncia do Ministro da Agricultura. Posteriornobre Senador Carlos Patrocínio e me permito discordar de
mente, a renúncia de todos os diretores dos escalões maiores
S. Ex~. Há quinze dias, uma reportagem do joinal Folba de
do Ministério da Agricultura. Hoje, pela manhã, S. Er faz
S. Paulo, baseada em informações prestadas pelo Ministério
a primeira reunião, depois de confirmado Ministro, para reda Economia, dizia que o Governo teria Cóndição de comprar
confinnar os seus diretores e somente agQra se retoma essa
apenas 5% da safra! E a liberação dos 300 bilhões, alardeada
tarefa, depois de tantos dias perdidos, de recomposição do
pelo Ministério da Economia, não ocorreu.------édito~ ou melhor, das medidas necessárias_ para a comerci~
Tudo isso, nobre Senador, resulta na penalização do prolízação da safra. Se todas essas medidas forem tomads, se
dutor, que vai ao Banco do Brasil e verifiCa que não existem o dinheiro suficiente for aplicado, ainda temos um problema,
recursos para o financiamento. O que existe, Senador Carlos
no que toca a essa comercialização. É que os grandes centros
Patrocínio, é -muita-mídia~ muito jornal. Mas os próprios jorcompradores da safra estão distantes dos centros produtores.
nais, há quinze dia~, rçpito, fizerani uma rePOrtagem de que E não temos ferrovias suficientes· para o esêoamen-to dessa
o Governo - e is-so" não foi contestado pelo próprio Governo
safra das grandes fronteiras agrícolas para os portos, no caso
-só tinha recursos para comprar 5% da safra nacional. E
de exportação, e para os centros consumidores, no caso de
quanto ao montante liberado, de 300 milhões, só foi liberado
abastecimento de mercado interno. As rodovias encontram-se
no papel. É só V. Ex• dirigir-se ao Banco do Brasil que terá
nas piores condições. Até hoje não houve a recuperação de
a resposta de que os recursos ainda não foram apartados,
praticamente 5% das rodovias nacionais. Mesmo na hipótese
que o Ministério da Economia ainda nada liberou. E isso
de haver recursos suficientes para a comercialização, mesmo
está criando um constrangimento-para aqueles que produziram
e que acreditam que o GoV_erno iria, na re3lidade, absorver na hipótese de haver a recomposição da equipe,do Ministério
da Agricultura, desejamos que novas diretrizes sejain tom~das
esta safra. A realida<;le que está no Bra~il, hoj~, é eSta.
·
na reunião, que se realiza agora de manhã; para supera( um
E quanto aos jornáis, também, reportando-me à imprensa
obstáculo seriíssimo: o transporte dessa safra. Então, .sem
nacional, foi ·alardeado de que a maior safra ·do Brasil foi
esse transporte dos centros produtores, geralmente distantes,
essa. O que n·ão é verdade.
como é o caso do seu Estado, como é a fronteira agrícola
O Sr: Maosuetode Lav_or- Permite-me V. EX' um apar- a de Mato Grosso, de Tocantins, para se chegar aos portos,
te_?.
_110_ caso de exportação - a área da Bahia que será o futuro
O SR. RONALDO ARAGÁO - CÕhcedo o aparte a V .. Estado de São _Francisco, Barreiras etc., essa região é uma
EX',,
.
grande produtora de grãos, são regiões que se ressentem de
O Sr. Maosueto de Lavor - Na realidade, a estimativa estradas, não há ferrovias- o retorno de capitais para capitalidessa safra é uma incógnita. Tivemos excelentes condições zação do setor rural fica extremamente difícil. Esses desafios
climáticas este ano~ -favorecendo a uma grande produção agrí- de setor agrícola têm que ser vencidos e era de se esperar
cola em todo País. Até iilesmo no Nordeste, quando se preco- que o Governo Collor os vencesse, porque foi um dos seus
:mzava uma condição climática desfavorável, com uma grande grandes compromissos, até hoje ainda não resgatado. Quero
seca, não se sabe por que fenômeno, se o El Ninõ recuou, parabenizar V. Ex• por fazer esse alerta aqui da tribuna do
ou o que-foi. Ó fato é que, neste ano, até nO semi-árido Senado da Repdblica.
do Nordeste as condições climáticas favorecer~m a uma boa
O SR. RONALDO ARAGÁO - Senador Mansueto de
,safra. Contrariamente ao primeiro ano, com a -equipe da exMinistra Zélia, houve, inegavelmente, este ano um· maiores- Lavor, agradeço a V. EX' pela importante colaboração neste
forço creditício, voltado para a agricultura. Nos anos anterio- aparte, fornecen_do dados de como a agricultura no Brasil
_
res foram nulos esses esforços, pois não se queria dar dinheiro continua mal.
Por mais qu-e se queira fazer a propaganda de safras,
à .agricultura. Agora, estamos vendo aí pronunciameritOS de
l@eres _do setor agrícola contestando os número§_- dessa safra .. existem vários fatores que impedem que o agricultor, o prodU·~guns -acham que ela não chegará a 60 milhões de toneladas.· tor seja beneficiado, inclusive com a supersafra, se existisse.
Nós já tivembs no País uma safr:i de~'72.íii:illicfes-(f(;-tóÕ.ela

das de grãos, portanto, bem melhor do que a atual. No entan~
to·, nobre Senador, não vejo o Governo dizer que essa será
a maior safra da História do País. Quàllto aos recursos pata
a comercialização da safra, temos conhecime[ltO de que o
Presidente, através do Ministério da Agricultura, já teria liberado a cifra de 300 bilhões de cruzeiros. Além do mais, permitiria o" GovernO-que aqueles débitos vincendoS dos produtores
para custeio das suas lavouras poderiam ser transformados
emEGF.
. .
Gostaria de -dizer a V. Ex•_ que nós sabe~~s_ das dificuldades efetivas de escoamento da produção, principalmente
.na região Norte do nosso País. Mas, para ·finalizar o meu
àparte, queria deixar consignados dois pontos. Primeiro, que
o Governo não tem propalado que essa seria a-maior safra
da nossa História; e, segundo, que a permanência do Ministro
Antônio Cabrera n-o Ministério da Agricultura certamente
garantirá acOntinuidade e a alocação de rêcursos, se necessário
for, para a comercializaçá.o da presente safra. Mu~to obrigado.
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E disse muito bem V. Ex•, quando se reportou aos meios
de es_coamento da produção, as estradas e as fe_tr:o_ví3_i, que
hoje estãO em s_ittútç~o muito p-rec_ária. -Quando-v. Ex~ se
reporta àS férrovtas, ria verdade,- elas quase não existêm.. As
estradas estão nu_ma_. .süuitção Qe penúria e, à medida em que
elas se afastam das_ f~onteir~s àgrfcolas mais distantes dos
centros consuniidoies, elaS fic3ffi iriais âificeis. Sabe muito
bem V. Ex• que quase 95%-das eslradas do Brasil, hoje,
são intransitáveis, por mais que hãja uma grande safra etc.,
isso não se traduz ·em bene_fkiO para o homem que está produzindo lá no campo.

O $r. Jutahy ]\1agalhães...,... V .Ex'-me permite um aparte?
Ó SR. RONALi>O ARÁGÁ(j- Ouço V. E;<;,. nobre
Senador Jutahy Magalhães.

O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Ronaldo Aragão,
está tratai:tdo da questão da safrá agócola, um dos
principais asSuntó~dibõidado_S aqui nO Congresso e em·"q-ualquer lugar._ TiVe~~S~ DOs'Cc!'!.iS_ primeiros ·anos de GoveinO,
praticamente a preocupação_, de destruir a -agricUltur_a do_ País.
OS ·desentendimerttos ·entre a· área do MinistériO d<!_ AgriCUltUra e a area econômi~-âó Govern-o,-Quã.ndo o Governo
era, nessa área, lideradO ·pela ex-Mtnistra~da Econorniã.; Fazenda e Planej3me-nto,-Zélia Caidoso de Mello, pratiCamente
destruíram as possibilidà.de de o Brasil ter uma grande safra
agrfcola. Isso não é 4íto por mim:; irüis -pélo Ministro da Agricultura e Reforma Agrãiia, Antônio Cabrera: O Brasil acabou
tendo que importar alimentos' em uma qtiaritidade qUe o tornou Um dos priõcipaiS impõftãdófê:S üe alinienfus do niuo·do.
NeSte ano,- com a entrada dà 'nOVa equipe econômiCa:, houve
uma certa: preo·cupação·e{ll se ~entar dar maiOr alento à'árê:a
agrícbla para pertrtitii' ui:Iiã 'melhor safra. Mas veja V. Ex•
que se "qUiseram· faZer Um CálCul<:>" do que representa a irijeção
na econo'miã. brasileira, na· agriCultura pririclp-à.lmente - e
faço uma comparaÇão em tel-mos reais entre ó que foi dado
com'o crédito-·agdcOla este ano com o dos anos passados,
não do atual Governó -que foi baixíssimo, ~p:fafiCãm.enfe oe~
nhuin, rhas com o de governos passados - V. Ex~ ve'iificará
que é iidícilla a participa·çãó. dO crédito agiícola na produção
naciorial ainda este-a:no-. Se V. Ex~ fi_ic;i_r· tit5la càniparaçao
entre -área de plantio deste ano com a de anos anteriOres,
verà a comprovação de que os recursos não' foram suficientes
para aumentar a área de plantio. TiverriõS a Sorte este ano
de um clima maiS favOrável à agricultura:, tivemos a ·sorte
de podermos, com isto, aumentar um poucO a produtividade
e daí passarmos a ter uma safra agrícola razoável, porque
é infántilidade, até, de quem começa a fazer loas ao GOVerno
dizendo que estamos com uma safra agrícola fabulosa. Com
esse território-imenso que temos Do BraSil ~e.V. Ex~ comparar
a safra agócola brasileira com a safra agrícOla francesa, por
exemplo, que representa uma área praticamente igual à Bahia
- e a França é um dos m_a_iores países da Europa - veja
V. E~ o que representa essa safra em relação a nossa potencialidade. Nós não_ temos ainda a decisão política de fazermos
o desenvolvimento da agricultura. Fala-se, -anuncia-se muito,
faz-se uma propaganda fabulosa em torno das qualificações
desse Go_v_emo com relação a safra mas, na realidade, se compararmos os números vamos verifiçaf Que nã.o é dessa forma.
V.

E~

O SR. RONALDOARAGÃO- Nobre Senador Jutahy
Magalhães, agradeço_·,a V. Ex~ colaboraç<3.9 :;~mpre muito proveitosa.
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_ O Sr. José Richa- Permite-me V. Ex~ um aparte, nobre
Senador Ronaldo Aragão?
O SR. RONALDO ARAGÃO- Ouço V. Ex•, nobre
Senador José Richa.
__ O Sr. José Richa ...,. Gostaria de cumprimentá-lo pelo
discurso _e aprove:itar, atfavéS- desta -oportiiniaãde que V. Ext
me oferece, por meio deste aparte, para comunicar Oseguinte:
ontem, recebi uma ligação do presidente da Organização das
COoperatiVas do BraSil - OCB, dando-me ciência de _que
o Governo não está_ sustentando os preços mínimos que ele
próPfiO. decfetou: Não há _i-ecu'rsos para o EGF. se não há
récUrsos para o EGF, _que é a primeira etapa da comercialização da safra, muito menos haverá recursos para o AGF,
:que ·é·a·s~gtirida-etapa. Eritão-;-isSo é profun-damente lamen_qivel. Uma equipe de governo- mUitas vezes, pOr falta de experiência, OOrrtete ·alguns erros que acabam custando caro ao
País. Um erro que o Governo acabou, depoiS; reConhecendo
e corrigindo, ~as que custou caro, foi o de, no seu primeio
aiw, não ter dado muita importância-à necessidade de apostar
na agricultura. O Governo ·não proVidencioU recUrsos nem
para investim~J!.tO-, 'nein para o custeio da safra ·agrícola, no
ano de 1990, e o resultdo disso foi que no ano de 1991 9
Brasil precisou, vergonhosamente, importar alimentos para
completar o abastecimento interno. Quanto é que se gastou
com isso_ em 1991? Cerca de 2 bilhões de dólares. Com menos
de metade desses recursos, com menos de 1 bilhão de dólares
investidos na agricultura em 1990, o Brasil poderia não só
abastecer tranqüilamente o seu mer~do interno, mas produzir
excedentes para exportar. Então com menos da metade dos
.recursos, o B'rasil poderia ter produzido o dobro daquilo que
importou, ganhando dinheiro do que poderia exportar do ex_cedente. Então, tirando __o_investimentO do ano anterior, o
Brasil poderia ter exportado mais de um bilhão de dólares
em produtos agrícolas no ano de 91. No ano passado, o Governo, percebendo o erro, investiu e criOU c_ondições para a produção. Resultado: aumentou sensivelmente em cerca de 50 e
poucos milhões de toneladas de grãos e o Brasil pode cheg~r
a_ mais de 70 milhões de toneladas. Então, foi um aumento
substancial, mas-, corre o risco de novo, pelo reflexo da falta
de atenção na hora de comerciali2;ar_ a &af:rÇl, de refletjr;.se
na próxima safra. EntãO, era·isto que eu gostaria, aprOveitandO este aparte, de deixar aqui registrado, alertando o GOverno que a -falta de recursos, agora, para comercialização
através do_ EGF e a falta de sustentação do preço rninimo,
que o próprio Governo estabeleceu, vai ter repercussões na
próxima safra e é isto que o Brasil não pode fazer. Vivo
reclamando, não só na área de agricultura, mas em todas
as áreas, da 'falta de regras fixas, duradouras, para dar tranqúilidade aos que trabalham e aos que produzem. Assim é ria
áreá da economia ,de um modo geral. Falam muito que é
a Constituição que -impede que hãja investimentoS externos
aqui, no Brasil. Não é nada disso. O que impede investimentos
no Brasil é esta instabilidade das nossas políticas. Nós não
temos uma regra fixa para a política agrícola de um modo
geral na área da economia e, de um modo especialíssimo,
na á~a da agricultura.
.. 0 SR. RONALDO ARAGÃO - Senador José Richa,
agradeço a V. Ex\ que é um homem experiente, foi governador de um Estado_ _agrícqla, conhece, portanto, o problema.
Tive a oportunidade de, como médico, no Paraná, sentir este
problema do financiamento agrícola já exiStente à época, e
que hoje se repete. A saída do campo para as cidades, que
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já estão- inchadas, aumenta o número de marginais, daqueles

que não participam da riqueza, daqueles que são párias da
sociedade. Esse contingente está vi:rido do campo, e o que
estamos vendo é uma política perversa na agricultura nacional.
Se formos analisar friamente veríficarenlos que riâo existe
uma política agrícola; o que há é uma política perversa, uma
política que está beneficiando o atravessador.

No meu Estado, por exemplo, não existe o preço de
garantia citado por V. Ex• A política agríCola do Governo
Federal foí extinta no- nieii EStãdO, a partir do paralelo 13-,
com o não-finaitcimento, a não-garan_tia de a:r:iii3.ze-riamento.
Q_ 3.gticultQr, hojé, Se vê ~na continiénda de Venaer o seu
produto por um preço bem aquém daquele que é gar~ntid_o
pelo Goverrio. -E- o que- é áfnd3 mais grave, é que hoje, uma
saca de arroz. que e-stá tabelada por 12 mil cruzeiros, no meu
Estado está sendo vendida a 8 mil e 500- cruzeiros, ou até
a 7 miÍ cruzeiro$, e com prazo de 15 d_ia~_p~ra pagamento.
Cóm a atual inflação essa saca, que é comprada por 8 mil
e 500 -cruzeiros, vai passar ·para 7 mil cruzeiros, não paga
riem o custo de produçãô, _ _
.
_:
0- Sen-adof Mansuefo· de- Lavor· se refériu a unia reuniãc
no Ministério da Agricultura para decidir o que irá ser feito.
Mas, o próprio Ministério .da Economia diz que não existe
'
recurso.
O Sr. Pedro Simon- Permitewme V. EX" u-m aparte?
O SR: RONALDO ARAGÃO - Com prazer, ouÇo V.
Ex~·

O Sr. Pedro Simon- Nobre Senador, quero felicitá-lo
pelo seu pronunciamento. V. Ex~ está colocando exatamente
o _de.do_ na ferida. Talvez, esse pronunciamento_ de V.- Ex~
aborde o problema mais importante e mais sério na política
deste País, que é a produção dos produtos primários. Nós
podemos discutir como é que vai ser a -produção de petróleo,
CO:QlO é que vai ser a produção de automóvel, se precisamos
ou não_do__japonês, se precisamos ou não do Fundo Monetário
Internacional, se vamos ou não _rolar a dívida no Clube de
Paris.
Agora, em termos de agricultura, é plantar agora e colher
Oaqui a 6 meses. O Governo não tem a decisão política imediat~. Porque, não quer entender a importância da agricultura.
Não há nenhum outro setor, ou qualquer aplicação, no Brasil,
nem em cocaína, que dê retorno tão rápido. Ele pode aplicar
na agricultura, colher hoje e_ vender amanhã. No final do
Gmr.erno anterior, conseguimos chegar a()S-71,5.milhões de
toneladas, depois de 10 a 15 anos em que não saímos de
-50 e poucos milhões de toneladas. O GovernO -:-justiça seja
feita - à revelia do Ministro da Agricultura - porque ele
lutou_e foi -derrotado pela Ministra Zélia Cardoso de Mello
e sua equipe- decidiu resolver o problema da inflação, zerando__o auxfiio para a·agiiculiUr3.. NuiiC3 houve uma área tão
pequena de plantio, como·a que tivemos guarido a Ministra
Zélia Cardoso-de Mello administrava a economia deste Pãís.
Começou-se a iiiiportar, e gastamos ria ImpOrtação aquilo
que não quisemos emprestar. Há muita &ente que-náo entende. Quando V. Ex• está falando em IGF, em IAGF e não
há dinheiro para a agricultura, não é dinheiro para dar para
a·agricultura; é dinheiro·para emprestar, dinheiro que voltará
com juros e coi"reÇã6. Há muita.génte ciue riãó-eD.teride. DiZeni que estão cansados de dar dinheiro para esses agricultores
do Rio Grande do Sul e do Paraná, que estãO--Cansados de
dar dinheiro para essa gente! Dar dinheiro uma ova! Emprestar e rec_eber com juros e correçáo monetária! Quando o Minis-
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tro da Agricultura conseguiu abrir um pouquinho a torneira
e as condições climáticas foram favoráveis, cOnseguimos ter
uma Safra razoável_. É certo 51.1:1-e _?._ind:a locnge daquela que
o Brasil colheu quando o Dr. Collor _assumiu o Governo,
mas foi uma safia razoável! E só conheçO d_uas obr'as; realiza·
das pelo Governo Collor, desde que assumiu: uma é o fosso
que Sua Excelência construiu em redor do Palácio, realmente
uma grande obra de sua autoria. Construiu um fosso em redor
do Palácio! E a outra, é essa safra que hõje traz tantas expeCtativas ao agricultor. Frust~ar, d~ uma hora para outra, deixar
de responder na hora, com relação à comercialização dessa
safra, é de um absurdo que não dá para entender. Sinceramente, não dá para entender! Na minha opinião, o Governo
fez bem em manter o Ministro da Agricultura. Foi humilhante
_o que o Presidente fez, tanto com os que saíràm corriO com
os que ficaram. V. _Ex• aborda o _assunto no momento certo,
não poderia ser outro dia senão hoje. Esperamos que o Sr.
Ministro tenha força necessáriO ·para a resposta que se está
a esperar. Se V.-Er me permite, gostaria de falar Sobre uma
reportagem do Correio Braziliense de_ hoje, que es~ den~
_d_o_ assunto: ''Atr3.veSsã.dor aumenta preço até 800% .. Então,
diz o jornal que aqui em Brasília, ao lado do Dr. Cõllcif,
vai-se a Ceasa e compra-se um- qiiíio de toniãte Por 25-0 Cruzei.ros._ Vaí.,se_ àAsa.Sul e o quilo-d_f: tôffiate cUSta-2 inil crUzeko-s.
Vai-se à Ceasa e compra-se o quilo de maçã à 400 cruzeiw
~os, enquanto na banca da Asa Sul custa 2 mil e 500 cruzeiroS.
Isso ~stá aconteç_endo! E está acontecendo aqui! É o chamado
liberalismo do Dr. Collor! E essa realidade existe. Dois 2
mil cruzeiros que pagamos pelo quilo de tomate, quanto é
que ~ecebe o produtor? Acho que o produtor do Rio Grande
_dq Sul_ não recebe 80 cruzeiros pelo quilo de tomate, enquanto
-estamos pagando 2 mil cruzeiros. o quilo. Isso está acontecendo
aqui, em BrasOia, ao lado do Presidente. Com uma manchete
como essa, acho que o Presidente -deVeria chãritar, -bOje,~_ ã.
sua gente e perguntar o que está acontecendo. _Creio, nobre
Senador, que V. Ex~ está sendo muito feliz na sua abordagem.
Este é um País que, se quisesse levar os seus problemas a
sério, teria que~ primeiro, olhar para o problema dà frrigação,
porque com ela duplicaríamos a produção a_grícola; _cuida~
.do problema da armazenag~m, pOrque c_onseguióamos,_ pelo
menos, diminuir esse escândalo de serem desperdiçados mais
de 30 milhões dos 65 milhões de toneladas que vamos colher!
Mais de 30% de toda a produção primária perdemos na comercialização, perdemos no transporte, perdemos no armazenameiltO, perdemos na grotesca realidade da nossa comercialização da safra agrícola. E vamos fazer o que V. Ex• está
afirmando. Vamos dar seriedade. V amos encarar com respeito
o homem do interior. Os meus cumprimentos a V. Ex• pelo
pronunciamento.
O SR. RONALDO ARAGÃO - Senador Pedro Simon,
V. Ex~ é um homem experiente. Foi Ministro da Agricultura,
foi Governador de ·um Está.do,__ também, agrícola, conhece
a problemática agrícola deste País, e sofreu com a polít"iCa.
adotada neste setor no País.
Como disse V. Er.', foi a Ministra' Zélia quem mais atrapaw
lhou a agricultura. O Ministro Cabrera, procurou agilizar o
processo agrícola, mas foi boicotado por uma politica económica instituída pela ex-Ministra Zélia, na qual o Governo
tinha confiança absoluta, política que trouxe danos à agricultura nacional, danos que, talvez, elevem tempo para serem
reparados.
O que estamos vendo hoje é mais uma frustração do
agricultor, desse homem já sofrido, desse homem que acrew
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ditou no Presidente Collor, e esperou por dias melhores, quan~
do, em campanha política, cóildenou a perda de um lote de
arroz! HOje-, O -desperdício continua o mesriJ.O. A produção
está se perdendo; continUa tudo no mesmo, não houve modificação. Recordo-me da campanha política·, quando o então
candidato Fernando Collor de Mello, em cima de um lote
de arroz, apoderecendo, mostrava a insensibilid~de d_o Governo anterior··com aquele estoque. Hoje continua tudC? no
mesmo. O estoque continua se perdendo, continuamos sem
política a·giícola, sem financiamento. A história se repete e
vai se repetir se-o -Governo não eiltendei que a alimentação,
a produção·agrfcola, é_func!amental para est~ ~ação para
que se possa sair ·da crise em- que se encontra; é fundamental
para dar melhor condições de vida ao homem do campo,
ao produtor rural. Portanto, "Sr. Presidente e·Srs. Senadores,
fica, aqui, mais ·uma- vez.;-o -n-OSso protestO qU:ãhfo à política
agrícola do País.
,.
,- _ .
Quero até desejar ao Sr. Ministro António Cabrera, que
S. Ex~ tenha êxito-, depois de confirmado no cargo. Eu até
acredito, e aCrêditô mesmo·, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
na boa ID.tenção do Sr. ·Mi:itístrO António Cabrera. Entendo
-que S. Ex~ é um homem ligado a agricultura, com boas intenções, ·embOta digam, por aí, um adágio: "O Inferno está cheio
de boas intenÇões"': AcreditO rio Sr. Ministro AntôniO Cabrera, na política de seriedade para aumentar a produção agrícola
deste País. Acredito nos seus métodos. É_ preciso que o Governo, o Presidente da República e o Sr. Ministro da Economia,
Fazenda e Planejamento, cumpra com aquilo que alardeou
e colocou no seu programa de Gov-ernO, cumpre com aquilo
que os jornais t3iiib~m publicaram, que era finari.ciar·-a safra
agrícola neste País. Não existe país no mJ.!_ndo_que não tenha
a agriCultura subsidiada. A exceção é o BrasiL l!m país que
se diz há mUitO 'tempo--q-u:e é essencialmente agrícola.
POrtanto; Sr. Presidente, é esse protesto que elevanto,
dizendo que no meu Estado, no Estado de Rondônia, um
Estado que não tem infra-estrutura, um- Estado que não tem
financiamento, um 'Estado que não tem rodovia para escoa~
mente; o produtor rural está em situação de miséria. É o
Governo do Estado que assumiu um compromisSõ- nã epoca
da sua campanha eleitoral de fazer, de proteger, de tornar
o Banco do Estado num_banço agrícola, não está cumprindo
com aquilo que o povo estava esperando, e o povo que o
elegeu, que lhe deu crédito de confianÇa para governá;.Jo,
hoje, cOmeça a se decepcionar pela falta do cumprimento
dos seus compromissos. Os compromissos _que o pequeno agricultor~ essencialmente o homem do campo, aquele que produz
para o Estado de Rondônia,- aquele que produz grãos, aquele
que produz o café, o milho, o arroz, a soja, não tem hoje,
no Estado de Rondônia, a' atenção devido do governo estadual.
Fic"a. aqUi o m:eu chania'niento para que' o governo cUmpra
aquilo que prometeu qu~ndo era candidato ao Governo do
Estado.
O Banco do Estado de Rondônia, que S. Ex• disse que
transformaria num banco agrícola, num banco voltado para
finan-ciar a produção agrícola, não está finoanciando coisa nenhuma! Nem agricultura, nem ·comércio! Não está dando
aquela alavanca que o Estado necessita para o seu progresso,
para o seu desenvolvimento e para a sua estruturação. Isso
não ocorre no meu Estado t
Quero chamar a atenção do Governá9or do estado de
Rondônia para, mais uma Vez, que ele cumpra com aquilo
que prometeu.

J\,brjl de 1,992

Muito obrigado, Sr. Presidente! (Muito beml)
Durante o discurso do Sr, Ronaldo Aragão, o Sr:
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é oCupada j:JelO Sr. Luddio Portella, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -, Concedo a
palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues.
O SR. CHAGAS RODRIGUE;S (PSDB--,- PI. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo
a tribuna, para tratar de assunto da maior importância e gravidade. Mas espero fazê-lo em poucas palavras.
O Jornal do Bràsil de hoje noticia na primeira página:
"Novo Ministro diz que salário mínimo vai a 230 mil cruzeiros". Em s_eguida: "O novo Ministro do Trabalho, João Mellão
Neto, confirmou ontem que o salário _mjo_imo a ser anunciãdo
no dia 19 de maio deverá ser mes:rrtO_de 2_3Q.mil" ..
Ora, Sr. Presidente, sabemos que o salário míniinO .em.
vigor é ainda o de janeiro. Desde 19 de janeiro que o salário
mínimo está congelado em.Cr$ 96.037,33 (noventa e seis· mil,
trinta e sete cruzeiros e trinta e três centavos). Tudo o mais,
Sr. Presidente, está sujeito às chamadas 'leis de mercado, incluSive aS passagens de ónibus, pagas pelos trabalhadores, que
estão sendo reajustadas, às vezes, de 20 em 20_ dias.
-_Há_ outro dado impressionante: de acordo com o INPC,
do IBGE, a inflação de janeiro (oi de 25,92%, a de ~ev~reiro
de 24,48%, a de março de 21',62%. O acumulado nesses trl$s
meses atingiu, pelo INPC do IBGE, a 90,63%. E vem o novo
Ministro,_ que aill<!a não tomou pos-se dizer que só eni maiO
o saláriO infnimo será reajustado. - - Chamo a atenção do Senhor Presidente da República,
do Sr. Ministro do T_rabalbo, para o art. 79 , inCiso IV, da,
Constituição, que-tiata do salário _mínimo, fixado em lei, como
sendo direito dos trabalhadores urbanos e rurais.
Art. 79 .n········-························~·· ···········~·
IV- salário mínimo, fixado em lei, naciónalmen-:te unificado, capaz de atender a suas necessidades vit3.~
básicas e às de sua família como moradia, alimentação,
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, tr:imsporte
e previdência social, com reajustes periódicos que lhe
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim."
_ _
_ . __ _
3eEntão, se este salário mínimo figura entre os. direitOs
fundamentais dos trabalhadores urbanos e rurais, e se elt}
deve ser reajustado periodicamente para que seja preservado
o seu poder aquisitivo, como esperar mais um mês, Sr. Presidente? O reajuste poderia ser até semestral, desde que o
índice de inflação fosse baixo. Mas, se o reajuste vier apenas
em 19 de maio, o que vamos verificitr é qtie o poder aquisitivo
estará reduzido a nada.
Há outra notícia, Sr. Presidente, que passo a ler: "Agên·
cia Brasil- Radiobrás -Sinopse, página 02, de 10-4-92.
"(Panorama Politico) ...:__ As _mudanças adminis- .
trativas associadas à reforma do Ministério serão feitas
por medida provisória. O Presidente Collor pretende
editá-la hoje para, na segunda-feira, às 15 horas, dar
posse aos ininistros. Não quis usar o mesmo processo
de criação da Secretaria de Governo_ - o projeto de
lei -poiS teve de esperar quase dois meses para vê-lo
consumado/'
Se o propósito do Governo é editar hoje uma medida
provisória, aQUi vai um apelo ao Presidente da República,
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ao seu novo Ministro do Trabalho e ao Sr. Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento no sentido de que essa medida
provisória estabeleça também o salário mínimo de abril, com
efeito a partir do iníCIO do mês, para atender rigorosamente
a um· reajuste periódico que lhe preserve o poder aquisitivo.
E essa medida provisória seria rigorosamente uma medida
pro,vis_ória, e ~deveria viger apenas durante o mês de abril.
O Pi"ojê:to_de Lei a ser _enviado seria devidamente examinado,
e teríamos a partfi de junho, um novo saláriO mínirilo fi- Uma
nova política de reajuSteS.· _ _- Insisto: numa economia altamente inflacionária, Sãlário
mtnimo-deve ter tratamento diferenciado e precisa se_r reajUstado pelo menos inensa:Imente, levando-se cm conta o fndiCe
de' ihflação do mês anterior.
·
'_ _ · -~=
· · · É o apelO que faço nesta hora, mais ·uma vez, e agora
eom redobradas razões- ao Senhor Presidente da República
e 'ab' seu· novo· Ministro do Trabalho. Clamo em favor dos
trabalhadores bra·sUeirõs qae estão percebendo os mais baixos
Salárids'deSte Pa'ís, qündo a inflação, só ·no último mês, rigorosamente -de acordo-com o INPC do IBGE -foi sUperior
a·20%, chegando a alcançar 21,62%.
· -- ~ • • ·Era o- que' tinha a dizer, Sr.- Presidente_. (Muito bem!)

_ --_· ·
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O SR. 'PRESIDENTE (Lucídio I'ortella) ~ Concedo a
ao nobre Senaçlor Carlos Patrocíni9.
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· Ó SR. 'CARLOS PÁTROCÍNIO (PFL ~ TÓ. Pronunéia
O,s~É;UiJ?.~e di~CuiSo. Sein' revisão do orador.) ---=-Sr. Pres~~~n~~-·
$~. S~nadorçs, ocupo esta tribuna para aletar as ·autoridades,
prin:cipalmenfe+ o·Ministro ·cta· Açáo Sodal 'e o·Ministr.o da
Saúde, no que diz respeito â e~ttaO.a da cólera ho nieu'EStàdo.
: ·' _O J?st.ado do To~3itti~s· à~.ba Ç~ r~~i~(r~i-O~()fi~éir9
ca~o de_cóle,r~ •. 9çorrído,qa ~idftde ,de 'l;'o~antinópolis. Uma
senhora oriunçlfi de uma ç::idade do Maranhão, teye, no resultado de seus exames, a comprovação da doença.
. Quero -aproveitar esta' oportliriidade -parã fàzer o apelo,
Prlnci:Palmtmte às duas autoridades mencionadas ê ao Ministro
'âa' ECOnomia: Para qUe 'aloqüf:m' Os recursos- já cOrtsignado.S
.~~Provados Dç "Ofçiunenio da UniãO para a cãhaliZação de
,qSrregos o:r;tde ·corre a: céu ab~r_to o_ e~goto das no%5as cidades.
-'

.'
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Sá~ado

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) palavra ao nobre Senador César Dias.
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Concedo a

O SR. CÉSAR DIAS (PMDB -RO._I'ronunc"ia o $eguinte
discurso.) -Sr. Presidente, Sfl's e S!$. Senadores, gostaria
de homenagear, desta Tribuna, o Prof. Álvaro Catelan, poeta
goiano que plantou a poesia nas salas de aula, que sonhou
junto com a juventude e que enalteceu a gente simples do
s.eu Estado, garimpando neles a sabedoria dos humildes, transformando-os nos grandes personagens da sua obra.
· __o Prof. Álvaro Catelan consegue com os seus escritos
estimular os seus leitores e fazer coiii.- qtie eles se sintam preso_s
pela leitura sempre excitante de suas obras, venci:ndo até
mesmo a indiferença dos inc~~dulos.
_
_
_
- O ppeta goiano procura nos dar o roteiro do paraíso
e indicar o caminho da felicidade, nos intrincados labirintos
da cultura e das lendas e nos mostra uma nova consciência
turística, convidando-nos a desfrutar as delícias exóticas e
eróticas das águas quentes de Caldas Novas.
Emérito professOr de literatura brasileira, o Prof. Catelan
d~~tac;a_-s_e também _como conferencista, estudiqso e diVulgador da cultura popular brasileira, sendo o atual Presidente
4'!- Academia de. Letras e_ Artes de Caldas Nova~, para a
qual empresta o brilho de sua inteligên~i~,_ t~tmtribl:l~~?, ~s
sim, para o engarandeciment9 ,c~lt~~al_daqu_~_l~ .Il!l!~ic~pio.
. NO seu últifiio_liVro,-'•Catdas Novas, ~Paraíso das ÃgUa-S
Quentes", ele_ nos transporta, numa viagem fantástica, ao
passado histórico e ao mundo maravilhoso do turismo de Caldas Novas, tornando-se uma leitura obrigatória para todos
aqueles que _querem conhecer _o.s mistérios de suas fabulosas
águas. tépidas._
. -.• .Nessa obra, ele deixa extrava_sar _todo o seu_ a_mor e o
seu carinho pela terra que ele adotou e que procura ho,nrar
de· todas as formas, comportando-se como um dos seu:; filhos
e_s.endo motivo de orgulho para o povo daquela _cidade~
D~ixo, pois, -registrada nos Anais desta Casa, esta_ homenagem, que é o_ rer....-nhecimento de todos-os_ seus amigos e
de s.eus leitores pel~ contribuição que ele tem dado à nossa
cultura e pela sua f'G.tticipação efetiVa· riO desenvolvimento
de- Caldas Novas.
_
.
A e.le o nossQ ('~~peito e a nossa gratídão.
A.. qu~m hun:t;a, tonra!
Era o que tinht a dizer. (Muito be~!)

. · ' Temo~ 'vistó que a c6Ie'ra tém ti-dzidO talntiéiri O'seu lado
positivo. Basta dizer que no Nordeste· ocorre a :mor~_e diária
<le cerca de 150 crianÇas, principalmente pof dCSídratação
O SR. PRESlimNTE (Lucídio Portelia) - Concedo a
~ doenças infeCciosas ·do intestino. Hoje, com os ·cuidados
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
que vêm sendo tomados,-com o alerta às populações, obserVá-Se que o número de mortes de crianças·por outrãs1rtfetções
O SR. JUTÂHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Pronuncia
intestinais, ·cujôs" CUidados preventiVos assemet?a-se aos da q ,seguinte discl,_l-~0.) - Sr. Pr~S~âente, Srs. _S-enadores, li,
-éóléia, está· ahaixo dos 150..
_
. ~Ítl. recente notiCiário da imprerisa, que as autoridades do
.' · ,· <Portanio, parece que houve um availÇo nesse sentido, setor energéticO estão muito preocupadas com o elevado perou seja, o alerta e os cuidados que têm sido tomados resulta- ·centual de inadif!Iplência no p3:ga~e:nto d~s contas ~~ !uz.
·
···taro frutíferos: ·
·~
- ConSta que- a Companhiâ -de Eletricidade de_ Br~sília,
E agota, qtiahâo em nosso Estado aparece o- primeiro por exemplo, cóntabilizou em janefro último 20% de inadim-caso de cólera, infelizmente recebo uma carta do Coordenador plência, inédito ·na história da empresa. No Rio de Janeiro,
·da Fundação Nacional de_ Saúde do Tocantins, informando em fins de 1990,. ~ffalta de pagamento dessas contas situava-se
bav.er solicitado a demissão do cargo, alegando dificul~ades em torno dos s;s%, tendo subido para 26,5% no final de
-na ~ea federal, principalmente .com o Secretário de Saúde 1991, nas contas _residenciais. _ ,
•do nosso Estado .. O ocorrido deixa a descoberto e.ste perigo ·
No caso do Distrito Federal, das 350 mil ligações exisferi-iminente que. lá chegou: -a cólera.
tes, aproximad~mente 70 mil usuários deixaram d'e efetuar
Ratifico o meu apelo aos Ministros no sentido de que seus pagamentos.
liberem os recursos já consignados no orçamento, para que
Sem dúvida alguma. esse é um sintoma evidente das cona cólera não faça vítimãs nO nosso EstadO~
seqüências da grave :cQ.se econórnJqi, decorrente da política
' - ~ - Era
o 'que- tinha- a dizer, Sr. Presidente. {Muito
beml)
recessiva e dÓ empobrecimen~o _geral da população.
·'~-

.
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Não é só no cOrisumo residencial que isso vem ocorrendo.
Segundo o referido noticiário, no Rio de Janeiro, por exemplo,
a inadimplência no segmento de alta-tensão, que abrange indústria e cóni-ércio, foi ainda maior do que o dos usuários
residenciais. Os números da Light indicam que da média de
3,5% no último triniestre de 1990, a inadimplência elevou-se
para média de 37,5% no mesmo período do ano de 91.
O que explica- mas não justifica- esse quadrO é,
evidentemente, o aumento das tarifas públicas, efetiVado segundo os objetivos do Governo de promover um reajuste
desses preços na perspectiva de uma políticii -tarifãria realista,
dentro das diretrizes da política económica global.
Entendo que o choque tarifário é compreensível, principalmente se ele visa, como parece ter sido o caso mais recente,
a recompor a defasagem dos preços públicos em geral, costumeiramente subsidiados, e também quando ele objetiva m.udança de rumos da política de capitalização das empresas,
por via de preços, em substituição a Outras formas, como
a de fontes creditícias, por exemplo.
Entretanto, tudo na vida deve ser convenientemente dosado. Parece que houve um certo exagero no choque tarifáriõ.
Logicamente, se considerarmos o conjunto das principais medidas econômicas, como a da elevação dos juros, que encatecem e tomam o crédito impratiCável, a liberação dos preços,
que motivou sua élevação até para recompor margens mais
reduzidas de lucro, e, ainda por cima, o choque tarifário,
aí ninguém resiste e ileiri a inflação pode baixar.
Mas o que explica mesmo essa situação toda e o nível
crescente da inadimplência que se verifica atU.almente 'é a
dura realidade que atinge milhares de famílias neste Pa.ís.
Uma realidade que, por sinal, não chega ao conhecimento,
caso a caso, das autoridades governamentais e que, se chega,
tudo indica passar despercebida ou indiferente a elas.
Vou apresentar aqui, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
um caso concreto, que certamente simboliza milhares de situações parecidas ou semelhantes: Trata-se· de uma empregada
doméstica, moradora na Ceilândia, aqui no Distrito Federal,
com três filhos e um companheiro que está desempregado
há mais de quatro meses.
Essa pessoa mora em residência
muito modesta, sem o mínimo conforto, lnas tem água enca.::
nada e luz ligada n. a. sua casa. S~gundo ela, ~falta dinheiro
até para comprar lampadas, por ISSO usa mmto pouca luz.
Claro que tem televisão em casa (quem não tem?), mas televisão não consome tanta energia, como se sabe. Além de televisão, tem um ferro eléttico, que só usa, ·rapidamente, uma
vez por semana.
·
Pois bem, essa pessoa, que recebe o salário mfnii:ito por
seu trabalho de doméstica, teve de pagar Cr$19.571,83 de
luz, relativo à conta do mês de janeiro de 91 e, pasmem,
Cr$44.825,55, também de luz, no mês de fevereiro.
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Desesperada e sem dinheiro para pagar, ela alega que
não compreende o montante desse gasto, -porque nem tem
como gastar tanto. Diz rnáis- e isso, até prova em contráriO,
é m1,1ito sÇrio- que o funcionário da CEB (Companhia de
Eletricidade de Brasília) nem entra na casa dela para verificar
o "relógio"'. De acordo com a informação dessa pessoa, o
funcionário "chuta". Mas, por que ele faz isso? Porque, ainda
deacordocomaspalavrasdela, "lá(naCeilândia)todomundo
tem cachorro em cá.sa,. porque dá muito ladrão; só que o
homem da luz e o_ da água, já sabe que tem cachorro e por
isso não vai confedr o relógio''.
A despesa de água, dessa mesma pessoa, foi de
,Cr$26.632..J4.L _Q~r_a pag~m_ento em_ f~ver_ejro_._ e:.. de
Cr$28.913,27, para pagamento em março. E, repito, seu salário ~ensal corresponde ao salário mínimo. Otitra coiSa, ela
- gasta tudo isso pelo consunio de água, mas nem é lavadeira,
nem tem tanta roupa para lavar.
Anexo a ·este pronunciamento cópias dos comprovantes
dos valores que declarei e o nome da pessoa, que omitirei,
para não tornar pública tanta infelicidade.
E quaritos brasileiros, por todo o País, não estarão na
meSína situação dess_a senhora e de sua família?
·Eis o· dilema com que se deparam hoje muito mais da
metade da população brasileira: Pago a luz, ou morro de
fome? Morro de fome ou pago a luz e a água? Se não pago
a luz, no mês seguinte ela estará cortada, mas no mês seguinte
co_ntinua faltando dinheiro para comprar comida. Então, o
que fazer: Pago a luz ou morro de fome? E prossegue o
dilema.
Pergunto:' Até quando?
__
_
O piór, Sr. Presidente,-"Srs. Senadores, é que muitos,
sem poder resolver o dilem~, ·pensam ou agem assim: a saída
é apagar a luz e morrer.
Quem pode defender essa gente? Só o GovernO, Sr. Presidente.
No caso, é preciso urgentemente reorientar a política
tarifária no sentido de criar mecanismos de diferenciação de
preços, de redução de tarifas, levando-se em conta parâmetros
· sócio-econômicos que· .os téc_njcoS do Governo podem estabe· 'lecer perfeitamente. ' '
, ·• '_
- _
~
. . D.e~ nos_~a p~e,_ ~~ Legi~l.atlvo, preciSamos levar a fundo
uma dtscussao QbJehva em t~~no desses problemas, sob pena
de nos tomÇt.mos cúmplices da indiferença.
. Uma primeira providência .que tomarei, nesse campo,
é solicitar informaçõe·s ao Governo sobre os números reais
dessa inadimplência, por meio de um requerimento que apresentarei à Casa.
. Depois, examinados os números, voltarei ao assunto para
·que ele seja examinado em prof~ndidade.
Era ó que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
ORDEM DO DIA
Amazonino Mendes- Beni V eras___: Carlos Patrocínio
--César Dias - Cid Sabóia de Carvalho - Dario Pereira
-l- Dirceu Carneiro -'---- -Elcio Álvares - Fernando Henrique
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 73, DE 1991 .
Cardoso - Francisco Rollemberg - Guilherme Palmeira (Em regime de.urgência, nos termos do
Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Iram Saraiva art. 336, c, do Regimento Interno~)
Irapuan Costa Júnior - Jarbas Passarinho - João Rocha
- Josaphat Marinho -José Fogaça - José Paulo Biso\ Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
José Samey - J utahy Magalhães -Lavoisier Maia- Magno
Bacelar - Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Nelson n' 73, de 1991 (n' 4.064/89, na Casa de origem), de iniciativa
Carneiro - Odacir Soares - Pedro Simon -- Raimundo do Tribunal de Contas da União, que dispõe sobre a Lei
Orgânica do _Tribunal de Contas_da União, e dá outras proviLira - Ronaldo Aragão.
dências, tendo
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- O Sr. Senador
PARECER, sob n' 62, de 1992, da Comissão
Pedro Simon enviou à Mesa projt!to de lei cuja tramitação,
-de Constituição, Justiça e Cidadania: 1~ pronunciamen9
de acordo com o disposto no a rt. 235, III, a. n 3, do to: favorável ao Projeto com 35 emendas que oferece; z~ pro~
Regimento Interno, deve ter início na hora do expediente.
nunciamento (sobre as Emendas de Plenário): favorável as
A proposição será anunciada na próxima- seSsãO.
Emendas _de n?5 44, 45, 56 e 65; favorável nos termos de
O SR. PRESIDENTE (Luc!dio Portella) - Nada mais subemendas, às de n~ 36 a 38, 40, 42, 54, 55, S7, 59, 62
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, e 66; pela rejeição das de n'' 43, 46, 47 a 53r 58, 60, 61,
designando para a sessão ordinária da próxima segunda-feira 63 e 64; pela prejudicialidade das de n~ 39 e 41; e apresentando
·a de n' 67, do Relator.
a seguinte
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-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 126, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câm.a_ra
n' 126, de 1990 (n' 1.854/89, na Casa de origem), de iniciativa
dç Ministério_PúbJi_ço da_ União, que cria a Carreira de_ ApoioTécnico Administrativo do Ministério Público da União e seus
cargos, fixa os valores de vencimentos, e dá outras providências, tendo
PARECERES,
-da Comissão de ConStituição, Justiça e Cidadania, sob
n~ 485, de 1991, favorável, com voto vencido, em separado,
, da Senadora Júnia Marise;·e -de plenário, Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho,
favorável às Emendas n9S 1: a 4, 6 _a 8; e favorável à de n9
5, nos termos de subemenda que apresenta.
-3PROJETO DELE! DA CÂMARA N' 125
DE 1991 COMPLEMENTAR
(Em regime-de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno).
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 125, de 1991-Complementar (n' 60/89, na Casa de origem),
que disciplina os limites das despesas com o funcio_nalismo
público, na forma do art. 169 da Constituição Federal, tendo
PARECERES, proferidos em plenário.
Relator: Senador Me ira Filho.
-1~" pronunciamento:· favorável ao projeto;
- 2"' pronunciamento: favorável à emenda de plenário.
Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas
perant~ a Comissão de Assuntos Ecoriõmicos.)
REDAÇÃO FINAL

-4. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 129, DE 1991
Discussão, em turno único, da ~edação Final (oferecida
pela Comissão Dii"etora em. :;;eu Parecer n" 65, de 1992), do
Projeto $ie,Decr~to Legislativo n' 129,de 1991 (n' 62/91, na
Câmara dos Deputados); que aprova o texto do Acordo sobre
Cooperação Çultural celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e ô GoVerno_ da _República Popular da
Bulgária, em Brasília, em 25 de julho de 1990.
REDAÇÃO FINAL

-5PROJETO DE DECRETO LE_GIS!_.ATIVO
N' 1~1, DE 1991
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida
pela ComissãO Diretora em seu-Parecer ri 9 66, de 1992}, do
Projeto de Decreto Legislativo n'131, de 1991 (n' 63/91, na
Câmara dos Deputados), que api"ova o texto do Corivênio
, de Cooperação Bilateral entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia na
, Área de Produção Animal, firmado em Brasflia, em 15 de
agostode 1990.

Abril de 1992

REDAÇÁO 'FINAL

-6PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 132, DE 1991
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretora e·m seu Parecer n"' 67, de 1992), do
Projeto de Decreto Legislativo n' 132, de 1991 (n' 64/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de
COoperação para o Aproveitamento dos Recursos Naturais
e o Desenvolvimento da Bacia Oo Rio Quaraí, Celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Oriental do Uruguai, em Artígas, em 11 de
março de 1991.
REDAÇÃO FINAL

-7-·
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 133, DE 1991
Discussão, em turno único, da Redação Fin-al (oferécida
pela Comissão Diretora e:riJ. seu Parecer n" 70, de 1992), do
Projeto de Decreto Legislativo n' 133, de 1991 (n' 67/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre
CooperaçãO Cultural, celebrado entre -o "Governo da R~pú
blica Federativa do Brasil e o GoYemó~da_Romêriia, -em 13
de março de 199L
'· '
REDAÇÃO FINAL

-8PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 140, DE 1991
Discussão, em turno único, da RedaçãO Final (oferedda
pela Comissão Diretora em se_u J:>areCer n~ 71, de_1992), 4o
Projeto de Decreto Legislativo n' 140, de'1991 (n'27/91, na
Câmara dos Deputados), ciue aprova o texto do Acofdo-Ouadro Cooperação Fazendário-Financeiro, celebrado entre o
Governo da República FederatiVa do Brasil e o Governo dos
Estados Unidos Mexicanos, êm-Brasilia, em 10 de outuQro
de 1990,
REDAÇÃO FINAL

-9. PROJETO IjE DECRETO LEGISI.A.':Í'IVO . , ,
. N' 142, DE 1991
DisCussãó:,-em turho úriiéd,· da- _Redação Fiilal (oferecida
pela Cõtníssão Diretbrá -em seu Parecer- n9 ·59,-de 1992), do
Projeto de Decreto Legislativo n' 142, de 1991 (n' 36/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre
a criação de uma ComissãO Mista de Cooperação, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o. Governo da República da Tunísià", -em Brasília; em 27 de novem··
bro de 1990_
· O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Está encer'
rada a sessão.
(Levanta-se a sessllo às 12 horas)

Abril de 1992
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SECRETARIA-GERAL DA MESA
(Resenha das matérias apreciadas de 4 a 31 de março
de1992- art. 269, II do Regimento Interno)
PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS Á SANÇÃO
-Projeto de Lei da Câmara n' 90, de 1991 (n' 5.642190,
na Casa de origem), de iniciativa do Ministério Público da
União, que cria a Procuradoria Regional do Trabalho da 2Ü'
Região da Justiça do Trabalho e dá outras providências. Sessão: 12-3-92
·
-Projeto de Lei da Câmara n' 89, de 1991 (n' 5.641/90,
na Casa de origem), de iniciativa do Ministério Público da
União, que cria a Procuradoria Regional do Trabalho da 21~
Região da Justiça do Trabalho e dá outras providências. Sessão: 26-3-92
·
-Projeto de Lei da Câmara n' 91, de 1991 (n' 5.643190,
na Casa de origem)~ de iniciativa do Ministério Público da
União, que cria a Procuradoria Regional do T~abalho da 19~
Região da Justiça do Trabalho e dá outras providências. Sessão: 26-3-92
-Projeto de Lei da Câmara n' 8, de 1992 (n' 2.491192,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que dispõe sobre a organização da Presidência da República
e dos Ministérios e dá outras providências. -Sessão: 26-3-92
(Extraordinária)
-Projeto de Lei da Câmara,n' 5, de 1992 (n' 2.550192,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que autoriza o Banco do Brasil S.A. a constituir subsidiária
na Com'unidade Econônica Européia. -Sessão: 31-3-92
-Projeto de Lei da Câmara n' 105, de 1991 (n'2.032191,
na Casa ·de origem)? de iniciativa di SUperior Tribunal de
Justiça, que dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federal
de Primeíro Grau da 3• Região e dá outras providências. Sessão: 31-3-92
-Projeto de Lei da Câmara n' 106, âe 1991 (n'2.033191,
na Cása de origem), de iniciativa do Superior Tribunal de
Justiça, que dispõe sobre reestruturação do Tribunal Regional
Federal da 3~ Região, e dá outras providências. - Sessão:
31-3-92
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exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República
das Filipinas. -Sessão: 18-3-92 (Extraordinária)
-Mensagem n' 151, de 1992 (n' 52192, na origem), de
18 de fevereiro 4e 19~2, pela qual o Senhor Presidente da
República submete à delibelação do Senado a escolha do
Senhor ANDRÉ GUIMARAES, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil Junto à República da Bolívia. Sessão: 18-3-92.
(Extraordiária)
·
·
... -Mensagem n' 152, de 1992 (n' 53192, na origem), de
18 de fevereiro _de 1992, pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação _do Senado a escolha do
Senhor LUIZ ORLANDO CARONE GÉLIO, Mfnisiro de
Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para e exercer
a fu~nção de Embaixador do Bras~ljunto ao Rein_o da Noruega.
-Sessão: 18-3-92 (Extraordinária)

REQUERIMENTOS APROVADOS
-Requerimento n9 12, de 1992, de autoria da _Senadora
Marluce Pinto, solicitando, nos termos do art. 172, inciso
I, do Regimento Intemo,_3: ínctu_são, em Orderri do Dia, do
Projeto de Lei do Senado n9 lOS, de 1991, de sua autoria,
que dispõe sobre o custeio de transporte escolar e construção
e manutenção de casas do estudante do emdno fundamental
com recursos do salário-educação, e dá outras providências.
-Sessão: 12-3-92
-Requerimento n" 13, de 1992, de autoria da S~nadora
Marluce Pinto, solicitando, nos termos do art. 172, Inciso
),_Q_Q _]3.~_gimento Intem_Q~ a inclusão em Ordem do Dia do
Projeto de Lei do Senado n9 106, de 1991, de sua autoria,
que acrescenta dispositivos ao art. 89 da le"i 09 8.'134; de 27
de dezembro de 1990, que altera a legislação do Imposto
de Renda e dá outras providê.ncias, -Sessão: 12-3-92
-----·-Requerimento n9 39, de 1992, de autoria.do Senador
Mauro Benevides, solicitando, nos termos do art. 172, inciso
I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do_ Dia do
Projeto de Lei da Câmara n9 105, de 1991, de iniciativa do
Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federal de Primeiro_ Grau da 3• região e
dá outras providências. - Sessâo:_ 12-3-92
- Requerimento n9 245, de 1991, de aUtoria do Senador
MENSAGENS APROVADAS RELATIVAS
Jutahy
Magalhães, solicitando, nos termos do art. 256, "a"
Á ESCOLIIA DE AUTORIDADES .. ..
do Regimento Interno, a retirada do Projeto de Lej-do Senado
-Mensagem n' 143, de 1992 (n' 863/91, na origem) de n' 165, de 1991, que regulamenta o art. 143, §§ 1' e 2' da
27 de dezembro de 1991, pela qual o Senhor Presidente da Constituição da República, que dispõe sobre a prestação de
República submete à deliberação do Senado a escolha do Serviço Alternativo ao Serviço Militar Obrigãiórici. -=-sessão:
Doutor MILTON LUIZ PEREIRA, Juiz do Tribunal Regio- 17-3-92
nal Federal da 3• Região, para exercer o ca-rgO de Ministro
- RequeiiffieÕto n" 41, de f992, de autoria do Senador
do Superior Tribunal de Justiça, na vaga decorrente da nomea- Mauro Benevides, solicitando, nos termos do art. 256 do Regição do Ministro limar Nascimento Gaivão para o Supremo mento Interno, a retirada do Projeto de Resolução n9 3, de
Tribunal Federal. -Sessão: 10-3-92 (Extraordinária)
1992, de iniciativa da Comissão Diretora, que estende aos
-Mensagem n' 144, de 1992 (n' 21192, na origem), de ex-celetistas do Quadro _de Pessoal do Senado Federal os mes14do janeiro de 1992, pela qual o Senhor Presidente da Repú- mos benefícios assegurados pela Resolução n~ 59, de 1991,
blica submete à deliberação do Senado a esolha do Doutor aos_servidores do Prodasen e Cegraf. -Sessão:-17-3-92
ARMANDO DE BRITO, para exercer o cargo dei Ministro
-Requerimento n9 43, de 1992, de autoria do Senador
togado do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decorrente Mansueto de Lavor, solicitando, nos termos regimentais, 'a
da aposentadoria do Mjnistro Marco Aurélio Prates de Mace- convocação do Ministro de Estado da Saúde, Dr. Adib Jatene,
do. -Sessão: 10-3-92 (Extraordinária)
· ·· para prestar, perante o Plenário do Senado_ Fed_ei_"~Í~ infq~ma
···· =Mensagem ii' tso,-de W92 (ii'-51792, na oiigem),âe ÇõeS--ã- respettO -de--eprcrernta- de- Cólera- no País. - Sessão:
18 de fevereiro de 1992, pela qual o Senhor Presidente da 17-3-92
República submete à deliberação do Senado a escolha do
-:-Requerimento n9 1.016, de 1991,-de autoriido Senador
Senhor ANTÓNIO CARLOS COELHO DA ROCHA, Mi- João França, solicitando, nos termos regimentais, a transcrini~O:o de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para
ção, nos Anais do Senado Federal, da matéria "Os Nazistas
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PROPOSIÇÕES RETIRADAS PELO AUTOR
estão de Volta", publicada no jornal da Gazeta de Roraima,
__ E; AR_QUIV ADAS NOS TERMOS DO ART. 256
de 7 de dezembro de 1991.- Sessão: 17-3-92
~- DO REGIMENTO INTERNO
,-Requerimento n9 5, -de 1992, de autoria
Senador.
Josaphat Marinho, sOlicitando, ntos termos regimentais, a
-Projeto de Resolução n 9 3, de 1992, de inicia._tiva da
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do Editorial do
Comissão_ Diretcira;-que esteride aos ex-celetistas do Quadro
jornal A Tarde, de 20 janeiro de 1992, intitulado "Privatização de Pessoal do Senado Federal os mesmos benefícios asseguou Colonização?". -Sessão: 18-3-92
-rados pela Resolução n• 59, de 1991, aos servidores do Proda-Requerimento-n.• 53; de 1992, de autoria do Senador sen e Cegraf.- Sessão: 17-3-92
Marco Maciel, solicitando, nos termos do art. 172, I, do Regi_-hoJeto de Lei do Senado n• 165, de 1991, que regulamento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de
Lei da Cámara n•31, de 1991 (n'4.618/90, na Casa de origem), menta o art. 143, §§ 1• e 2• da Constituição da República,
de iniciativa do Presidente da República, que altera a Lei que dispõe sobre a prestação de ServiÇO Alternativo ao ServiÇQ
n9 5.700, de 1"' de setembro de i971, que dispõe sobre a forma Militar Obrigatório. -Sessão: 17-3-92
e apresentação dos Símbolos Nacionais. - Sessão 18-3-92
PROJETO APROVADOS E ENVIADOS __
·· ' · ·
--(Extraordinária)
À PROMULGAÇÃO
-Requerimento n9 14, de 1992~ de autoria da Senadora
Marluce Pinto, solicitando, nOs termos_ do art. 172, inciso
-Projeto de Decreto Legislativo n• 124, de 1991 (n'
I, do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem do Dia, do
95189, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da
Projeto de Lei do Senado n(' 107, de 1991, de sua autoría, Convenção n 9 155, da Organização Internacional do Trabalho
que disciplina a publicidade dos atas, programas, obras, servi- - OIT, sobre a segurança e a saúde dos trabalhadores e
ços e campanhas dos órgãos públicos. -Sessão: 19:3-92.
o meio ambiente de trabalho, adotada em Gen~bra, em 1981,
-Requerimento nr856, de 1991, de autoria do Sena_dor durante a 67~ Sessão da Conferência Internacional do TrabaEduardo Suplicy, solicitando; nos te imos dos arts. 71 da Cons- lho.- Sessão: 11-3-92 _(Extraordinária)
-Projeto de Decreto Legislativo n9 123, de 1991 (n('
tituição e 216 do Regimento ~temo, seja realizada pelo Tribunal de Contas da União, auditóriã contábil, financeira e patri- 377/90, na Câmara dos Deputados), que aprova os textos
monial sobre o resultado do trabalho realizado pelo grupo dos Protocolos I e II de 1977, adicionais às Convenções de
criado nos termos do Deci:eto_ n9 99.608, de 13 de 1990, que Genebra de 1949, adotados em 10 de junho de 1977 pela
teve como conclusão a proposição de um_termo de confissão Conferência Diplomática sobre _a Reafirmação e o De.senv_ole assunção de dívida com concessãp de garantia e outras aven- vimerito dO Direito IntemacionaLHumanitário aplicável aos
ças a ser firmado entre Eletrobrás e as empresas Credoras Conflitos Armados. ---:Sessão: 11-3.92 (Extraordinária)
- -Projeto de Resolução n<:> 4, de 1992, de iniciativa da
do setor elétrico. -,--Sessão: 25-3-92_
·COmissão~ Diretõrã,- qu-e e-s_tabelece conceito de diária para
.
Requerimento n• 3, e l9cl2 de autoria do Senador Élcio fins de desconto da contribuição do Pecúlio dos Servidores
Álvares e outros Senhores Senadores, solicitando, nos termos do Senado Federal e dá outras providências.- Sessão: 18-3-92
regimentais, a transcrição no_s Anais do Se.ua.do Fe.deral, do
-Projeto de Decreto Legislativo n' 2, de 1992 (n' 45/91,
Editorial do jornal O Globo, de 15 de janeiro-de 1992, intitu- na Câmara dos Deputados), _que aprova o ato que outorga
lado " O Prójeto para o Brasil". -Sessão: 25-3-92 (Extraor- concessão ao Sisteina Norte de Rádio e Televisão Ltda., para
dinária)
-explorar-serviço·de radiodifusão de sons e iniagens na cidade
-Requerimento n9 4, de 1992, de autoria do Senador de Linhares, Estado do Espírito Santo. -Sessão: 25-3-92
Rachid Saldanha Derzi; Solic~t~~do, nos termos regimentais, 4
-Projeto de Decreto Legislativo n' 3, de 1992 (n•38/91,
a transcriç~o, nos Anais do Senado F_edera,l, do artigo publi- na Câmar.a dos_ Deputados), que aprova o ato que outorga
cado n,o joma\ Correio Bra~liense_ sob_ o __título "'lndios já permissão à Rádio RegiOnal dos Lagos Ltda., para explorar
ameaçaram soberania ·naciOnal", edição de_16 de janeirO de serviço de radiodifusão sonora na cidade de Patrocínio; Estado
1992. -Sessão: 25-3-92 (Extraordinária) ' · --·de Minas Gerais. - Sessão:-25-3=92 .
-Requerimento n 9 6, de 1992, de autoria do Senador
-Projeto de Decreto Legislativo n• 4, de 1992 (n' 17/91,
Júlio Campos, solicitando, nos termos regimentais~- a tranSCri- -na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
ção, nos Anais do Senado Federal, das notas da VASP e ooncessâo à Rádiodifusão Eldorado Ltda., para explorar servida Associação dos Pilotos da VASP, publicadas no jomal ço de radiodifuSão sonora em onda média na cidade de Pão
O Estado de S- Paulo, edição de 19 de janeiro- de 1992. de Açúcar, Estado de Alagoas. -~Sessão: 25-3-92 _ .
__.:Projeto de Decreto Legislativo n' 5, de 1992 (n•43/91,
Sessão: 2.6-3-92 (Extraordiná_*)
, .
-Requerimento n9 15, de 1992, de autoria da Senadora na Câmara dos Deputados), que aprova o ato qúe outorga
Marluce Pinto, solicitando, nos termos do art. 172, inciso cOncessãó à Rádio Vanguarda de Caridade Ltda., para exploI, do Regimento Interno, _a i!J.clusão, em Ordem do Dia, do rar serviço de radiodifUSão soriora=em onda inédia na cidade
Projeto de Lei do Senado n 9 108, de 1991, de sua autoria, de Càiidade, Estado do Ceará: ~Sessão: 25-3-92
_ _:-Projeto de Decreto Legislativo n<o, de 19<)2 (n' 20/91,
que dispõe sobre a composição da merenda escolar e dá putras
providências.- Sessão: 31-3-92
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
-Requerimento n9 -l6, de 1992, de autoria da Senadora permissão à Rádio Salamanga FM: Ltda., para explorar serviço
Marluce Pinto, solicitando, nos termos do art. 172, inciso de radiodifusão sonora- em freqüêriCia- niodulada na cidade
I, do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem do D1a, do de Quaraf, Estado do Rio Grande do Sul. -Sessão: 25-3-92
Projeto de Lei do Senado n9 241, de 1991, de sua autoria,
· '---Projeto de Decreto Legislativo n• 7, de 1992 (n' 16/91,
que estabelece prazo para a elaboração do Plano Nacional na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
de Desenvolvimento .Económico e Social e dá outras providên- a permissãO" outorgada à Rádio e Televisão _Gran Dourados
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em frep
cias.- Sessão: 31-3-92
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qüência modulada na cidade de Dourados, Estado do Mato
GrOsso do Sul. - Sessão: 25-3-92
-Projeto de Resolução n~ 10, de 1992, de iniciativa

da Comissão de Assuntos EconómiCos, que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a emitir e colocar no
mercado, através- de ofertas públicas, Letras Financeiras do
Tesouro do Estado (LFTC), necessárias no giro de
493.228.387 títulos da espécie, vencíveis no 1" semestre de
1992. -Sessão: 25-3-92 (Extraordinária)
_.. _
-Projeto de Decreto Legislativo n• 23, de 1992 (n•
153/92, na Câmara dos Deputados), que susta o Decreto n•
430, de 20 de janeiro de 1992, que regulamenta o artigo 4•
da Lei n"' 8.197, de 27 de junho de 1991, e dá outras providências.- Sessão: 26.03.92 (Extraordinária)
PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS
À CÂMARA DOS DEPUTADOS
-Projeto de Lei do Senado n• 212, de 1991, de autoria
do Sena~or Maurício Corrêa, que altera a redação dos parágrafos 1• e 2• do art. 49 do Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal).- Sessão: 5-3-92 (decisão
terminativa)

_

-Projeto de Lei do Senado no:- 286, de 1991, de autoria
do Senador Meira Filho, que dispõe sobre o uso do cinto
de segurança em veículos automotores. - Sessão: 11-3-92
(decisão terminativa)
-Projeto de Lei do Senado n• 54, de 1991, de autoria
do Senador Valmir Campelo, que instituí a obrigatoriedade
de elabotação de demonstração do valor adicionado e dá outras providências. ~Sessão: 23-3-92 (decisão terminativa)
-Projeto de Lei do Senado n• 192, de 1991, de autoria
do Senador Divaldo Suruagy, que dá nova redação aos dispositiVos que menciona do Código de Processo Civil. -Sessão:
23-3·92 (decisão terminativa)
.
-Projeto de Lei do Senado n' 70, de 1991, de autoria
do Senador Fernando Henrique Cardoso, que dispõe sobre
os crimes de sonegação fiscal e de apropriação indébita de
tributos e dá outras providências.- Sessão: 31-3-92 (decisão
terminativa)
MATÉRIA DECLARADA PREJUDICADA
E ENVIADA AO ARQUIVO
-Requerimento n" 359, de 1990, dé autoria d·o Senador
Marco Maciel, solicitando, nos termos-regimentais, seja enviado ao Soviete Supremo da União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas congratulações pela adoção ·da nova Lei de Liberdade de Consciência e Ofg"ãnização Religiosa, que põe fim
a décadas de restrições à liberdade religiosa naquele País.
-Sessão: 13-3-92
EMENDA CONSTITUCIONAL PROMULGADA PELAS
MESAS DO SENADO FEDERAL E DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
(nos tennos do art. 369 do Regimento Interno)
-Emenda COnstituciOrial ri" 1, de -i992, origináriã -da Pioposta de Emenda à Constituição n• 5/89, no Senado Federal
(n• 61/90, na Câmara dos Deputados), tendo como 1• signatário o Senador Nelson Carneiro, que altera os arts. 27 e
29 da Constituição Federal, qUe dispõem sobre a remuneração
de Deputados Estaduais e dos Vereadores.- Sessão: 31-3-92
(sessão solene do Congresso Nacional)
PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS
À COMISSÃO DIRETORA
(ar1. 98, VI, do Regimento Interno)
-Projeto de ResoluçãO n" 29, de 1S)91, de autoria do
Senador Jutahy Magalhães, que estabelece dias e horários
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pata realização de reuniões ord.iÕárias das Comissões Permanentes. -Sessão: 11-3-92
-Projeto de Decreto Legislativo n• 24, de 1983 (n' 6/83,
na Câmara dos Deputados), que aprova a correção do Artigo
XV, alínea b, do Acordo Relativo à Organização Internacional
de Telecomunicações por Satélite- INTELSAT, assinado
pelo Brasil em Washington, a 20 de agosto de.1971, aprovado
pelo Decreto Legislativo n~? 87, de 5 de dezembro de 1972,
e promulgo pelo Decreto n• 74.130, de 28 de maio de 1974.
-Sessão: 17-3-92
-Projeto de Lei do Senado n' 203, de 1991, de autoria
do Senador Francisco Rollemberg, que acrescenta artigo ao
Capítulo IT - "Do tratamento e da recuperação", da Lei
n~ 6.368, de 21 de outubro de 1976, que "dispõe sobre medidas
~e prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indeyido
de substâq.cias entorpecentes 01:1 que determinem dependência
física ou psíquica", suprimindo-lhe o art. 16, do Capítulo III
- "Dos crimes e das penas", discriminando o usuário de
drogas dependenciantes e preve_ndo as medidas cabíveis à_ sua
recuperação psicossocial. -SesSão: 19-3-92
.
-Projeto de Resolução .n~ 12, de 1991, de autoria do
Senador Jutahy Magalhães, que estabelece princípios gerais
de Processo Legis4ttivo,',e -~~ p_u~ra.~ providências.- Sessão:
25-3-92
-Projeto de DecÍ:eto Legislátivo n• 129, de 1991 (n'
62191, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo sobre Cooperação Cultural celebrªdo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Popular da Bulgária, em Brasflia, em 25 de julho
de 1990. -Sessão: 25-3-92 .
.
-Projeto de Lei do Senado n" 280, de 199i, ·de autoria
do Senador Odacir Soares,_ que dispõe sobre á criação e o
lançamento do selo comemorativo dos 160 anos da fotografia
no Brasil, e dá outras providências. -Sessão: 25-3-92
-Projeto de Lei do Senado n• 281, de 1991, de autoria
do Senador Odacir Soare·s, que dispõe sobre criação do Dia
Nacional do Fotógrafo, oficializa no Brasil o Dia Mundial
da Fotografia e dá outr~ providências~ -Sessão: 25-3-92
, .-Projeto de Decreto Legislativo n• 131, de 1991 (n'
63/91, na Câmara dos Deputa~~~. _que aprova ó texto do Cónvênio de Cooperação Bilateral entre o Governo da Rep_ública
Federativa do Brasil e o Governo da República da BolíVia
na Área de Produção Animal, firmado em Brasília, em. ·t~_
de agosto de 1990. ...;.. ·sessão: 26:3-92
-Projeto de "Decreto Legislativo n' 132, de 1991 (n'
64!91, na Câmara dOs Deputados), que aprova o texto do
Acordo de Cooperação para o Aproveitamento dos Recursos
Naturais e o Desenvolvimento_da Bacia do Rio Quaraí, ceie·
brado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Oriental do Uruguai, em Artigas,
em 11 de março de 1991.
-Projeto d.e Decreto Legislativo n'. 133, de 1991 (n'
67/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do.
Acordo de Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da Roménia,
em 13 de março de 1991.- Sessão: 31·3-92
-:-Projeto de Decreto Legislativo n~? 140, de 1991 (n"
27/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo Quadro de Cooperação Fazendário-Finánçeir~, cele·
brado_ entre o Governo da ReQública Federativa do Brasil
e o Governo dos.._Estados Unidos Mexicanos, em Brasília,
em 10 de outubro de 1990. -Sessão: 31-3-92
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1.1-,,ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Parece"r

-Referente ·à seguinte matéria:
Projeto de Decreto Legislativo n"' 9, de 1992 (Pio}eto
de Decreto Legislativo n~' 35-B, de 1991, na Câmara dos
Deputados), que "Aprova o texto de Emenda ao art. 56
da Convenção sobre A viação Civil Internacional, concluído
em Montreal, em 6 de outubro de !989".

1.2.2- Comunicação
-Do Senador Affonso Camargo, referente ao seu
afastamento dos trabalhos da Casa para assumir- o cargo
de Ministro de Estado dos Transportes e Comunicações
e a sua opção pela remuneração do mandato parlamentar.
1.2.3- Leitura de projetos
--Projeto de Lei do Senado n~ 42/92, de autoria do
Senador Pedro Simon, que dispõe sobre despesas de caráter
sigiloso.
- - -- ----Projeto de Lei n• 43/92, de autoria daSenadora
Marluce Pinto, que estabélece normas integrantes do Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte,
relativas ao tratamento jurídico diferenciadO com vistas
a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciári~s -e crediticias.
1.2.4- Requerimentos
---;-N11 163/92, de aUtoria dO Senador EsperidÍão À..min,
solici~ando licenç_a para afastar dos traPalhos da Ca_sa, no

periodo de 11 a 19 do corrente mês. Votação adiada por
falta de quorum.
- N 9 164/92, de autoria do Senador Dario Pereira,
solicitaildo licença_ dos trab_albos_ da Casa nos dias 14 e
15 dO- coi.rente. Votáção adiada por falta de q~onam.
1.2.5- Comunicação da Presidência
- Coirtj)3redmento -ao plenário, no próximo diá 15,
às quatorze horas e trinta minutos, do MinistrO da Saúde,
Doutor Adib Jatene.
1.2.6- Discursos do Expediente

SENADOR MANSUETO DE LAVOR -Posse do
novo ministério do Governo Collor. Reparo a convite recebido pelo Deputado Ulysses_ G_uimarães para integrar o
atual

Governo~

SENADOR HUMBERTO LUCENA-Reforma ministerial do Governo, sem perspectiva de alteração da política· económica.
·
SENADOR RONALDO ARAGÃO- Posse dos no·
vos Ministros de Estado. Neces~idade da ligação rodóyiária
da região amazónica com o Oceario Pacífico como instrumento de viabilização económica.
1.2.7- Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão conjunta a realizar-se hoje,
às 19 horas, destinada à apreciação de vetos presidenciais.

1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n' 73191 (n' 4.064/89, na
Casa de origem), de iniciativa do Tribunal de Contas da
União, e dá outras providências. Votação adiada por falta
d.e quorum.
_
Projeto de Lei da Câmara n• 126/90 (n' 1.854189, na
Casa de origein), de -inicia-tiva do Mínistério PiíbHco da-

·
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Tiragem 1.200 ~mplarea

União, que cria a Carreira: de Apoio Técnico Adminis- de CoOperação, celebrado entre o Governo da República
trativo do Ministério Público da União_e seus ca_rgos, fixa Federativa do Brasil e o Governo da República da Tunísia,
os valores de vencimentos, e dá outras providências. Vota- em -Brasflia, em 27 de novembro de 1990. Aprovada. À
promulgação.
çAo adiada por falta de quorum_
Projeto de Lei da Câmara n• 125!91-C (n' 60!89, na
1.3-1 - Discursos após a Ordem do Dia
Casa de origem), que disciplina os limites das despesas
SENADOR GERSON CAMATA- Posição brasicom o funcionalismo público, na forma do art. 169 da
leira perante a reunião, em maio do corrente ano, em
Constituição Federal. Retirado da pauta.
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n' Londres, da Organização Internacional do Café. Reconsi. 129!91 (n' 62!91, na Câmara dos Deputados), que aprova deração das denúncias de narcotráfiCo p·eto Deputado Moo texto do Acordo sobre Cooperação Cultural celebrado roni Torgan. Venda de ações da extinta Empresa Capixaba
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o de Turismo- Embratur, a6 Governo do Estàd.o do EspíGoverno d'a República Popular da Bulgária, em Brasília, rito Santo.
em 25 de julho de 1990_ Aprovada- A promulgação.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO - CrítiRedação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 cas ao processo de privatização da campanha Alcanorte.
131/91 (n' 63!91, na Câmara dos Deputados), que aprova Produção brasileira de barrilha.
o texto do Convênio Ç.e COoperação Bilateral entre o GoSENADOR ÁUREO MELLO ,.- Proteção ~xagerada
verno da República da Bolívia na Área de Produção Ani- concedida aOs jacarés, na região amazónica, pelo Ibama,
mal, fi!:ffiado em Brasília, em 15 de agosto de 1990. Apro- constítuindo-se em perigo para as populações ribeirínhas.
vada. A promulgação.
.SENÃDOR JUTAHY MAGALHAES- Comentá'
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n'
132!91 (n' 64!91, na Câmara dos Deputados), que aprova rios sobre artigo publicado no jornal Folha de S. Paulo,
o texto do Acordo de Cooperação para o Aproveitamento de 17-12-91, do jornalista Jânio de Freitas, sobre ga~tos
dos Recursos Naturais e O Desenvolvimento da Bacia do do Governo Federal não previstOs em Orçamento da
.
Rio Quaraí, celebrado entre o Governo· da RepUblica União.
SENADOR MÁRCIO LACERDA - Razões que
Oriental do Uruguai, em Artigas, em 11 de março de 1991.
evidenciam a urgente necessidade da criação e instalação
Aprovada. A promulgaçAo.
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 do Tribunal do Trabalho em Mato Grosso.
133!91 (n• 67!91, na Câmara dos Deputados), que aprova
1.3.2 - Comunicação da Presidência
o texto do Acordod_e Cooperação Cultural, celebrado entre
-Término
do prazo para apresentação de emendas
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da Romênia, eiii 13 de março de 1991. Aprovada. A pro- ao Projeto de Resolução n9 12/92, sendo que ao mesmo
não foram oferecidas emendas.
mulgação.
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n•
1.3-3 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses140!91 (n' 27!91, na Câmara dos Deputados), que aprova são
o texto do Acordo .,...- Quadro Cooperação Fazendário1.4- ENCERRAMENTO
Financeiro, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexica2- MESA DIRETORA
nos, em Brasília, em 1D de outubro de 199Ó. A:Provadá.
A promulgação_
.
3- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n'
4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA142!91 (n' 36!91, na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto do Acordo sobre a criação de uma Comissão Mista NENTES
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Ata da 52a Sessão, em 13 de abril de 1992
2a Sessão Lee;.islativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs_ Mauro Benevides e MagnoBarelar.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE- ,,.. .. de 15 para 19, o número de membros da Comissão de
Navegação Aérea, órgão técnico ligado ao Conselho da Orga·
SENTES OS SRS. SENADORES:
nização", para, mais adiante, concluir que, a emenda proposta
Alexandre Costa - Carlos De'Garli - Carlos Patrocfoio proporcionará "uma melhor distribuição geográfica, maiores
- Chagas Rodrigues - Garibaldi Alves - Gerson Camata - oportunidades seriam abertas à participação dos países em
Humberto Lucena- Joao França- Joao Rocha -Jonas Pi- desenvolvimento, tanto na própria Comissão de Navegaçãonheiro - Josê Eduardo- Josê Paulo Biso! Lourival Baptis- Aérea,. qu~V> nas subcolll.i.$sões dedicadas ao estudo de ternas
ta - Magoo Bacelar - Mansueto de Lavor - Marlu<;e Pinto específicos".· Finalmente, o documento do ltamarati atesta
- Maurfcio Corrêa - Mauro Benevides - Meií:a Filho - Na• a manifestação favorável do Ministério da Aeronáutica do
bor Júnior- Ney Maranhão- Odacir Soares- Rooaldo Aragao. Brasil uà adoção do Protocolo de Eme~da em Pauta".

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 23 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
So_b_a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1• Secretário procederá à leituni do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECER N• 80, DE 1992
Da Comissão de"Rel3çÕes Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projet~ de Decreto Legislativo nt 9, de
1992 (Projeto de Decreto Legislativo o• 35-B, de 1991
na CD), que "Aprova o texto de emenda ao art. 56
da Convenção sobre Aviação CivU Internacional, concluído em Montreal, em 6 de outubro de 1989".
Relator: Senador Ronan Tito
I - Relatório

Em cumprimento ao disposto no art. 49, inciso I da Constituição Federal, o Senhor Presidente da República, através
da Mensagem n'i' 37, de 22 de janeiro ~e ~991, submeteu
à resolução definitiva dos membros do Congresso Nacional
o texto _d_o "Protocolo relativo a uma emenda ao art. 56 da
Cop.venção sobre a AViação Civil Internacional, feita em Chicago, Estados Unidos, em 7 de dezembro de 1944. Acompanha
o referido texto a competente Exposição de _Motivos DTC/
DAI/465/ PAIN OACI LOO, de 21-12-1990, do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, na inteririídade.
2. Quando da sua regular tramitação na Câmara dos
Deputados, a matéria obteve aprovação das Comissões Técnicas por onde tramitou, a saber: Comissões de Constituição
e Justiça e de Redação, de Viação e Transporte, Desenvolvimento Urbano e Interior, e de Relações Exteriores. Ainda
na Câmara Baixa, e já como Projeto de Decreto Legislativo
nço 35-A/91, o texto foi -discutido em turno único e aprovado,
o mesmo ocorrendo com a sua redação final. Finalmente,
em 20-2-92, chega ao Senado Federal (fi. 19), como PDC
n' 35-B/91.
3. A exposição de motivos ministerial ressalta o objetlvo
.Primaz do "Protocolo" ora sob exame, que é o de aumentar

Voto do Relator
4. Como sabemos, a Organização de Aviação Civil Internacional (Oaci), tem por objetivo des_envolver e estimular
o transporte aéreo internacional em todos os seus. aspectos.
O Brasil, membro permanente da Comissão de Navegação
Aérea, órgão técnico viiiculado ao Conselho da OACI, de~
monstrou, segundo o Itarnarati, receptividade à emenda aprovada pela assembléia daquele organismo internacional. Assim,
o aumento do número dos seus membros - de 15 para 19
-proporcionará, dentro de ''uma melhor distribuição geográfica", uma maior participação dos países em desenvolvimento,
tanto na própria comissão de navegação aérea, quanto nas
subcomissões dedicadas ao estudo de temas específicos", aindã
de acordo com a mesma fonte.
5. O protocolo em exame in_cluiu, igualmente, em sua
emenda, a fixação, de acordo com o art. 94 a),_ da Convenção
sobre A viação Civil Internacional, em 108 (cento e oito) o
número das Partes Contratantes, cuja ratificação passa a ser
exigida para a entrada em vigor da emenda proposta. Consubstancia-se, portanto, a exigência contida rio citado artigo da
convenção em comento, e que obriga a um número de votos
da assembléia nunca inferior a dois terços do número total
de Estados Contratantes.
6. Por derradeiro, destacamos na exposição de motivos
do então Ministro de Estado das Relações Exteriores a nota
de que o titular da Pasta de Aeronáutica umanifestou-se favor~vel à adoção do Protocolo de Emenda em Pauta".
7. Em face às considerações expostas, somos pela aprovação, na: íntegra, do projeto de decreto legislativo _em questão, que "Aprova o texto da Emenda ao art. 56 da Convenção
sobre Aviação Civil Internacional, concluído em Montreal,
em 6 de outubro de 1989".
__É o parecer, salvo melhor juízo.
Sala das Comissões, 8 de abril de 1992. -lra!mim Costa
Júnior, Presidente - Ronan Tito, Relator - Jonas Pinheiro
- Chagas Rodrigues- José Fogaça- Nabor Júnior- Pedro
Simon - Magno Bacelar - José Ricba - Nelson Carneiro
- Josaphat Marinho.

. O SR. PR~SIDENTE (Mauro Beoevides) - O Expediente hdo vru a pubhcação.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1ço Secre~
tário.
.
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É lida a seguinte;

entendido com· a restrição impoSta peJo dispositiVo aCima
transcrito.
- - Senhor Presidente,
Dispõe o Decreto-Lei n' 200/67: "Art. 86- A movimenComunico a Vossa Excelência, nos termos do art. 56 , taçào- de créditos destinados à realização de despesas reserI da Constituição Federal, combinado com 0 art. 39, b do vadas ou confidenciais será feita sigilosamente", decorrendo
Regimento Interno, que assumirei o cargo de Ministro de daí 0 entendimento de que apenas as Unidades contempladas
.Estado dos Transportes e Comunica-ções.
·· nb Orçamento com crédito destinados à realização de despesas
Outrossim, fazendo uso da faculdade conferida pelo art. reservadas ou confidenciais estariam autorizadas a realizar
56 § 39 da Carta Magna e art. 12, parágrafo úiiico dO Regi- gastos dessa natureza.
m~nto Interno, manifesto-minha opção pela remuneração do
Ocorre, entretanto, que não há na classificação econômandato.
mica da despesa pública, quanto à sua natureza, - em que
Aproveito a oportunidade para reafirmar a Vossa Exce- pesse o art. 86 do Decreto-Lei n"' 200/67- elemento de deslência a minha expressão da mais alta estima e apreço.----- - peSa (rubrica) específiCo, à conta do qual as despesas de
Brasília, 13 de abril de 1992. -Senador Affonso Ca- caráter sigiloso seriam realizadas, sempre e somente nos casos
margo.
em que a Unidade fosse competente para desenvolver advidaO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O_ expe- des sigilosas relativas à segurança da sociedade_, do Estado
diente lido vai à publicação.
e do País.
Sobre a mesa, projetos que serão lidos pelo Sr. 19 SecreAssim, a Proposta Orçanientária submetida, anU<ililie"Ilte,
tário.
-ao Congresso Nacional não contém elementos que pennitam
identificar os créditos destinados_ à realização das despesas
&ão lidos os ·seguintes:
de caráter feservado ou confidencial. Sabe-se, tão-somente,
PROJETO DE LEI DO SENADO
que se acham, tais créditos, embutidos na rubrica "Serviços
N"' 42, DE 1992
de Terceiros", vala Comum onde se sepultam despesas, por
vezes, maiores que as realizadas sob as demais rubricas.
Dessa realidade têm decorrido questionamentos, muitos
Dispõe sobre despesas de caráter sigiloso.
O Congresso Nacional decreta:
deles dirigidos ao próprio Tribunal de Contas da União que,
Art. 19 As despesas de caráter sigiloso somente pode- por sua vez, se vê prejudiCado em sua missão institucional,
rão ser realizadas pelos órgãos ou -entidades cujas normas pela inexistência de parâmetros orçamentários específicos que
de criação estabeleçam competência para-desenvolver ati vida- lhe permitam avaliar os gastos realizados que se apresentam
des consideradas sigilosas relativas à segurança da sociedade, nas tomadas de contas de caráter sigiloso.
Com a pr~sente Proposição, entendemos estar preendo Estado e do País.
Art. 2"' A lei orçamentária ariual destinará dotação es- chendo uma lacuna em nossa legislação, que certamente tem
pecffica para a realização de despesas de caráter Sigiloso pelos propiciado o mal uso de recursos por parte de agenstes públicOs pouco escrupulosos se valem da capa do sigilo para acoórgãos e entidades mencionados no artigo anterior.
Parágrafo único. A dotação específicã mencionada nes- _ b~rtar gastos con:_iqueiros e, muitas vezes, desneCessários
te artigo deverá ser considerada no projeto de lei orçamentária quando não perniciosos.
anual, de forma a propiciar- à Coniissão Mista Permanente
Sala das Sessões, 13 de abril de 1992. -Senador Pedro
do Congresso Nacional, a que se refere o art. 166, § 19 , da Simon:
(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Constituição Federal, condições de examinar e emitir parecer,
também em caráter sigiloso, quanto à pertinência: da desti-decisão terminativa.)
· ·
nação dos créditos previstos.
---- Art. 39 Os ãtóS Concertfentes- às despesas realizadas à
conta de dotação de caráter sigiloso serão, nesse mesmo caráPROJETO DE LEI DO SENADO N• 43, DE 1992
ter, julgados pelo Tribunal de Contas da União.
Estabelece normas integrantes do Estatuto da MicroemArt. 4"' 0- Tribunal de Contas da União coniuD.icará,
presa e da Empresa de Pequeno Porte, relativas ao trataem caráter reservado, ao- Congresso Nacional, sobre as despemento jurídico direrenciado com vistas a incentivá-Ias pela
sas de caráter sigiloso realizadas pelos órgãos e entidades
simplificação de suas obrigações admiiUstrativas, tributáreferidos no art. 1"'
rias, previdenciárias e crediticias.
Art. 5"' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
O Congi'esso Nacional decreta:
Art. 69 Revogam-se as disposições em cõiltráfio----:---

Justificação
Dispõe a ConstituiÇão Federal, no incisO XXXIII, do _
art. 59 verbis:

"XXXIII- todos têm direito a receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse particular, ou
de interesse público em geral, que serão prestados no
prazo da lei, sob pena de responsabilidade ressalvadas
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado."
Entende-se, portanto, que o princípio da publicidade con_sagrado pela mesma Constituição, em seu art. 37, deve ser

CAPITULO!
Do Tratamento Diferenciado à Microempresa e à

Empresa de Pequeno Porte
Art. }9 À microempresa e à empresa de pequeno porte
é assegurado tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificaçãô -de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, de acordo com
o disposto nesta Lei.
Parágrafo único. O tratamento estabelecido nesta Lei
não exclui outros benefícjos que tenham sido concedidos às
microempresas e às empresas de pequeno porte.
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de subcontratação, consórcio de exportação e outras associaçõe.s a,ssemelhadas.
que obtiverem receita bruta anual igual ou inferior ao valor
. . CAPÍTULO-II
nominal de dez mil Unidades Padrão de Capital (UPC), vigenDa Dispensa de Obrigações Burocráticas
tes no més de janeiro do ano-base;
Art. 5" Não se aplicam às microempresas e às empresas
II -empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica e a de pequeno porte as exigências e as obrigações de natureza
firma individual que obtiverem receita bruta anual igual ou administratiVa decorrentes da legislação federal, ressalvadas
inferior a vinte é cinco mil Unidades Padrão de Capital (UPC), as estabelecidas nesta Lei e as demais obrigações -inerentes
vigentes, no mês de janeiro do ano-base.
ao exefcfció do poder de polícia, inclusive as referentes à
ParágraJo único. Os limites de rec_eita bruta anula, indi- __ metrologia legal.
cados neste artigo, serão reajustados trimestralmente, de acorCAPÍTuLO III
do com a variação acumulada da Unidade Padrão de Çapital
Do Registro Especial
(UPC).
Art. 3~' Para a apuração da receita bruta anual, conside- _
Art. 6" O registro da microempresa e da empresa de
rar-se-á o perfodo de 1' de janeiro a 31 de dezembro do pequeno porte no órgão competente observará procedimento
ano-base.
especial, na forma deste capítulo.
§ 1~ A receita bruta anual de que trata este artigo é
Art. 79 Tratando-se de empresa já constituída, o regisconstituída pela soma das receitas brutas mensais convertidas tro será realizado mediante simjJles comunicação, da qual
em UPC.
constarão:
- ----§ 29 No primeiro 3no de atividade da microempresa
1 - o nome e a identificação da empresa individual ou
e da empresa de pequeno porte, o limite das suas receitas da pessoa jurídica e· de seus sócios;
brutas _será calculado proporcialmente ao número de meses
II - a indicação do registro anterior-da empresa indivídecorridos entre o mês da constituição da empresa e 31 de dual ou do arquivamento dos atos- constit':ltivos da sociedade;
dezembro do mesmo ano.
§ 39 A transformaçãÇ)_da empresa, firma individual ou
III - a declaração do titular ou_ de todos os sócios ·de
sociedade mercantil, em microempresa ou empresa de peque- que o vol~me da receita bruta anual da empresa não excedeu,
no porte, e vice-versa, não implicará em denúncia ou outra no ano anterior, os limites fixados no artigo 29 , incisos I e
restrição de contratos, como de locação, de prestação de servi- II, respectivamente, para as microempresas e empresas de
pequeno porte, e de que a empresa não se enquadra em qualços, entre outros.
Art. 49 Não se inclui no regime desta Lei a pessoa jurí- quer das hipóteses de exclusão relacionados no artigo 4~>_desta
dicà e a firma individual:
lei.
I -constituída sob a forma de sociedade por ações;
Art. s~ Tratando-se de empresa em constituição, deveII -em que o titular ou sócio seja pessOa jUrídica ou, rá o titul~r ou sóc~o, conforme o caso, declai-ar que a receita
bruta anual não excederá os limites fixados no artigo 2", incisos
ainda, pessoa física donliciliada no exterior;
III- que participe de capital de outra pessoa jurídica, I e II, respectivamente para as mic-roerilpresas e 'empresasressalvados os inv,estimentos provenientes de incentivos fiscais de pequeno porte, e de que a empresa não se enquadra em
efetuados antes _da vigência da Lei n~7 .256, de 27 de novembro qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no artigo
de 1984, quando se trata de microempresa, e antes da vigência 4• desta lei.
desta Lei, no caso da empresa de pequeno porte;
_
___ Parágf~9 único. O registro de_ firma in!fivic!_ual ou socieIV- cujo titular ou sócio participe com mais de 5% dade mercantil será feito,de_ conformidade com o estabelecido
(cinco por cento) do capital de outra empresa, desde que pela Lei n• 6939, de 9 de .setembro de 1981.
..
a receita bruta anual global das empresas interligadas ultraArt. 99 Feito o registro, inc;Iependep.tem_ente de alterapasse o limite fixado no artigo 29 desta Lei;
ção doS: atos constitu,tivos. a inicroempresa adotará em seguida
V- que realize operações relativas a:
à sua denominação ou firma, a eXpressão "Microempresa",
a) importação de produtos estrangeiros, salvo se estiver ou abr~viadamente, "ME", !! a empresa de pequeno porte
situada em área da Zona Franca de Manaus ou da Amazónia adotará a expressão "Empresa de Pequeno Porte, ou abreviaOcidental, a que se referem os Decretos-Lei n<?S 288, de 28 damente "EPP".
de fevereiro de 1967, e 356, de 15 de agosto de 1968;
Parágrafo único. É privativo das microempresas e das
b) compra e venda, loteamento, incorp-oração, locação empresas de pequeno porte o uso das expressões de que rata
e administação de imóveis;
este artigo.
Art. 10. A empresa que deixar de preencher os requic) armazenamento e depósito de produtos de terceiros;
d) câmbio, seguro e distribuição-de títulos e valores mobi- sitos fixados nesta lei para o seu enquadramento como micróé:Inpresa ou empresa de pequeno porte deverá cOmunicar
liários-~- - o fato ao órgão competente, no prazo de 30 (trinta) dias,
e) publicidade e propaganda, excluídos _os veículos. de contados da respectiva ocorrência.
·
comunicação;
-- --Parágrafo único. A perda da condição de microempresa
VI -que preste serviçOs p!-ofissionais de médico, psicó- ou de empresa de pequeno porte, em decorrência do excesso
logo, engenheiro, advogaçdo, dentista, veterinário, econo- de receita direta anual, só ocorrerá se o fato se verificar dumista, contabilista, despachante e outros serviços que se lhes rante 2 (dois) anos consecutivos ou 3 (três) alt"ernados, ficando,
possam assem~har.
~ntretanto, suspensa, de imediato, a isenção de tributos preParágrafo único. O disposto nos- inciSos ~g ~-IV deste vista no artigo 12 desta Lei.
artigo não se aplica à participação de micrõemptesas e de
.Art ..._ll. Os. requerimentos e comunicações previstos
empresas de pequeno porte em centrais de compras, bolsas neste Capítulo poderão ser feitOs pela via postal.
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CAP1TULOIV
Do Regime Fiscal

Art. 12. A microempresa e a empresa de pequeno porte
_ .
ficam isentas âos seguintes tributos:
I - Imposto sobre Renda de Proventos de Qualquer
Natureza, desde que a receita bruta anual não exceda o valor
nominal de 10.000 (dez) Unidades Padrão d~ Capital- UPC;
II - Imposto s_Qbre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro e sobre Op-eraçõeS Relativas a Títulos e Valores Mobiliários;
III - contribuições ao Programa de Integração "Social
- PIS, sem prejuízo dos direitos doS empregados ainda nãO·
inscritOs;· - - IV-- contribuições sociais incidentes sóbre a receita bruta
ou sobre o lucro das empresas;
V - taxas federais vinCuladas exclusiv"amente ao· êxercfcio do poder de polícia, com exceção das de controles metrológicOs e das- COntribuições. devidas aos órgãos de fiscalização
profissional.
VI - taxas e emolumentos remuneratórios do registro
referido nos artigos 7" e 89 desta lei.
··
· · § 1~ A isenção a que se refere este aitigo não- diSpensa
a micrOeinpresa e a empresa "de pequeno porte do recolhi- .
mento da parcela relativa aos tributos, a que se obriga por
let, devidos por terceiros.
·
- - -_ '
§ 2" As taxas e emolumentos remuneratórios dos atos
subseqüentes ao registro da microempresa e da empresa de
pequeno porte não podeni ·exceder ao valor nominal d~ 2
(duas) Unidade Padrão de Capital- UPC.
.
Aq. 1~.. As microelnpresas e as empresas de pequeno
porte que deixarem de preencher as condições para seu enquadramento no regime desta Let ficam sujeito_s-não pãgaihento ·
dos tributos incidentes. sobre o valor da receita bruta' anu'ai ·
que exceder os limites fix;ados no artigo 2" desta Lei. ~ _ _ :
Parágrafo úniCo:· ·Embora não constitua excesso, para
os fins deste artigo, a parcela de receita brut~ anual das empresas de pequeno porte, cujo. valor ultrapassae o de 10.00 \dez)
mil Unidades Padrão de Capital (UPC) e não exceda o õe
25.000. (.v~nte e CiiiCõ -mil) UPC, erii-valores de 31 de dezembro
do ano-base, é tributada por não estar contemplada pela isenção prevista no inCiso I, do artigo 12 desta Lei.
Art. 14. O valor dos tributos ideviclos pela microempres_a ou pela empresa de pequeno porte, sobre a receita
bruta anual que exceder o limite de isenção fixado no jnciso
I dp art. 12, desta Lei, deverá ser reduzido de acordo com
a tabela abaixo:
-~

c-~-

--

-~

---;;:=:;::::-:;;:::::---:::::-;------------=~----

Receita Bruta Anual·
Percentagem
--i(E'::-m-:;-·;;UP::::::C:--:-d-:c=31;::11::::_2.:do=-an=o=--b-=a:sc:)~-'--'--__:d:e:_:R:e:_:d:_:u::!çãC:::o
De 10001 a 13000
70%
De 13001 a 16000
_ 60%
De 16001 a 19000
5o%·
De 19001 a 22000
40%
De 22001 a 25000
. Acima de 25000

_________:_:_:_________

30%
O%

~---'----=

Parágrafo único. Ali mtcroempresas ·e as empresas de
pequeno porte devem, obrigatoriamente, aplicar o valor correspon~en~e à redução t~butária, prevista neste artigo, na
s~a capttahzação, ~odermzação e desenvolvimento organiza. _Cional e em pesqutsa e desenvolvimento tecnológico.
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, Art. ~5. , J:t. isençaão referida no artigo 12 abrange a
dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias,
salvo as ex;pressamente previstas nos artigos 16, 17 e 18 desta
•

L~

·Art. ·16. · O cadastrame~to.fisCal da mjcroempresa e da
empresa de_ pequeno porte setá feito de ofício, mediante intercomunicação entre o órgãó de registro ·e~ os órgãoS cadastrais
competentes.
·
Art. 17. A microempresa e a empresa de pequeno porte
estão dispensadas de escrituração, ficãndo obrigada_s a manter
arquivada a ~ocumentação relativa aos negócios _que pratica'
·
rem ou em qti.e in'tervie"rem·.
Art. 18. Os documentos fiscais emitidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte obedecerão a modelo simp~ifi~ado,- apiovado.en;rreguJamentO, que servirá para
todos os fms previstos na legislação tributária.

CAPiTULO V.
Do-Regiine Prevídeildáriõ e Trabalhista
Art. 19. Ficam assegUradOS ·aoS titulares· e s6cios.·das
microempresas e ernpi'~sas de- pequeno porte, bem como a
seus etnpregados,·todos os direit.Ç>S previstos ria_ legislação previdenciárlâ é trabalhista, observad.o o disposto Deste CaPitulo.
Art. 20.
Poder EX:etú.tiVó deverá estabelecer procedimentos simplificados, que facilitem o cumprimento da legisl~ção trabalhista e previdenciária j>élas microempresas e. empresa~ .ae pequeno-t,-orte; assim coroo para elímihàr eXigênciás'
burocráticas .e ~ohrigações acessóriàs,-que, mesmo previstas na
legislação em Vigor; seJairi incOmpatíveis cOm o tratamento
,
diferenciado e fa v6feCído preVisto· riesta Lei.
Art. 21. As ~icrqempresas e aS émptesã:S de pequeno
po'rte1 ·assim como_ os. seus etnprega,dos, recolherão as contriOuiÇõeS 'destiria'das aó custeio da :PreYic;lência SoCial de acordo
com o previStO pa législação esp~c~fiC~, observado o seg-uirit~:
I ~ a contribuição de empregado será calculada pelo
percentual mínimo;
· II - a contrib.uição_ da_ mlcrOeinpi-esa· e da empresa de
pe·cj_rie!lb'porte para custeio'das prestações pOr acidente de
trabalho 'sérá igualmente calculada pelo percentual mfnimó;
III - o_ reColhirÍlento· das Coritribuições ·devidas pelas
microempresas e pelas empresas de pequeno porte poderá
ser efetuado englobadamente, de acordo com instruções do
Ministério do Trabalho e Previdência Social.
Parágrafo único. As instruções a que se refere o inciso
III Q~ste artigo deverão prever também o recolhimento das
__ cootrlbuiçõe~ atravé_s_da rede bancária autorizada, a utilização
de _documento arrecad.atóriQ simplificãdo e prazo únicO ·para
sua efetivação, observada a periodicidade mensal.
:,,
Art. 22. A fiscalização trabalhista e previdenciári{i, nQ
que se refere à microempresa e à empresa de pequeno porte,
agirá de maneira educativa e orientandora, tendo caráter punitive somente em caso de reincidência.
Art. 23. As microempresãs.. e as empresas de pequeno
porte ficam dispensadas de efetuar as notificações-c a que .se
referem os §§ 2• e 3• do artigo 139, da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT _
Art. 24. O disposto no artigo 20 desta Lei não dispensa
a microempresa e a empresa de pequeno porte do curi1pri~
menta das s_eguintes obrigações:
I..:..._ efetuar as anotações na Carteira de Ti"abalho e Previ,
dência Social;

-o

Abril de 1992

--DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

II -apresentar a Relação Anual de Infonnaç~es Sq~ais
- RAIS;
III- manter arquivados os documentos comprobatórios
dos direitçS: e obrigações trabalhistas e previdenciáriOs, especialmente folhas de pagamento, recibos de salários e remunerações, bem como comprovantes de descontos efetuados e
de recolhimento das contribuições a qUe se refere o artigo
21 desta lei.
Art. 25. As microempresas e as empresas de pequeno
porte estão sujeitas ao depósito para á F'!_~do -~~ G~an!i~.
por TempO de Serviço___; FGTS, na foiffiã da lei.

CÀPfTULOVI
Do Apoio Crediticio

Art. 26. Às microempresas e às empresas de pequeno
porte é assegurado condições especialmente favorecidas nas
operações que realizarem com instituições financeítas públicas
e privadas, inclusiv:e bancos de desenvolvimento e entidades
oficiã.is de financiamento e fomento.
Art. 27. As operações a que sç refeie. o ~rtigCta.nterior,
de valor até
(cirti:o mil)'_UJ;>Ç, terão taxas diferenciadas
benefiéi~rido 4\l iniCro~Ínpresa e a empresa de pequeno porte,
enquanto as garantias exigidas ficam restfi~a~ fiaDÇa a()
aval.
.
.
§ 1~ _ As operações a que se refere este artigo não sofre~
rão condiciOnamentos na concessão ou liberação de recursos,
n~rit :ex1gên9ifl8 de ~~Ide.> médiQ, aprovação. de projetas, planoS
de aplicação, neqt comprovação do cumprimento de obriga~
ç<Ses, inclusive fisca:is, ·perante qilãisqller' órgãOS OU élltldactes ·
da administração públiCa·. ·
·- ···'
·
, § 'T Ficaín resSalvadas 'dO êiiSpàsto nO §. 19 deste artigo
as' atiVidades de apoio técnico-gerencial, relativas às· áreas ·
gefÇncial, tecnOlógica, mercadológica e fi~3nêeitá, 'd_esde que ·
ex~cutadas com o consentimento do microempresário ou do
empresário de pequeno porte, em todas as suaS etapas.
§ 3"' Compete ao Conselh.o Monetário Nacional diSciplihar a aplicação dq disposto Íle~te artigo, podendo aumentar
os )in).i'tes fixados em seu caput, bem como estabelecer as
~ç~es aplicáveis n?~ casos de descumprimento: ·
·

s:ooo

·a

e

CAPÍTULO VII
Das Penalidades
Art. 28.- ·A peSsoa jurídica e a firma itidividual_ que,
sem observância dos requisitos· desta lei, pleitear o seu enquaw
dramerito ou se manter enquadrada como microempresa ou
empresa de peqUeno porte, está sujeita às seguintes sanções
e penalidades:
·
I - cancelamento, de ofício, do seu registro como mi:.
croempresa ou empresa de pequeno porte;
II- pagamento de todos os tributos e contribuições devidos, como se isençãó alguma houvesse existido,_ a~r~scido de
juros-moratórias e atualiz_ação monetária do débito _J?ela Taxa
Referencial Diária - TRD, contados desde a data em que
tais tributos ou contribuições deveriam ter sido pagos até a
data do seu efetivo ·pagamento;
' ' lii -multa punitiva equivalente a:
_ a) 200% (duzentos por cento) do valor atualizado do
tributo devido, em caso de dolo, fraude ou vinculação e, especialmente, nos casos de falsidade das declarações ou informa-
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ções prestadas, por si ou seus' só.cios, às autoridades competentes;
·
b) 50% (ciri<i_úei1la poi" cento) do vaiar atuâl!zado do
tributo devido, nos demais casos.
IV -pagamento em dobro dos encargos dos empréstimos
obtidos com base nesta lei.
.
.
.
Art. 29. ./l;, iriobservânc;ia d9 disposto no artigo 14desta
lei, sujeitará o infra_tor às sanções e penalidades previstas
nos incisos II e III, b, do artigo anterior.
Art ..30. Fica criado o FundO de Apoio à MicfoemPreSa·
e à Empresa de Pequeno Porte, constituldo c~m os recursos.
que se originarem do pag_amento referido no inciso IV elo
artigo 28, a ser regulamentaÇq e_gerido pelo Ministério da
-ECoD.omia, Fazend3: e Planejamento. .
_
. .. -~.. ·Art. 31. O.titular ou sPcio da illicroemPres3: ou empresa
de pequeno porte responde solidá_ri_a e ilimitadpra~~nte pelas
conseqüências da aplicação dos artigos 28 e 29 desta lei, ficat)do, assim, impedido de constituir nova microempresa ou empresa de pequeno. porte ou particiPar de outra já existente, ·
com os favores desta lei.
Art.. 32. - A falsidade das declarações prestadas para a
obtenção dos benefícios desta lei caracteriza o Crime do artigo
299 do Código Pe_nal, sem prejufzo do seu enquadramento
em ou~ras figuras penais cabíveis.

CAPÍTULÓ-Vlll
Das Disposições Gerais
Art. 33. Às microempresas e·às empresas de pequeno
porte~ abrangidas pelo regime dest'a lei, nãO se aplicam os
benefícios _previstOs riO Decreto-Lei n9 2.433,· de 19 de maio
de 1988, alterado pelo Decreto-Lei n• 2.451, de 29 de julho
de 1988.
Art. 34. O Poder Executivo tem o prazo de 60 (sessenta) dias para regulamentar a presente lei:
·
·Art: 35. Es~a lei "entra eni ·v1gor·na data_de sua publicação. · ·
Art. 36. ReVogam:.se as-âisposições ·em contráriO.
Justificação_
O presente projeto de lei tem por objetivo estabelecer
normas integrantes do Estatuto da 1vf:icroempresa e da Em-presa de Pequeno Porte, relativas ao tratamento jurídico diferenciado, com vistas a incentivá-las pela simplificação de suas
obrigações adminísfri:ttiVas, tribUtárias, previdenciárias e creditícias, de conformidade com o dispost() ~o art. 179 d~ ÇonstiJuição da República Federativa d9 .Br.aSil.
~
Este Projeto .visª- também a iJitp~ementar o inc.is.ó~ IX do
art. 170 da ConstituiÇão Federal, que estabelece como um
dos princípios gerais da atividade económica o· "traia!nento
favorecido às empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte".
O trabalho de elaboração do Estatuto das Micro e Pequenas Eiitpres·a:s foí facilitado em decorrência da existência da
Lei n' 7 .256, de 27 de novembro de 1984, que estabelece
as normas integrantes do Estatuto das Microempresas.
Dessa forma, Côm Pase nos artigos 170 e 179 da Constituição, foram introduzidas algumas modificações no Estatuto
das Microernpresas-, para estender às empresas de pequeno
porte o tratamentl? favorecido.. e diferenciado já conce.dido
As nticroemp,re~as.- - ··
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·LEGISLAÇÃO CITADA
·Para a definiçãO de microempresa e de empres_a de pequeno porte (art. 2"'), adotou-se como parâmetro iniCial o artigo
. COl'ISTlTUIÇM DA REP(JBtíé:J>.;
47, § 1"', das Dísposições ·constitucionais- Transitórias, q'uei
. FEDERATIVA DO BRASIL
estabelece os limites de 10.000 OTN e de 25.000UTN, respectivamente, para as microempresa e as empresas de pequeno .... , ,. , , •., o • •,, '"·-~<• •,,, ·~ • •, ••-"-"' • • •• •o-~· •,• ~··•"" • •_n•u.•• ;.,,-'"C! •.• .. ~"""" ""•
porte e, subsidiariamente, o art -24 da Lei n"' 8.218, de 29
de agosto .de 1991, que fixou o limite d_e re:nda bru~~- anual
TÍTULO VII
para as microempresas em Cr$30.000.000,00 (trinta milhões
Da Ordem Econômica e Financeira
de cruzeiros).
Como as OTN foram exfíilt3.S e·os-Bônus do_Tesouro
CAPÍTULO!
Nacional venceram em 15 de novembro de 1991, a solução Dos Princípios Gerais da Atividade Económica
fol relacionar os limites da receita bruta que defiilei:n as microempresas e as empresas de pequeno- porte às Unidades
A.rt. 170. A ordem económica, fundada n"a ·valorização
Padrão de Capital- UPC.A razão é simples: a UPC sempre do trabalho humano-e ria livre inicüttiVa, t~fn-pol-fiíri as~egtiràr
manteve um valor monetário equivalente às OTN, apesar· de a todos existência digna, conforme os ditames da·justiçã social,
_serem _reajustadas trimestralmente. Por outro lado, 10.000 observados os seguinteS princípios:·
UPC, em agosto de 1991, representavam Cr$27.165.900,00
(~inte e sete milhões, cento e sessenta e cinco mil e novecentos
IX- tratamento favorecido para as empresas brasileiras
cruzeiros), um valor próxímo do limite de receita estabelecido de capital nacional de pequeno porte.
_: ,
_
pela Lei n<:> K218/91, para as microempresas_.
Parágrafo único: É assegurado a todos o livre exercício
Contudo, na data da promulgação da Constituição, 10.000 de qualquer atividade económica, independentemente de auOTN e 10.ooo·uPL tinham o mesmo valor- -toríZação de órgãos públicos, salvo. ·nos casos previst;o,S e.m
Cz$32.069,600,00:(trillta-e dois milhões, sessenta e nove inil lei.
e seiscentos cruzados)-·. O que justifica a escolha da UPC,
Art. 179. A União, os Estados,
Distrito Federal e
tomo unidade de referência monetária para os fins a que
os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas
se destina o projeto de lei em pauta.
A isenção tributária concedida às microempresas e às de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico
empresas de pequeno porte é limitada à_ receita bruta .anual diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas
de 10.000 (dez mil) U!'C. Os tributos incidentes sobre even- obrigações administrativas, tributárias, pfevidendáríaS e creeliminação bti: r'edução- destaS _por meio de
tuais excessos serão cobrados de acordo G.Qffi __a,_ .tabela constante di~íCiàS,- õu Pela
.. · · · . ,"-·
do art. 14, cujo percentual de redação do imposto vai decres..···-···-·················· ..... .
cendo à medida em que se aproxime do limite de receita ···-··········· ..........................
bruta previsto para as empresas de pequeno porte.
Como contrapartida à redução da carga tributária ( art.
LEI N' 6.939, DE 9 DE SETEMBRO DE 1981
14), as empresas beneficiárias deverão; obrigatOria·mente,
Institui o regime sumário de registro e arquivaaplicar ·n valor correspondente aos benefícios, na sua capitalimento no Registro do Comércio e dá outras providênzaçãO, modernização e desenvolvimento organizacional e em
cias.
pesquisa e deSenvolvimento tecnológico.
No art. 22, confere-se papel eminentemente orientador
.. .................. ..,. .........................
.. ·····
e educativo às fiscalizações trabalhistas e previdenciárias junto
às microempresas e eri:J.prC:sas de pequeno porte, sem, contuLEI N' 7.256, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1984
do, deixar de punir as infr3ções, no caso-ae reincidência.
Foram mantidos os demais dispositivoS da Lei n'-' 7.256/84,
Estabelece n()rmas integrantes do Estatuto da Mio que dispensa maiores eXplicações.
croempresa, relativas ao tratamento diferenciado, simplificado e favorecido, nos campos administrativo, tri· No entanto, convém chamar a atenção para o artigo 29
'deste projeto, pois Suje-na aeinpresa que·i~o?servar o disposto
butário, prevJdeociário, trabalhista, creditício e de deno artigo- 14 a sanções e penalidades que compreendem o
senvolvimento empresarial.
pagamento de tributos contribuições 11~0 recolhidos acrescidos de correção mo_netária e juros monPiórios, além de inci- ............................. ; .-...... ,; .......-......... -. ......... .... ··: ..:.
dir urila multa de 50% (cinqüfmtã por cei'tto) sobre o _valor
do tributo atualizado.
LEI N' 8.218; DE 29 úE .AGOSTO DE 1991 _ . -.
Fica mãntido o Fundo de Apoio à Microempresa e à
Empresa de Pequeno Porte, que, juntamente com os recursos
Dispõe sobre impostos e contribuições federais, disciplina a utilização de cruzados novos e dá outras proviadministrados pelo Sebrae (Decreto n' 99:570, de 9 de outubro
de 1990~ arts. 6<:> e 7'~), terá c_omo objetivo primordial apoiar
dências.
o desenvolvimento das micras e das empresas de pequeno
porte.
Essas são 3:s razões__ que nortearam a elaboração do pro- ...... A·rt~ ·14·.. ··;.:. ~ã~~~~~~;~~t;çã;, ·p~i~-p~~~~~-j-~ridi~\rijeto de lei que Ora submeto à apreciação d_óS meus Pares.
butada com base no lucro real, do livro ou fichas utilizadas
Sala das Sessões, 13 de abril de 1992. senadora Marluce para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário (Livro Razão) implicará a impoPinto,
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sição de multa equivalente a Cr$30.000,00, por dia, até o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviço·s máximo de trinta dias.
ICMS, e o restante proporcional ao número de habitantes,
Parágrafo único._ No ca.so da não-_apre·sentãção do -livro de acordo com as diretrizes e prioridades regionais estabelede que trata este artigo até o trigéSimo dia após o vencimento
ciçlas pelos Conselhos Deliberativos dos Cebrae em consodo prazo estabelecido, aplicar-se-á o disposto no art. 13.
nãllcia com as orientações do Conselho Deliberativo do Cebrae;
_
······················~--···· .. ···~···· .. ···-~--~··········~··················
Art. 22. A despesa operacional relativa às gratificações
b) 45% (quarenta e cinco por cento) serão aplicados de
pagas aos empregados, seja qual for a designação que tiverem, acordo com as políticas e diretrizes estabelecidas pelo Canse·
excluído o 13"' salário, não poderá exceder à importância anual lho Deliberativo do Cebrae, buscando ter uma atuação em
conjunto com outras entidades congéneres e contribuindo para
de Cr$100.000,00, para cada um dos beneficiados.
............... .. ··-----··· .... .............. .... "·-·-"· ........... . . redução das desigualdades regionais;
Art. 24.- Os limites de receita bruta anual para as mic) até 5% (cinco porcento) serão utilizados para o atendicroempresas (Lei n' 7.256, de 27 de novembro de .1984) e mento das despesas de custeio do Cebrae; e
para as empresas poderem optar pelo lucro presumido (Lei
d) 5% (cinco por cento) serão utilizados para o atendimento das despesas de custeio dos Cebrae.
n~" 6.468, de 14 de-novembro de 1977) passam a ser de
_§ 3 9 A metade dos recursos aplicados na forma das alíCr$30.000.000,00 e de Cr$200.000.0dd,úó, respectivamente.
Parágrafo único. Os -Iinlltes de que trata este artigo se- neas a e b do parágrafo anterior, destinar-se-ão à modernirão reduzidos, proporcionalmente, no caso de período-base zação das empresas, em especial astecnologicamente dinâmiinferior· a doze meses.
- cãs, com preferénêia às localizadas em áreas de parques tecnológicos.
_
.
§ 4 9 Os recursos de que tr~ta a alínea ado § .29 serão
DECRETO-LEI N' 288, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967 liberados pelo Cebrae mediante apresentação pelos Cebrae
dos projetas a _serem desenvolvidos e indicação dos recursos
Altera as disposições da Lei n~ 3.173, de 6 de junho nec-essários.
de 1957, e regula a Zona Franca de Manaus.
§ 59 Os recursOs referidos na alínea ddo _§ 29 serão assim
-distribuídos:
·............ ~··~·····--················~ .......................................-.............~
~

~-'

~-

.....

-

DECRETO'LErW 2.433, DE 19 DE MA]O'DÉ 1988
'
'
.
.
'
...
Dispõe sobre os instrumentos financeiros relativos
à politica industrial, seus objetivos, revoga incentivos
flst:ais e dá outras providências.

a) 3% (três por cento) igualmente entre os Cebrae; e
b) 2% (dois por cento) de acordo com a arrecadação
do ICMS na respectiva unidade federativa.
(À Comissão de AssuntOs Econômico~.....:... deçislio

terminativ'à.)'

· ' · ' ' -· · ' · -· · ·

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os projetos
lidos serão publicados e distribuídos à comissã:o_ comperente.
Sobre a mesa, ·requerimentos que serão lidos pelo Sr.
19 Secretário.
·são lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 163, DE 1992
DECRETO N' 99.570, DE 9 DE OUTUBRO-DE 1990
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 56, II, da Constituição e do art. 43,
Desvincula da Administração Pública Federal o II, do Regimento Interno, requeiio licença para -me afastar
Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa dos trabalhos da Casa, no período de 11 a 19 do corrente
- CEBRAE, transformando-o em serviço sodal autô- mês, quando estarei em viagem à Itália, visitando as oinstalanomo.
ções aeroespaciais'Alenia, em Rorrtâ e Turim, e ·aeránáutiCa
··············n~····-·---·-·-..o.~~.._--"'····~~u····---~-~. . . ~~..:...;.,:...;_ ___ M~çhi S".P.A., erri Varese, parCeiras -da indústria bt:asileira
Embraer, no desenvolvimento do projeto do caça tático AMX,
Art. 6• O adicional de que trata o § 3' do ari. 8• da conforme cópia do Ofício n 9 2/92, do Grupo Parlamentar BraLei n' 8.029, de 12 de abril de 1990, será arrecadado pelo sil~Itália, em anexo.
Instituto Nacional de Seguridade Social :-- INSS ;-e repassado
Sala das sessões, 10 de abril de 1992. _-Senador Esperiao Cebrae no prazo de 30 (trinta) dias após a sua arrecadação. dião Amin.
Art. 7' Caberá ao Conselho Deliberativo do Cebrae
GRUPO PARLAMENTAR BRASIL-ITÁUA
a gestão dos recursos de que trata o artigo anterior.
§ 19 Os recursos arrecadados terão conio objetivo pri- Ofício n• 2/92
. Brasflia, 30 d~ marçp de 1992
mordial apoiar o desenvolvimento das micro e pequenas empresas por meio de projetas que visem ao seu· aperfeiçoamento
Senhor Senador,
técnico, racionalização, modernização e capacitação gerencial.
Na condição de Presidente do Grupo Parlamentar Brasil§ 2~" Os recursO~ terão a seguinte destinação:
Itália, sinto-me honrado com a aceitação do convite formulado
·a) 45% (quarenta e cmco por cento) serão aplicados nos a V. Ext, para integrar a comitiva dos parlamentares, na via.Estados e Distrito- Federal. sendo metade proporcional ao gem que farão à Itália, no período de 9 a 19 de abril próximO,
DECRETO-LEI N' 2.451, DE 29 DE JULHO DE 1988
Altera o Decreto-Lei n• 2.433, de 19 de maio de
1988.
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sem ónus para o Senado Federal, para viSitarem as ii1Stàlações

das indústrias aeroespãciaiS Alenia., em Roma e Turim, e
Aeronáutica Machi S .P. A., em Vares e, parceiras da indústria
brasileira Embraer, no desenvolvimento do projeto~do_ caça
tático AMX que integram ó ~áior acOrdó ~e cooperaÇãO tecnológica entre os_ dois paíSes.
· ·
··
Agradecendo a atenção de V. Ex~_ ·p-ermaneço à inteira
disposição ·e renovo protestos· de estima e consideração. Deputado Victor Facciooi, ~residente do Grupo Parlamentar
Brasil-Itália. .
·: ·
·
· ·
REQUERIME\'ITO N• 164, DE 1992
Senhor Presidente,
Na foram do art. 43, II, do RegimentO" Interno, requeiro
licença dos trabalhos, junto ao Senado_ F.ede_ral, nos dias 14
.,.
e 15 do corrente mês.
Salão das Sessões, 10 de abril de 1992..- Senador Dario
Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Às votações
dos requerimentos deixam de ser processadas pela ineXistência
de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dência lembra ao Plenárip que comparecerá ãO-Senado, no
próximo dia 15, às 14h30min, S. EX' q Sr. Ministro da Saúde,
Doutor Adib Jat.ene, atendendo à_ conyocação feita através
do Requerimento n' 43, de 1292.
·
As inscriÇões para-:interpelações ao Sr. Ministro estão
abertas a partir de hoje. .
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Srs. Senadores, ·a Presidência comunica ao Plenário que o Sr. Enéas Faria"
retomará ao exercício do mandato em virtude de o titular,
Senador Affonso Camargo, ter que assumir O Cã:fgo de Ministro de Estado de TranspOrtes e coinunicà~ões nos termos do
oficio dirigido à Mesa e há pouco lido pelo Sr. 19 Sec~etário:
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor.
O SR. MANSUETO D:E LAVOR (PMP.B- PE. Pronuncia o seguinte discurso...Sem revisão do ora,dor.) -Sr. :pi-esident~. Srs. Senadores, sei:á empossado hoje à tarde o novo
ministério do GoVerno Collor. Depois de_ mais de 10 dias
de um verdadeiro vácuO administratiVO -'tefuos a espetança
de que o Governo e a A-dministração Públi~ Federal se recomponham e possam, assim çuD;lprir os seus cibjetivos de acordo
com o papel de cada um dos ministérioS. - Realmente, Sr. Pi:'esidente, Srs. Senadores, o Governo,
no seu início, ria suã ·primeira fase, promoveu ·uma .reforma
administrativa que atingi,u ~ilhares de ~~rvidores públicos;
desativou e concentrou ministérios, e extjrl.j;uiu vários órgãos
e entidades federais.
, , ,.
Uma parte dos miriiStérios que forarii extintos volta a
existir, através de medidas provisórias. EsSã ampliação, creio,
ensejará melhor distribuição de trabalho n,o, seio do GovernO.
Sempre considerou~se excessiva co~cen,tração de poderes
e atribuições o fato de se ter introduzido a figura do Ministro
da Infra~ Estrutura, aglUtinando os ministérios dos Transpor~
tes, Comunicações e Minas e Energia.
.,
--,
Agora, em boa hor~,. esse MinistériO:~- desdobra; assim
como também as atividades específicas ·da Previdência ficam
com um Ministro e volta~se a te~ o :MiniHério do Trabalho,
acrescido agora das atribuições da admini~fração, Ministério
do Trabalho e da Administração.
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Consideramos, portanto, Sr. Presidente eSrs. Senadores,
que essa nova configUração ·do MiniStério-, do ponto de vista
estritamente administiativo, vai dar ·mais condições ao Governo Federal se não lhe faltar'ânimo, vontade, nem decisão
política de administrar melhor as coisas do Estado.
Do ponto de vista do perfil político do novo Ministério,
é claro que fica mais de acordo com as forças políticas que
apóiam o Governo Collor.
Os Ministros _são, realmente, cada vez mais ministros
políticos, não temos a figura do minisfro téCnico, mesmo o
téciüco que assume um rriiiiistério, até mesmo os ministérios
militares são cargos políticos, como o é o próprio cargo de
Presidente da República.
Nesse sentido, consideramos que a posse dos novos ministros resgata a figura do político, sem entrar no mérito nem
das escolhas, nem das propostas, nem dos programas. O fato
é que foi- derrotada aquela tese de que se poderia governar
sem o Congresso Nacional, sem a representação política, sem
os partidos políticos. Essa tese está soterrada, como soterrada
está a primeira fase que ocupou os dois primeirOS- anos do
Governo Collor.
Sua Excelência disse que iria ter um Ministério_ ptmna~
nente até os últimos dias do seu Governo e Já mudou todos
os seus ministros, excetuando os ministros_ militares. Agora,
soterra, também, de uma vez por todas, aquela opção de
governar só cbm pessoas da sua estrita confiança, da sua amizade e com alguns técnicos. Governa agora com os partidos
e com os políticos. Isso é importante, porque cada cargo de
ministro, digamos, até mesmo o Ministro das Relações Exteriores, é claro que vai trabalhar com a política externa do
País,. até mesmo os ministérios militares. São cargos políticos,
atribuídos a pessoas que eventualmente podem ser técnicos
·especialistas no se to r ou não.
O Ministro da Agricultura,_ por exemplo, sendo solicitado
a filiar~se a um Partido, o PRN, disse: "Dou todo apoio ao
partido, mas sou um técnico e quero me manter na estrita
função técnica de meu Ministério.''
É uma posição que deve ser· respeitada, mas há uma
política agricola e uma política agrária-, aiilda mais que o IN~
CRA- o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- está junto ao Ministério da Agricultura; e nesse sentido
há toda uma pofítica fundiária a ser seguida. Não é sob o
critério estritamente técnico, mas sim sob opções políticas
que se farão a agricultura, a política fundiária e a política
agrícola do País.
Nesse sentido, é importante ressaltar que o cargo de ministro é seinpre um cargo político. Queremos desejar aos novos Minis~ros e aos novos Secretário de Estado, melhor sorte
do que tiveram seus antecessores, no sentido de que possam
ter~ até o fim do mandato do Presidente Fernando Collor,
assegurados os seus postos e, mais do que isso, po-ssam trabalhar, com mais harmonia administrativa, em benefício do P_aís.
Entretanto, é preciso ressaltar que as tentativas do Presi~
dente de ampliar a sua base parlamentar não tiveram sucesso~
O GoVerno praticamente não somou, em termos· de apoio,
de votos nas duas Casas do Congresso-; coni O seu novo n:iinistério. Isso é um fato. Mas um fato também que se pode registrar· é que há um perfil mais definido, do ponto de vista político-ideológico desse ministério:" é o ministério que representa 1
de fato o PFL, que representa de fato o PDS, que representa
o PRN e os demais partidos que dão sustentação ao Governo.
A tentativa de ter o apoio do PSDB não foi bem-sucedida,
e isso foi muito bom para as próprias instituições partidárlas,
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porque, na realidade, o PSDB ficaria, como os seus próprios
integrantes reconheCe.~, diVidido_, cindic}o; e a crise de qualquer instituiÇão partidária, ainda mais de um partido que tem
um papel tão importante como o PSDB na política biasileira
~ão seria bom para-o País.
Mas, o estranho, Sr. Presidente, nessa nova fase de articulações do GoVerno Collor, é a tentativa de cooptação de pessoas, isoladamente, ao invés do diálogo com os partidos. Isso
se fez com o PSDB - e há um ministério e uma secretaria
que foram atribuídos a· integrantes do PSDB ã revelia do
Partido - e se tentou com o PMDB. Isto ocorre quando
se procura fortalecer os' partidos, prepará-los a uma nova
fase da vida política brasileira, qüe esperamos seja a introdu-ção do parlamentarismo após o_ plebiscito, que ocorrerã no"ano de 1993, seja -no dia 21 de abril, como propõe a emenda
constitucional- Emenda Serra- seja no dia 7 de setembro,
corilo está no texto das Disposições Constitucionais Transitórias, da ConstituiçãO. Faz parte exatámente dessa prepa-ração desse capítulo de introdução do parlamentarismo, uma
espécie de credenciamertto perante a sociedade brasileira, dos
partidos e das suas lideranças.
Algumas iniciativas do Presidente da República, ·do Governo, do seu coordenador político, são no sentido de cindir
os partidos, de desprestigiar e desgastar as instituições partidárias.
~
Uue sentido teria, por exemplo, convidar o Dr. Ulysses
Gtiímarae-s;- Sr. Presidente, para fazer parte do Governo,
quando já havia pronunciamentos da Direção do PMDB, da
Executiva do PMDB, reiterados pronunciamentos, dizendo
que o PMDB_ obedece ao resultado das urnas, o PMDB se
curva à vontade_s_oberanado povo, o PMDB respeita a vontade
dos eleitores e,- como tal, o PMDB é um Partido de Oposição
ao Governo Collor?
O nosso_ eminente colega, Senador. Jorge Bornhausen,
que merece todo o nosso respeito·, e que vem desempenhando
sua" tarefa de _coordenador político com alto espírito públic_o,
cometeu um ato infeliz, ao convidar o Dr. Ulysses Guimarães
e o Deputado Nelson Jobim para integrarem o Ministério.
Esse tipo de coqptação contra o PMDB é reprovável. Convidar
Ulysses Guimarães para fazer parte do Governo Collor é como
se convidasse.- fazendo uma comparação, uma analogiao Papa João Paulo II para fazer parte da Igreja do Bispo
Macedo .. Isso _significa que nãO iem se,ntido absolutamente
esse gesto, uma vez que o Dr. Ulysses·é a expressâo maior
do PMDB, é a luta do PMDB, é a história do PMDB, é
o Presidente de honra do PMDB. Então se convida o Dr.
Ul}'sses para fazer parte do GovernO, telit3.itdo dividir o Parti~
do? Se o Dr. Ulysses tivesse cedido a ess_e ali~_iamento.da
parte do Governo~ se tiveSse ouvido o_-cãntO~Cfa-_sereia, sairia
desmoralizado, assim como seria inevitável o desgaste do
PMDB. seria o pior serviço que se poderia prestar nesse
mom-ento às instituições partidárias, no momento em que se
julgam aptas para assumir ,juntO cOm o parlamento, o governodo País, o governo de gabinete.

O Sr- Garibaldi Alves Filho -V. Ex• eni permite um
aparte?
O SR- MANSUETO DE LAVOR - É o desgaste dos
partidos, é a desmoralizaÇão dos partidos. Nesse meu reparo
não vai nenhuma confrontação com o coordenador político
do Governo, que fóf"Um gr"ande-Senador e espero-seja um
grande ministro. Aqtii~ em Dome do PMDB, devemos pro-
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testar contra esse aliciamento· desrespeítoso que se fez ao
Deputado Ulysses G:uimarães, uma d3.s maiores expressõesnacionais, uma figur~ que trãnscende até mesmo o território
brasileiro, acatado e respeitado em diversas n~ções do mundo.
Veja o que se queria fazer ou o que se tentaria fazer com
o Dr. Ulysses: Ser cooptá-lo para um ministério', quebrando
a unidade do Partido, desrespeitando a disciplina partidária.
Ulysses Guimarães respondeu magistralmente, Como estadista, como hom.em que faz parte da história Política do
Brasil: "A disciplina do meu Partido não me permite ~I_Itegr_ar..
ao Governo Collor". Nem disse que o doverilo Collor era
bom, nem disse que era ruim, mas apenas disse que a disciplina
do Partido não o permitiria integrar o Governo Collor.
V. Ex• tem o aparte.
O Sr- Garibaldl Alves Filho - Senador Mansueto de
Lavor, quero comungar com V. Ex• de que houve uma precipitaçãó no convite ao Dr. Ulysses Guiniarães, e dizer a V.
Ex• que considero mais grave de acordo com o no_tici_ário ·
- pelo menos o que ii na Folha de S. Paulo -, é que esse
convite teria chegado - não sei bem qual a diferença dç
fuso horário de Camarões para o -Brasil, onde se eriC.ontrava
o Dr. Ulysses -_que esse convite teria chegado ao Dr. Uly_sses
GU:inlaráes quando as conversações ainda estavam sendo reali·
zadas com a alta Direção do PSDB e quando, na verdade,
aili.da havia a possibilidade de o Senador Fernando Henricjue
Orrdoso compor ós quadros do GoVerno, mi- qfiãlídade de
Ministro das Relações Exteriores, cargo para o qual foi convidado o Dr. Ulysses Guimarães: QUêro comungar da análise,de V. Er de que, na verdade, se houve, por uma parte,
o cuidado de valorizar os partidos, da outra parte o Governo
descaracterizou também os partidos, fazendo esse~ convites
isolados, essa tenta,tiva de cooptação.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Agradeço a V. Ex'
por mais uma inforiiiação, é um ingiediente a mais que corrobor.a ·os· com~ntáriós" Que estamos-aqUi faZendo. E para ilão
pensar que estamoS fazendo oposição-por fazer oposição, co~
mecei elogiando a cOmposição do novo ministério, que resjJei-.
tou, fortaleceu os- partidos, mas os partidos que apóiam o
Governo, os partidos que querem estar do lado do Governo,
os partidos que as urnas mandaram que apoiassem o Governo
e não os Partidos de Oposição.
O que está havendo com os Partidos de Oposiçãdé pura
cooptação, é o pior -que existe no pte'sídencfaliSmo brasileiro.
É a· cooptação através de cargos, troca de cargos. "Dr. Ulysse~, _
brigue com Quércüi., mande o PMDB às favas e venha para
cá". Isso com Dr. Ulysses Guimarães, com NelSon Jobim!
Isso é um absurdo! Para usar uma expressão popular, quem
fez esse convite "J?ísou na bola". Não está sabendo- o-que
ocorre no Pàís. Seriã:a desmoralização-do Partido e da própria
pessoa do Dr. Ulysses Guimarães. Isso não se faz, deve-se
respeitáwlo. Acho que foi positiVàO "fato desse novo ministério,
que está sendó empossado agora ter realmente representantes
políticos.
São pessoas experientes, ligadas ao passado, têm um perfil. Considere-se de centro, de direita, o que for, mas com
um perfil. Agora-sei o que é o Governo Collor, quem são
os seus Ministros, pessoas capazes, experientes, que já estiveram no governo~- totlas de Partidos que apóiãm o goVerilo,
todas de Partido que o povo mandou que apoiassem o-Go.;verno.
-·
Querer fazer ~ssa '~salada'', inclusive com cooptação, pode ser considerado até desrespeitoso, porque praticamente
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estavam dizendo_~ "Ulyl:;s~~. brig1.1-e como QuérCia e VC?nha _

9-e informaç_õe~. Como colegat_!.~n_d()_ouvido tantos pronuncia-

para nós". Ora, colocar o Dr. Ulysses numa situação dessas,
num período em que é preCiso- fOrtalecer os Partidos, não
contribuiu para o bom relacionamento entre a oposição ·e
o Govei"iio-. Nesta oportunidade, quero des_ejar ao novo Minis-

mentos nesta Casa·, ·o-pedido de informações que faço ao
Ministro Affonso Cainargo é a respeitOdo destino dos recursos
recolhidos com o selo dos transportes.
O Senador Humberto Lucena já fez eS"se requerimento,mas não obteve nenhuma resposta. Já o fiz, pessoalmente,
ao atual Secretário" de Transportes, que é pernambucano, perguntando-lhe_ onde está o dinheiro do selo dos_.transporte.s,
pois já se acabou e não houve aplicação. Ele me respondeu:
"Desde que cheguei à Se_cretaria; estou procurando o destino
desse dinheiro e não sei _ onde está". Houve essa contribuição
do País inteíro, pelo menos dos proprietários de automóveis,
e não se sabe o seu destino. Da mesma forma, o destino
das estradas. O Ministro conieÇbu, em seu primeiro pronunciamento, dizendo que havia o compromisso de melhorar a situação das estradas brasileiras.
-Hoje de manhã, estava conversando com o confirmado
Ministro da Agricultura, e S. Ex~ me informava - e o disse
também na televisão - que grande parte da safra deste ano
pode ficar prejudicada, sem escoamento por falta de estradas.
Temos que dar muito apoio ao Ministro. Affonso Camargo,
ã quem respeitamos e a quem desejamos pleno êxito em sua
tarefa, para que recupere não apenas o parque rodoviário
brasileiro, mas, como Minis_tro dos Transportes, as ferrovias,
hidrovias e todos sistema's de transportes do País.
Voltando ao assunto do MiniStério e da negociação do
PSDB, Senador Garibaldi Alves Filho, creio que o PSDB
saiu engrandecido; realmente, a discussão foi_ positiva. Não
compartilho com aqueles que acham que o PSDB saiu desgastado; penso que ele s_e_ fortaleceu. Parabenizo sua decisão
e respeitaria, qualquer que_ fosse, a decisão soberana do Partido, porque o mais-importante é _o fortalecimento das institui.:
ções partidárias.
Ninguém--vai, por e-Xemplo, faZer ressalvas ao PFL por
apoiar e ter Ministérios no Governo. O PFL, por opção,·antes,
durante e depois do Governo Collor, sempre estará no poder.
Aliás, todos os Pariiâos querem estar no poder. O PFL gosta
do poder. Esteve no poder no Governo Sarney, está no Governo Collor e, então, não vamos discutir. Ele tem que fazer
secretarias, ffiíilistérios, cargos de diretoria, porque é um Partido que apóia o Governo. Assim também em relação aoPRN, Partido a que está filiado o Presidente Fernando Coffóide Mello, não podemos discutir sobre a sua-total integração
ao- Governo.
0 que o PSDB discutiu;·e e-imp~ortante, foi uln programa-,
umã lista de propostas de interesse dõ-bem público, da moralização pública. E essa discussão foi positiva sob todos_: os aspectoS~ Parabenizo os companheiros do PSDB. Qua:nto ao problema dos resultados, do processo, é ·da economia -interna do_.
Partido, e não temos nada a ver.
-No que toca ao PMDB, estamos aqui repudiando o cOnvite feito ao Dr. Ulysses Guimarães, porque não visou contribuir para o processo de consolidação das instituições partidárias_. Foi uma tentativa de rachar o nosso Partido, foi uma
tentativa de colocar a maior liderança, a maior expressão
do nosso Partido, que é o Dr. Ulysses Guimarães, contia
a direção naciOnal. E isso não desejo_ para o PFL, nem para
qualquer Partido que apóie o Governo. Port3iit0, não admito
para com o meu Partido esse tipo- de procedimento, parta
de onde partir. O ·coordenador .político, sei que ninguém
é irifalível, talveZ tenha agido com a melhor Qoa: ~óntade,
não __ sei, mas isso- hãO se_.faz com u-m Partido que se preze,

tério -niUítO suceSso. Alguns desses Ministros são ilossos cole-

gas que aqui merecem o nosso melhor respeito. Queremos
até apóia~los. Nos momentos mais impórtail.tes. e- decisivos
da vida parlamentar, o PMDB tem cumPrido o seu papel
de Partido majoritário -n-aS--duas Casas, -não impedindo que
o Governo deixe de governar. Se o Governo ·collor não gover-

nou até hoje, não foi ·põr CaUsa- do PMDB. Nem por isso,
o PMDB vai mere:Ce"f"ã pecha, perante os eleitores e a sociedade brasileira, de Partido adesista. Em absoluto! Somos de
oposição, porque as_sim quis a vontade- sOberana do povo.
O Sr. -Garibaldi Alves Filho -- Permite-me V. Ex~ um
aparte?
O SR. MANSUETO ·oE LAVOR- V. Ex• tem o aparte
mais uma vez, nobre Senador, com muita honra.
O Sr. Garibaldi Alves Filbo - Senador Mansueto de
Lavor, quero apenas dizer que com relaçã_Q_a_o PSDB, creio
que o Presidente tratou- o Partido com a maior dignidade.
No caso·, houve um entendimento de alto nível com o PSDB.
O SR. MANSUETO OE LAVOR- Partidário, excetuando os casos de Hélio Jaguaribe e Celso Lafer, segundo consta,
nesses dois casos não ho_u_v_e consulta ao Partido. Mas isso
é um problema deles. Estou me referindo com mais veemência
e repudiando a questão nossa, do PMDB. Os problemas do
PSDB são do PSDB. Para mim, o PSDB saiu engrandecido
do episódio. Dou meus parabéns! Respeitamos a posição dos
que estavam querendo apoiar o GoVetôcr,--porque era uma
negociaçã-o aberta, era um ato de Partido. Se o PSDB tivesse
decidido democraticamente, apoiar o Governo, creio ·que ·o
Governo e o País g"ãnhariam com isto~ Essa negociação faz
parte da vida política e foi muito importante que iss_o_o_co_rresse.
Não_estamos, também, tirando o mérito da iniciativa do Presidente Fernando Collor de Mello por ter escolhido o PSDB
como um dos partidos, como um dos suportes do seu Governo.
O Pre_sidente Fernando Collor de Mello ganharia muito com
isso.. Repudiamos, sim:, ã. tratativa com integrantes do PMDB.
Não houve qualquer negociação com o nosso partido. O Presidente sabe que o PMDB não quer integrar o seu Gõverno.
O convite ao Dr. Ulysses e ao_ Nelson JoPim foi realmente
uma jogada insensata.
O Sr. Garibaldl Alves Filho- Permite-me V. Ex• um
aparte?
O SR. MANSUETO OE LAVOR- Ouço V. Ex•
O Sr_ Garibaldi Alves Filho - Com a permissão de V.
Ex~, volto a aparteá-lo apenas para depositar aqui o- meU
crédito de confiança na escolha, por' exeinplo, do Ministro
.A.ffonso Camargo, nosso colega nesta Casa.
O SR. MANSUETO DE LAVOR -.Era issp o que estava
dizendo.
O Sr. Garibaldi Alves l'ilbo - Quero dizer, também,
da expectativa de que S. Ex~ venha colaborar no sentido da
melhoria do sistema de transportes no nosso País.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- A propósito do Ministro Affonso CamargO, estou apresentando à Mesa. um pedido
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assim também c_om o PDT, que é o Partido de V. Ex\ Sr.

Presidente, que tem contribuído, na medida do po~sível, pelo
seu líder maior, que é o Governador Le?~el B:Izola, co~
a govemabilidade e com os interesses admmistratlvos _do R10
de Janeiro.
O Governador Leonel Brizola faz muito bem ::-:-- respei-

tamos a sua posição-, poiS"ó ·povo-do Rio_ de J~neiro quer
realmente apoio e· assistência aos seus mamres problemas.
Administrador é também conciliar e negociar. O Governa_dor
apóia, mas não quer- infeghmte ·dó "PDT no g'?vern~ - :·ninguém desse_ Partido foi convidado, por ser de oposição. Se
foi por brincadeira, que convidassem também o Lula para
o Ministério do Trabalho ou algo correspondente.

O Sr. Ronaldo Aragão- Permite-me V. EX' um aparte?
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Ouço V. -Ex•
O Sr. Ronaldo Aragão .:....::=. Senador M~~!-1-~-t~--~e
Lavor, talvez o Governo ainda _quísesse - pã[ece-Ille C)ue

essa foi a intençãO-- faZer uril_ teste, mas foram infelizes,
pois não conheciam ·a têmpera ~e Ulys~es G~~atãe.s. Di~
muito bem V. Ex~ que isso não- se_ faz. Um Gov~~n'?: que
quer a conciliação, que quer

governar realmente _este País

não age como o fez em relação ao PMDB. Reporto-me ao
que disse V. Ex~ com respeito ao PFL, um Partido que não
tem culpa se o governo muda. Ele é governo e sempre·o
foi durante todo esse pr<5cesso,- ente-nde que deva sê-lo, e
isso não repudio. O que_ não podemos aceitar é a investida
que o Governo fez à pCssOa do Deputado Ulysses Guimarães,
sem nenhum respeito com o ·PMDB, que é o maior Partido
desta Casa e da Nação. Quero parabenizar V. Ex~ quando
repudia essa atitude do_Governo Federal.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Muiio obrigado a
V. Ex~ Incorporo ao meu-pr-otruncí:ãmento esse seu aparte:Para encerrar, Sr. Presidente, Srs .. Senadore·~, form~o
os melhores votos para uma adminiStraç~_o_ fuã~(l"tar~~ni~
nessa nova etapa do Governo Collor e saúdo os n9vgs .MiJ?.iStros das Relaçõe~ Exteriores, Professor Celso Lafer; de Minas
e Energia, Sr. Pratini de Morais; dos Transportes e Comuilicações, Senador Affonso Carnargo, por quem ~temos respeito
e admiração e desejamos sucesso pleno nas suas propostas
de melhoria dos transportes e das comunicações; do Trabalho
e Administração, Deputado João Mellão, e 9 novo Ministro
Chefe da Secretaria do Desenvolvimento Regional, com quem
vamos- ter rrniitcis contatos eDqU:anto PreSl~ente da_-ÇOJ!li~~~o
que avalia os incentivos -fiscais, Dr. Calmon de Sá. A todos
os n&sos melhores votos de sucesso na administração e trabalho conjunto.
.
Da parte do PMDB nãO vão encontrar obstáculos, a não
ser aqueles que ~ J?.~ssa obrigação detelli!ine, de ~_artido _de
Oposição, de vigilância e de fiscalização e, é cl~r_o~ d~ ~~a
oposição, Dão ao País, mas a a·spectos administra~_iyos do Governo. Para isso é que fomos eleitos .. O PMD~ fo~ _colocad9
na Oposição, não poi- Uma posição estreita e séctáiia, mas
o foi pelos eleitores-brasileiros.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Mansui!to~~de Lavor
o Sr. Mauro Benevldes, Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.
O SR. PRESI!)ENTE (Magno Bacelar):...- Concedo a
_palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
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O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~& e Srs. Seriadores,
o senador Mansueto de_ Lavor acaba de colocar, em seus
devidos termos, a QOSição do PMDB, quanto a: alguns aspectos
da recente reforma ministerial que, do nosso ponto de vista,
não decorreu do empenho do Senhor Presidente da República
em mudar o seu plano económico_- apesar de tanto se falar
agora em plano de metas, apenas para agradar o Governador
Brizola.
Portanto, o plano económico_ continuará o mesmo, e,
assim, essa reforma não beneficiará a grande massa da população, constituída de trabalhadores.
--- -- -- .
Como o plano económico não será alterado, prosseguiremos com uma recessão brutal, desemprego e arrocho salarial, o que já começa a incC?modar, inclusive, os quartéis,
segundo o noticíái"iO da imprensa. .
__
A:inda ontem, por exemplo, dxvulgou-se uma reumao do
Sr. Ministro da Aeronáutica com trinta brigadeiros, para expor
as dificuldades do Governo em fazer o reajuste salarial que
os militares reclamam, com justa razão, pois vivem do que
percebem mensalmente. Na ocasião, o Sr. ~istro da Aeronáutica fez sentir que estava em entendimento com o Senh~r
Presidente da República, que, por sua vez, havia se reunido
com os Presidentes dos demais Poderes, com vistas, justamente, a buscar meios e modos de se cumprir o dispositivo
constitucional relacionado com a isonomia salarial entre os
Três Poderes.
Assim, Sr. Presidente, Srs. Senado!es, o que se sabe
é que essa reforma ministerial não implica em modificar '?
plano económico, e, com isso, a maioria ~~ populac;~~ Vai
continuar sofrendo, porque o seu poder aqmsttivo contmuará
baixo, enquanto inflação, poi" maiS que desejemos que _caia
_e fique realmente abaixo de um dígi~o .. _ain~dª persiste acima
de dois dígitos. Uma inflação em tomo de 20_% ao mês é
realmente muito alta.
Quando estive, recentemente em São Paulo, encontrei
uma· pessoa: abalizada que me fazia-_ um comentário mUito
interessante: que o Brasil é o único país do mundo onde
se diz que a inflação está caindO mas o~_preç?s~estão subin?o.
Ainda ontem, em um programa de televxsao, o humonsta
Chico Anísio fazia uma espécie de pilhéria com o Si'. Ministro
.da Economia, porque S. _Ex~ teria dito _gue os :ereçmr- dos
sueenpercados baixaram. Comentava, eritão, o conhecjdo artista: "Gostaria de saber qual o supermercado em que o Sr.
Ministro está a fazer as suas compras, para também fazer
as minhas".
Sr. Presidente, Srs. Senadores, todos queremos que a
inflação baixe, ·mas não passa c!_e___u~a b~lela dizer-se que
isso está ocorrendo. O qUe teffi h"ãvido é um-declínio de alguns
percentuais nestes últimos meses, por conta de dois fatores:
primeiro, qs períodos sazonais e, segundo, uma ~rta moderação nos reajusteS das tarifas e dos preços púbhcos. Entretanto, agora, esses r~ajustes voltaram a acontecer e, certamente. daqui a um mês teremos o reflexo, quando se_ calcular
o novo índice de inflação. -E pór Talar nisso; ]á ·se díZ que-o GovernO ·está interessado
em mudar o cálculo do índice. Aí entra a questão, sempre
referida, do risco de estannos sempre manipulando o~ lndice_s
de inifa"çãó.
. . Por exe_mplo, quando o reajuste de aluguel subiu muito,
resolveram retirá-lo do_ cálculo da média mensal de_ preços
para não refletir tanto na inflação.
- --
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Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, apesar de chegarmos

à conclusão de que a reforma ministerial não vai melhorar
a situação do povo, porque o plano económico contiriUai'arecessivo, COI!l desemprego e arrocho salarial, houve um aspecto positivo na mudança de alguns :Ministros. Percebe-se
que o Senhor- Presidente da República foi preinido a fazer
essa reforma, em face da situação que se criou, COIIi as sucessivas denúncias de corrupção que abalaram, cada vez mais,
a credibilidade do Governo aos olhos da opinião pública.
,Agora, o quesefa:Zmister;sr. PresidenteeSrs. Senadores
- e essa é a Visão dos partidos que estão na Oposiça:O, entre
eles o PMDB - , é que essas demissões não fiincionem como
prescrição para os- delitos de corrupção porventura praticados.
Mesmo com a saída desses ministros ou dos secretários de
EStado sob igual suspeita, nós, da OposiÇão, cobraremos do
Governo a apuraçãO das denúncias até qUe- seja verificada
a veracidade das mesmas, a fim de que os culpados sejam
punidos exemplarmente, do contrário, de nada adiaittará:
Ainda hoje-, o descrédito é tamanho que a Folha de S.
Paulo publica -o -resultado de uma pesquisa da DataFolha,
segundo a qual 43% das pessoas ouvidas acham que a corrupção vai -contimiã""t. Isso significa que o Governo, apesar de
ter demitido Ministros e Secretários de Estado envolvidos
em denúncias de corrupção, tem que investigar com profundidade, e punir os responsáveis, visando a- reabrir um crédito
de confiança no seio da sociedade.
Antes de concluir, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu
gostariatambémdecolocar,emnomedoPMDB,umapalavra
de profunda estranheza - para não dizer até de revolta -,
pelo fato de o Senhor Presidente da República que, no iníCiO
do seu Governo, implantou uma reforma administrativa ampla
-que implicou na extinção de vários miiiistérios e empresaS,
sobretudo dos setores cultural e de infra-estrutura económica,
como foi o caso_-da Portobrás- e na demissão de centenas
de milhares de servidores públicos, sob a alegação de que
precisava enxugar as despesas de pessoal, e, mais do que
isso, na disponibilidade remunerada .de mais de cinqüenta
m.ii funcionários, que, durante dois anos, perceberam integralmente, sem trabalhar, custando ao Erário ,s bilhões d~_cruzejros por mês, de repente, após o segundo ano do seu mandato,
venha restaurar todos os niinistérios extintos, criar n'ovas Secretarias de Estado, como foi o caso da s-ecretaria da CaSa
Civil da Presidência e só agora, chamar de volta ao trabalho
metade daqueles servidores que estavam c:im disponibilidade.
Isso significa;· Sr. Presidente, Srs. S~nadores, que não
havia convicção da parte do Senhor Presidénte da República
quanto à necessidade de implantação da primeira reforma
ou, então, que Sua Excelência tenha voltado atrás apenas
para ceder a injunções -de natureza político-partidária.
0 Sr~ Divaldo Suruagy- Permite-me v. Ex• um aparte?
O SR- HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Ex• com
prazer, nobre Senador Divaldo Suruagy.
O Sr. Divaldo Surllagy - Senador-HumbertO Lucena,
V. Ex• destaca, com muita propriedade, a _improvisação dos
atos do Presidente Fernando CoiJor, que continua brincando
de governar~_ Ao assWíl.ir, Sua Excelénciil extiD.guiu.-VáriOs
ministérios; com. o aigU.meO:to de que estaVà fazendo economia
na Administração Pública Federal, quando nada mais era do
que uma encenação teatral, porque ofereceu a esses secretários-prerrogativas e staius de ministros. o·presidente·rez outra
palhaçada ao colocar em frente ao Palácio. do Planalto cente-
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ij.~S_de automóveis de chapas brancas, carros oficfái!fa·serem
leiloados. No entanto, todos esses ministérios estão ·gaStando
- uma fortuna com as locádoras, com uma agravante maior:
o carro chapa branca caracterizava o uso exclusivo em serviço,
enquanto que, os carros alugados às locadoras, usam chapas
particulares, são u·sados indiscriminadamente aos sábados, domingas e feriados, podendo os auxiliares do Governo viajar
para onde acharem conveniente. Estão gaStando uri'ia fortuna
com as locadoras, duas ou três vezes mais do que seria gasto
com o uso do carro oficial. Sua Excelência também fez mais
viag·ens, segundo a Folha de S~ Paulo, o mais lido_ deste_ País,
_do que os Presidentes Geisel, Figueiredo Samey juntos,
em apenas dois anos de governo, apesar-de ter acenado estar
fazendo economia para o País por não utilizar avião oficial.
Entretapto, aluga toda a primeira classe da V ARIG pa:ra sua
comitiva, gastando uma fortuna, em companhia de pessoas
sem nenhuma missão no exercício da atividade oficial. E continua fazendo eSsa encenação teatral, como agora, com essa
reforma ministerial. Congratulo-me, portanto, com V. Ex•
pela crítica acertãda, com o maior objetivo_ de construir e
de fazer com que esse Go_vemo passe a encarar a Administração Pública não como um brinquedo, mas com a seriedade,
pois está levando este País aos caos. Daí a mírtha alegria
em ver V. Ex•, com a autóridade política que possui, Criticai"
os atos do Governo Federal.
0 SR. HUMBERTO LUCENA _ Agradeço a v. Ex•
pela intervenção, nobre Senador Divaldo Suruagy, e, mais
do que isso, a contribuição de v. E~ ao debate da matéria
-·que trago hoje ao Plenário do Senado FederaL
v. Ex~, mais do que ninguém, conhece 0 Senhor PreSidente da República, 0 - seu modo de fazer política- desde
as Alagoas. Ao que parece, Sua Excelência não mudou nada,
continua a ser 0 mesmo homem de sempre.
Na verdade, v. ex• tem toda razão quando coloca a questão dos gastos supérfluos do Gollemo. Isso é público e notório,
e a imprensa falada, escrita e televisada tem procurado alinhar
caso a caso.

e

O Sr~ Maosueto de Lavor- V. Ex~ me concede um
aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não, nobre Senador Mansueto de Lavor.
o Sr~ Mansueto de Lavor- Antes de responder ao aparte
do Senador DiValdo Suruagy, V. E~ se referiu à questão
da "reforma administrativa" do Governo Collor. Hou_ve uma
CPI do Senado sobre essa reforma administrativa;- da qual
fui o Relator. Quando do depoimento do então SecretáriO
de Administração Federal, Sr. João Santana, S. S• informou
que a reforma administratiVa, no que -toca-aos servidores públicos da União, visã.va três objetivos: economia nos cofres públicos, maior eficiência da máquina administrativa e melhores
serviços para a população. Então, a -própria conclusão da
CPI indicou que nenhum desses objetivos foram ou poderiam
ser atirigidos, uma vez que os servidOres -foram desestimulados, marginalizados, t-ratados-comO pári3s e; pior à:sponsabilizados pelas mazelas sócio-económicas do País. Escolheu-se
o marajá como uma figura. E eu perguntei aó entãO Secretário
João Santana, quantos marajás ele tiilha encontrado na admiriistraÇ-ão federal. Não exisitia, não encontrou nenhum. O
resultado foi _esse que V. Ex• acaba de informar: 5 bilhões
de cruzeiros de prejuízos; servidores rece_bendo salários mtegrais por dois anoS, sem trabalhar. E, agora, eles querem
que esses servidores retornem-, impreterivelmente, até o dia
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30 de abril. Já tem data marcad~. Tudo que valeu antes,
não vale mais hoje. Esse tipo de administraç_ão o-senador
Divaldo Suruagy chamou de imprevisão. É pior do que improvisação, é o desmantelamento de instit· içõeS de .alta·. importância, como instituições hospitalares, de saúde, de comunicações. O nosso colega, Senador Affónso Camargo_, assumiu
agora ·a Ministério dos Transp-ortes e Comu':l!~ções. Pois
bem, no_setor de comunicações havia um órgão chamado
DENTEL - Departamento Nacional de Telecomunicações.
Esse órgão fiscalizava todos os serviços de _telecomunicações,
isto é, rádio e televisão no País. O D-entei foi desativado.
Fechado o Dentei, essa fiscalização ficou diluída entre as diretorias regionais do MINFRA, que não faziam nada. Resultado: no País inteíro exiSte hoje Uma rede de estações piratas
de rádio, contrariaildo a Constituição e a legislação. Como
esse, há outras centenas de casos que levaram a esse desastre
adminhtrativo no País. Pergunta-se: Qúem paga pOr-isso?
Quem é o responsáVel? A reforma admi~is'trativa do presidente Collor foi um verdadeiro desastre. Mesmo que fosse
um desastre do ponto de vista administrativo, a"ii:lda se poderia
considerar. Mas foi ·um rombo e um prejuízo incalculável
que a sociedade vai pagar. Só ·isso- af apontaria para a importância do pronunciamento _de V. Ex• Este Governo não tem
praticamente se responsabilizado por uma- se-qüência de a tos
tão danosos à sociedade brasileira.

O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito grato, nobre
Senador Mansueto de Lavor, por suas considerações.
Sr. Presidente, Srs. Senadores_, já que o nobre- Senador
por Pernambuco acaba de se referir ao ex-Ministro João Santana, eu devo l~mbrar que, em entrevista cçmcedida onten;:t à
imprensa, ele afirmou que o Governo estava praticando um
gravíssimo erro ao desmembrar o MinistériO da Infrã-E.Strutura. Eu nem quero entrar nesse mérito, até porque; pess6atme,nte, sempre fui contra a fusão, se~pre achei que_ o Minis_téiiO da Infra-Estrutura ficaria muito agigantado e seria de
dit'fCil condução por um Ministro apenas. Inclusive ouvi isso
do ex-Ministro OZires Silva. Mas o que desejo tirar dessa
declaração do ex-Ministro João Santana é que o próprio ex-titular da pasta, ligadíssimo ao Senhor Presidente da República,
,tem um ponto de vista diametralmente opqsto àquele do próprio Chefe do Governo e dos seus assessores mais diretos,
que resolveram fazer, de repente, essa no"Ya refor~a administrativa. E o pior, Sr. PreSidente, Srs. Senadores, é que a
reforma se fez através de medidas provisórias, quando o Senhor Presidente da República poderia ter esperado um pouco,
envià:ndo projetas de lei nesse sentido ao CongressO Nacional.
A reforma poderia ter sido discutida mais profundamente,
e até alterada, para que outros aspectos da estrutura administrativa federal pudessem ser abordados devidamente, numa
análise mais demorada por parte dos Srs. Deputados e dos
Srs. Senadores.
Mas, enfim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a rdorma
foi feita, os Srs. Ministros contemplados com as novas pastas
estão assumindo, hoje. e apesar de toda divergência o que
queremos, neste instante, é formular votos para que todos
tenham pleno êxito na sua gestâo _e que venham a corresponder
à expectativa nacional.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é fundamental que as denúncias de corrupção, que envolvem ex-Ministros e ex-Secretários de Estado, continuem a ser apuradas, para que o País
não se transforme, cada vez mais, no reino da impunidade.
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A revista Veja, na sua última edição, publicou, em deta~
lhes, todas as denúncias do chamado esquema PP, que _envolve
o eX-Secretário de Assuntos Estratégicos dã Presidêricía· da
República, Pedro Paulo Leoni, que tem reaJmente uma gravidade imensa, porque não só se tratava de uma alta autoridade
do primefro escalação, instalada no Palácio do Planalto, bem
próximo ao g::lbinete do Senhor PreSidente da República, mas,
sobretudo, porque também envolveu, de maneira lamentável,
a própria administração da Petrobrás, a ponto de três diretores
terem sido demitidos por indícios de envolvimento ilícito.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex~ um aparte?
~
O~ SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não, nobre Sena·
dor Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães --Lamento que, no momento,
o Senador Divaldo Suruagy não esteja aqui presente, porque
S. Ex• deve entender do assunto muito melhor do que nós.
V. Ex~ está falando no caso do PP; isso me faz lembrar do
PC. Hoje, li nos jornais uma notícia que me deixou muito
impressionado~ Em primeiro lug'ar, diz que o Sr. PC de Farias
desativou o jomal-_que ia montar em Alagoas, depois de ter
gasto mais de 10 bilhões de cruzeiros, mais de S milhões de ·
dólares. Temos aCorilpanhado pelo noticiáriO a .divergência
que existe entre o pessoal ligado ao Presidente Fernando Collor de Mello e o Sr. PC de Farias, a respeitõ_ da instalação
desse jornal. O que também estranhei, Senador Humberto
Lucena, é essa mailia que temos, no Brasil, de dizr: "Se _fizer
isso eu publico um dossiê; se não fizer, eu guardo o dossiê
na gaveta". Nesse caso também existe uma ameaça de uin
dossiê. Por que não apresenta logo o dossiê? Se sab(!_ alguma
coisa_ de errado do Sr. PC de Farias, se tem comprovação
do que ele fe~ de errado, então~ publique, não fique com
essas ameaças, dizendo que se montar o jornal, publica, se
não mOntar, não publica. Então, Senador Humberto Lucena,
· lamento que o Senador Divaldo Suruagy não esteja present:e,
porque S. EJ.;~ talvez pudesse nos explicar essa situação, que
é-muito desagradável. E acho que nenhum presidente deveria
aceitar isso.

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• tem razão, nobre
Senador Jutahy :tv;l~galhães. A prOpósito das acusações ao
PC Farias,!embro;me que há poucos~ dias a revista Veja publi·
cou uma· entrevista de um irmão do Senhor Presidente da
República, Pedro .Collor de Mello, que se desentendeu com
esse cidadão a que V. Ex• se refere e_<i_ue ~e causou espécie,
porque ali se di.Ziã ·que se a Naç3.0- tomasse conhecimento
de tudo o que houve até hoje com o Sr. PC Farias -isto
é, o tráfico de i.n1luência que ele exerceu no atual Governo
-, sem dúvida se_ abriria caminho até para um processo de
impeachment contra o Senhor Presidente Fernando Collor.
EsSãs palavras foiam pronunciadas pelo Sr. Pedro Collor de
Mello, irmão do Senhor Presidente da República, e publicadas
na revista Veja, em uma de suas mais recentes edições.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, para concluir, aproveitaria o H gancho" que foi dado pelo aparte do nobre Senador
Jutahy Magalhães, para sugerir- já que hoje estamos festejando a posse dos novos Ministros, ungidos c:om a escolha
feita pelo Senhor Presidente da República - que o Senhor
Presidente da Repiíblica, para mostrar que o seu Governo
é austero -já que· para combater a corrupção afastou alguns
Ministros e Secretários de Estado envolvidos em denúncias
graves - . âe ago_ra em diante, dê um sinal vermelho aos
"amigos do rei", -procurando afastá-los também, para que
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àSentourD.gesdos amigos íntimos, que fazem tráfico de influência, não continueni também a prejudicar, c_ada yez mais, a
credibilidade do Governo. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magno Barcelar) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa. (Pausa.)
S. -E~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador ~o?-aldo Aragão.

_Abril de 1992:,

Sabemos das dificuldades que a área enfrenta e qui há'
até "governos estrangeiros q·ue têm criando impedimlntos na
liberação de recursos· p·ara o asfaltamento ;·para a ·construção
de infra-estrutura naquela região~ com a falácia de que haveria
. __
_ . _
uma agressão à natureza. ·
Ocorre, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o merc'acto
americano, que se faz através do PacíficO, sofreiia com a
viabilização dessa região através do comércio de grãos e de
outras matéria~primaS iriam ser negõciãdos diretamente com
os chamados Tigres asiáticos·:
~~--Portanto, mais urD.a vez, do plenário desta Casa, chamamos a atenção das autoridades federais para· a necessidade
urgente e premente de _se .tornar viáVel a região Amazóriica
através da ligação com 'o Pacífico, através da ligação dos Estados da Amazónia Ocidental com os portos do Peru, para
que de lá se_ possa atingir o mercado asiático, poje g~;ande
consumidor de grãos tanto do mercado americano, como também, em certa parte, do mercado brasileiro, o que se viabiliza
através dos portos de Santos, do Rio ·de ,Janeiro e_outros
do BrasiL
Sr. Presidente, precisamos de sensibilidade das autoridades para que se torne possível isto que é a redenção da
região Amazónica nesse setor, pOrque só assim poderemos
incrementar a agricultura, a agropecuária nessa região. Urge
que o Governo Federal ~ntenda que a regiãcTAmazónica pOde
contribuir, e muito, para a riqueza nacional, e que ela náo
está pedindo esmola, ela quer que as autoridades entendam
que ela tem direito a se tornar uma região· forte, que contribua"
para o desenvolvimento nacionaL A região Amazónica não
é um. peso, ela é uma solução e. particulamente o Estado
de Rondônia, que pode explorar a m~deira, o mirtério, â.
agricultura, tudo isso dentro de um contexto de compatibilização entre o homem e a natureza, porque com a chamada
xenofobia da ecologia, o que nós estamos vendo é que a
região Amazôniã a cada dia fica mais póbre, mais distante
da riqueza. Essa área, e prinCipalmente o Estado de Rond.ônia,
o qual represento nesta Casa, precisam que haja recurso,
mas com critério, com honestidade.
Tivemos vários projetes,· como o Polonoroeste, e outros,
que levaram 10 anos para a sua implantação, mas dejxaram
muito a desejar, justamente porque se ci_UiS' fazer policagem,
se q~is pr3:tic;:~_ull_l, p~temali~mo ~t~ irrC?spon~ável.
EstamOs reivindicando para o Estado de Rondônia recursos que sejam dirigidos à implantação da sua infra-estrutura,
a fim de que se dê, a esse E~tado, Condições de sobrevivência
para que aqueles que optaram em viver ali possam fazê-lo
condignamente. Temos aqui, junto com os companheiros da
região, batalhado juntolao Governo porque a região Amazônka. precisa de ajuda e não de esmola, para viabilizar sua
_rique~~,~'.?~ ~U:~~-~al.
Sr. Presidente, fiCa mais um alerta, chamando a atenção
das autoridades federais quanto aó problema da viabilização
do Estado de Rondônia e da região Amazónica, a finl de
que façam a aplicação de recursos devidos para aquela região
e para o Estado.

O SR. RONALDO ARAGAO (PMDB- Rü. Prõnuntíã~
o segui_nte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Sen~dores, hoje mais um grupo-de Minístros toinã pósse.
Desejamos que S. Ex~, ao assumirem suas· pa.STI:ü:r, ptóCU.rem
da melhor maneira dirigir oS destinos dos_ seus Ministérios
em benefíCio do País. Até porque se os Ministros que hoje
tomam posse erram, não são mais neófitos, pois ·muitOs deles
já serviram a outros go~e_rilos, !lo regime a~torit~rio -~-poste
riores a ele. O nosso desejo é o de que esses MinistroS acertem,
para que a Nação possa respirar aliviada.
Antes de começar-propriamente o meu pronunciamento,
solicitaiiã aO Ministro dos Transportes, nosso colega, que sejam;· de imediato, tomadas providências paiã que as estradas
do Brasil possam voltar a ser trafegadas, pois elas se encontram
hoje em estado precário para a circulação de veículos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero, mais uma vez,
trazer a esta Casá a minha preocupação com relação-à região
AmazóniCa- e principalmente com relação ao meu Estado,
Rondóriia.
·
·
·. V árias Parlamentares da Amazônia têm Chamado_ a atenção, nesta CaSa, para o problema da viabilização dessa região
no conceito nacional.
Ela é cantada em prosa e verso, mas não exiSte uril projeto
para o seu desenvolvimento, para inseri-Ia no contexto nacional, participando efetivamente do PIB e da riqueza nacionaL
Já falamos, neste plenário, a respeito da abertura daregião Amazónica para õ-Ocea.õo Pacífico, da viabilização dessa
região, com os seus produtos, com aqUilo que produz para
a venda no chamado lado do Pacífico. E presenciamos Seinpre
as dificuldades surgidas e as que se criam para íriiPedir .a
abertura dessa janela da região Amazónica para o Oceano
Pacífico, que atravessaria o Estado do Acre, a região que
vai de Rio Branco a AsSiS Brasil, e de lá_ iria até. o portO
do Peru.
Almejamos que a situação no país vizinho, onde se instalou uma ditadura - em nome do povo - que repudiamos
e que tirou as liberdades democráticas daquela gent~ em nome
de uma vida melhor, seja passageira e que o povo do Peru
possa realmente desfrutar de uma democracia.
Mas o que me preocupa é,essa saída da região Amazónica
para o Pacífico. Já se alegou que havia o problema da agressão
à natureza, da destruição do meio ambiente; já se alegou
que haveria uma invasão que destruiria a eCologia daquela
região, e nós dissemos, várias vezes, que tudo isso não procede, que tudo isso são falácias, porque o ca·minho, a estrada
já está aberta; há, inclusive, até a região de Assis Brasil,
uma parte já asfaltada.
COinó-diSse, no início deste pronunciamento, as estradas
O que é necessário é. boa vontade, é que o Governo
Federal entenda que a viabilidade económica daquela região de Rondônia, que são poucas, têm na sua espinha dorsal
a BR-364, gue vai de Rio Bra.nco à cidade de Cuiabá. Hoje,
depende dessa saída para o Pacífico.
O escoamento da produção, tanto do Mato Grosso. do em determinados trechos, torna-se quase que intransitáVel,
Norte, quanto de Rondônia, do Acre, de Roraima, do Ama- causando sérios prejuízos à região, aos proprietários de autozónas e de uma certa parte do Pará. está ligada à viabilização móveis, aos Estados, aos municípios que estão ao largo ·da
·BR, devido ao descaso por parte. do Governo e· do DNE~f
da conexão dessa região com o Pacífico. - · -
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Sr. Presidente, e Srs. S~nadores, eu desejo, como disse
Fiquei contente quando ..assisti na televisão, o Ministro
dos Transportes, Affonso Cainargo, nosso éolegà nesta Ca'sá, no início, que os ministros gue agora tomam posse, procurem
dizendo que uburacu na estrada é como cárie- dentária, teinos agilizar as soluções. E vamos ver se há sensibil-idade do--Go~
-vemo Federal para que se abra aquela região para o Pa"cífi.OO~
que tratá-lo enquanto pequeno".
porque não há nada de agressão à ecologia, não haverá poluiO Sr. Divaldo Suruagy- Senadof-Ronaldo Aragã.O, pef-· ção à Região Amazónica, a poluição maior é a pobreza, a
mi te-me_ V. E_x• um aparte?
miséria, é não dar a resposta que o povo está ·esp·erahdo.
Então, a Região Amazónica, que é bastante significativa eni
O SR. ROJ\!Al..DO ARAGÃtY~ Ouço V. Ex•
extensão territorial, necessita, quero aqui repetir, não de esO Sr. Divaldo Suroagy - V. Ex• ao traçar o quadro mola, mas de ajuda para seu desenvolvimento. Ela dará resde dificuldades que a infra-estrutura do Estado de Rondônia posta imediata.
O emprego de recursos foram utiliZados em outras áres·.
vive, inconscientemente, também está esboçando o perfil que
se generaliza no País como um todo, tal o descalabro adminis- A Região Amazónica e o Estado de Rondônia precisando
trativo que aqui se implantou nos últimos dois anos. V. Éx• só disso.
O Estado de Rondônia é potencialmente rico, precisa foi buscar u·ma afirmativa do Ministro Affonso Cainargo; nosso colega aqui no Senado, que me fez lembrar uma outra dispor de recursos para sua infra-estrutura e para o seu desenfrase ou a anunciação de um compromisso feito pór S. Ex• volvimento. Não.é através· de projetas onde_ se implantam
sobre a necessidade de mais um imposto, agora para recuperar mais a politicage:ril, onde se implantam maiS -o paternalismo
as rodovias, .agregando~o à carga tributária des_te País que é que irá se desenvolver o Estado que precisa de um projeto
já é imensa em cima daquele que contribui. Sabemos que sériO, onde possa assumir, não só no papel, a sua responsaos. grandes contribuintes têm mil maneiras de fugir à taxação bilidade de contrapartida. O que estamos vendo é. um projeto
e. ela recai de maneira impiedosa, dramática, injusta sobre ond_e fica a contrapartida só no papel, trazendo conseqüênci~s
os mais carentes, aqueles que têm menores condições de se irreparáveis para aqueles que estão em Rondônia· necessitando
da ajuda para que possam viver condignamente naquele Esde~ende~, da carga tributária já por deinais on~rosa. Quero
lavrar meu protesto, minha preocupação e -ao -mesmo tempo, tado.
Sr. Presidente, era o alerta do meu pronunciamento com
oferecer a minha solidariedade quando V. Ex~ defende com
a veemência e o· brilhantismo que o cara~erizam nesta Casa, relação ao Estado de Rondônia, à Região Amazónica,' ao
o.. Estado de Rondónia, ou a Região Amazónica, mas todo povo que escolheu aquele Estado para viver, para criar rique-o País, tal a gravidade que atinge a infra~estrutura no campo zas e para criar as_suas famílias. Muito obrigado.
·
(Muito bem!)
mpo energético, no campo de saneamento. Enfim, qualquer
que seja o ângulo que desejamos analisar, o quadro é caótico,
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A Presidência
daí a nossa preocUpação e a nossa solidariedade ao discurso convoca sessão conjunta a realizar-se hoje, às 19h, na Câmara
de V. Ex~
dos Deputados, des.tinada à apreciação de vetos presidenciais.O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Esgotado o
O SR. RONALDO ARAGÃO- Nobre Senador Pivaldo
tempo
destinado ao Expediente.
. ·. _
Suruagy, agradeço à V. EX1' por esse substancioso aparte,
Passa-se à
homem conhecedor da problemática não s6 do Nordeste, como do Brasil, pois foi governador de Estado, prefeito, etc.
ORDEM DO DIA
. _COncordo com V. Ex!_ quando não a~it_a a colocação
qO:e fii sobre o que ilisSe o SenildOf AffOnS-o caiDargo, hoje
Não há quorum para deliberação:
Ministro dos. TranSPOrtes, de que quando se quer. resolver
As matérias constantes dos itens 1 e 2 da pauta ficam
problema neste Brasil, quando não se tem a capacidade de
solução, -cria-se uma outra tributação, puis acham ..que tudo com a sua votação adiada.
é resolvido cobrando-se mais. S. Ex' sabe que a bitributação
é inconstitucional e não é por aí que se resolvem os problemas
das estradas braSileiras, e já disse isso em outro :PrOnünciaSÃO OS SEGUINTES OS ITENS ADIADOS:
mento que fiz nesta Casa fiá algum tempo: -0 J?foblema do
-lBrasil começa quando as estradas ficam esburacadas e nenhuma· providência é tomada e aí ouvir como disse V. Ex', qQ.e
PROJETO DE LEI PA
é preciso criar um outro imposto, outra tributaçãO, o que
CÂMARA N' 73, PE 1991
nãq ~-possível. Quando iremos acabar com isso? Quando
se quer reduzir os. tributos a um imposto único. Hoje, a solução
(Em regitne de urgência, nos termos do .
do_s."problemas é mais tributo em cima do povo, que já não
art. 336, c, do Regimento Interno.)
a.g~~nta mais, já não sabe ri:J.ais quaf o inlposto_ que irá pagar
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
amanhã, porque já são tantos!
- - ·
n• 73, de 1991 (n' 4.064/89, na Casa de origem), de iniciativa
. .O Sena·doT Divaldo Suruagy disse, com muita proprie- do Tribunal de Contas da União, que dispõe sobre a Lei
dade, que eu agora só me atenho ao problema de estradas,
Orgânica do Tribunal de Contas da União, e dá outras provim.as_o problema nacional é irllenso. Não houve solução para
dências,
tendo
nada, apenas a troca de ministros e que, se não derem certo,
PARECER, sob n• 62, de 1992, da Cpmíssão
não é pelo fato de serem neófitos, pois já serviram a outros
- de Constitu.ição, Justiça.e Cidadania: 1'-' pronunciamen:.
&<?vemos. E hoje, voltam. A história se.repete, é sempre
to: favqrável ;:to Projeto _,çoin '35 em~nda~qde pferece; ?t Wf'
a mesma.
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nunciamento (sobre as Emendas de Plenário):· favorável as

Emendas de n~' 44, 45, Só~ e 65; favoiáVeCiíos termos de
subemendas, às de n,s 36 a -38, 40, 42, 54, 55, 59, 62 e 66;
pela rejeição das de n'' 43, 46, 47 a 53, 58, 60, 61, 63 e
64; pela prejudicialidade das de n~ 39 e 41; e apresentando
adens-6?,doRelator.
-5

-2PROJETO DE LEI í>A
CÂMARA N• 126, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno.)

Votação, em· turno único, do ProjetO de Lei da Cãrnara
n' 126, de 1990 (n' 1.854/89, na Casa de origem), de iniCiativa
do Ministério Público da União, que cria a Carreira de Apoio
Técnico Administrativo do_ Ministério PúbJicO da União e seus
cargos, fixa· os valores de vencimentos;- e-dá outras Providências, tendo

Abril

ê!e 199~

República Federativa do Brasil e o Goverllo da República
Popular da Bulgária, em Brasilia, ern 25 de julho de 1990.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra encerro a discussão.
Encerrada a discussão sem apresentação_ de emendas,
a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos
termos do disposto no art. 324 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
É A SEGUINTE A REDAÇÃO FINAL APROVA. ·DA:
Redação fmal do Projeto de Decreto Legislativo
n' 129, de 1991 (n• 62, de 1991, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos
do art. 49. inciso I. da Constituição, promulgo o se~
guinte
-

PARECERES,
-da Comissão de Constituição, e Justiça e Cidadania,
sob nS' 485, de 1991, favorável, com voto vencido, em separado)
da Senadora Júnia Marise; e
-de Plenário, Relator: Senador Cid sabóiã de Carvalho,
favorável às Emendas n~ 1, a 4, 6 a 8; e favorável à de n9
5, nos termos de subemenda que apresenta.
O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Nos termos
do art. 175, e, do Regíinerito Interriõ, a Presidê-ncia retira
o item 3 da pauta de hoje.
É O SEGUINTE O ITEM CÚJÁ APRECIAÇÃO É
ADIADA:
. . c-•. -

-3PROJETDDE-Ll:O"J DA CÁMARA
N• 125, DE 1991
COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos te~mos do
art. 33_6, c, do Regimento InternO.)
Votação, em turno úriico, do Projeto deLei da Câmara
n' 125, de 1991-Complementar (n' 60/89, na Casa de origem),
que disciplina os limites das despesas coln o funcionalismo
público, na forma do art. 169 da ConstituiçãO Federal, tendo
PARECERES, proferidos, em plenário:
·
_(Relator: Senador Meira Filho.)
-1 9 pronunciamento: favorável ao projeto;
-29 pronunciamentO:· favorável à emeD.da de pleflário.
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas
perante a Comissão de Assuntos EconómíOOs~)
O SR. PRESIDENTE (Magno Baeelarf.',- Item 4:
DiscussãO, em turilo único, da Redação Final (oferecida pela Comissão Diretora em seU Parecei= :0.? 65, de 1992),
do Projeto de Decreto Legislativo n' 129, de 1991 (n' 62191,
na Câmara dos Deputados), que aprova ·o''texto do Acordo
sobre Cooperação Cultural celebrado entre o GOverno- da

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1992
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação -cultural entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Popular da Bulgária, em Brasília, em 25 de julho
de 1990Art. 19 É aprovado o texto do Acordo sC)bre _Coope_ração Cultural celebraso entre o ·Governo da RepúbliCa Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da Bulgária, em B_rasília, em 25 de julho de ~990.
. Pai"ág~!ifo único". Sã_o sujeitos ã aprovaçãO do Co"ngresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do
referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição
Federal, acarretem encargos ou-compromissos-gravosos ao
património nacional.
Art. 29 Este decreto _legislatiVO-entra eiri Vigor na· data
-

d~ sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Item 5:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão Diretora em seu Parecer n~> 66,
de 1992), do Projeto de Decreto Legislativo n' 131,
de 1991 (n' 63/91, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Convênio de Cooperação Bilateral
entre o GOVerno dã. RepUOHc3. Federativa do Brasil
e o Governo da República da Bolívia na Área de Produção Animal, firmado em Brasília, em 15 de agosto
de 1990.
Em discussão a redação finaL (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão:
Encerrada a discussão sem apresentação de emendas,
a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos
termos do disposto no art. 324 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
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É A SEGUINTE A REDAÇÃÓ FINAL APROVA-

DA:

Redação f"mal do Projeto de Decreto Legislativo

n• 131, de 1991 (n• 63, de 1991, na Câmara dos Deputados).

Faço saber que o Congresso·Nacion3l aprovou e
eu,
, Presidente do Senado Federal, nos termos
do art. 49, inciso I, da Constituição, promulgo o segUinte
DECRETO LEGISLATIVO N•

, DE 1992

Aprova o texto do Convênio de Cooperação Bilateral entre o Governo da'Repúb'i~_ Federativa do Brasil
e o Governo da República da Bolívia na Área de Produção Mineral, firmado em Brasffia, em 15 de agosto de
1990.
Art. 1" É aprovado o texto do Convênio de-Cooperação
Bilateral entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Govenio da República da Bolívia na Área de Produção
Animal, firmado êm Brasília, em 15 de_ ~gosio de 1990.
Parágrafo únicO~ São sujeitC?~ à apro-vãção do Congresso
Nacional quaisquer atOs -que poss·am resultar em revisão do
referido Convênio, bem como quaisque_r aj_Ustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
património nacional.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em vigor mi data
de sua publicação.
-··

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar).- Item 6:
Discussão, ein tUmtrliDIOO ,-da Redãção, Fiiihl-(oferecida pela Comissão Diretora em'sé•fPaiécá n 9 67,
de 1992), do Projeto de Decreto Legislativo n' _132,
de 1991 (n' 64/91, na Câmara dos Deputados), que
aprova-o texto do Acordo de Cooperaçâo pa:rá ó AprOveitamento dos Recursos Naturais e o Desenvolvimento da Bacia do Rio Quaiaí, celebradO eittre o Governo
da República Feder~tiva do Brasil e o GovernO da
República Oriental do Uruguai, em Artigas, em 11
de março de 1991.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não_ havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão_ sem apresentação de emendas,
a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos
termos do di'sposto no art. 324 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
É A SEGUINTE A REDAÇÃO FINAL APROVADA:
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n~ 132, de 1991 (n9 64, de 1991, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o ·Congresso Nacionar -a~prOvOU, é· eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 49, inciso
I, da ConstituiÇão: Pfomulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•
, DE !992 .
Aprova o texto do Acordo de Cooperação para o
Aproveitamento dos Recursos Naturais e o Desenvol-
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vimento da Bacia do Rio Quanú, celebrado entre o Governo da Repúbliea Federativa do Brasil e o Governo
da Repúbliea Oriental do Uruguai, em Artigas, em 11
de março de 1991.
Art. 1' É aprovado o texto do Acordo de Cooperação
para o Aproveitamento dos Recursos Naturais e o Desenvolvimento da Bacia do Rio Quaraí, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Oriental do Uruguai, em Artigas, em 11 de março de 1991.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do
referido Acordo, bem como quaisquer ajUstes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravoSos ao
património nacional.
Art. 29 Esté decretO legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Item 7:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão Diretora em seu Parecer n" 70,
de 1992), do Projeto de Decreto Legislativo n' 133,
de 1991 (n' 67/91, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural,
celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da Roménia, em 13 de março
de 1991.
Em discussão a redação fiilal. (Pausa.)
"Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas,
a redação fmal é considerada definitivament~ aprovada, nos
termos do disposto no art. 324 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
É A SEGUINTE A REDAÇÃO FINALAPRO-

VADA:

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 133, de 1991 (n• 67, de 1991, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 49, inciso
I, da Constituição, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•
, DE 1992
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural, celebrado e;ntl"e o Governo_da_República Federativa
do Brasil e o Governo da Romênia, em 13 de março
de 1991.
Art. 1~ É aprovado o texto do Acordo sobre Coqperação Cultural, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Romênia, em 13 de março
de 1991.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do _Congresso
Nacional quaisquer atas qutqJOssam resultar em revisão do
re(erido _Acordo, bem como quaisquer ajuSteS cOmPlementares que, nos termos do arL 49, inciso I, da Constituição
Federal, acarret~~ en~gos_ ou compromissOs -graVosos ao
patrim-6nio nacional.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Item 8:
Discussão, em turno único~ da Redação Final (oferecida pela Comissão Direto-ra- em Séi.J. Parecer n 9 71,
de 1992), do Projeto de Decreto Legislativo n' 140,
de 1991 (n' 27191, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo-:-Quadro Cooperação Fazendário-Fiõ.ailceira, celebrado entre o Governo da_Repú-

blica Federativa do Brasil e o Governo dos __ EStados
Unidos Mexicanos, em Brasília, eril 10 de outubro de
1990.
Em discussão a redação fmal. (Pausa.)~
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas,
a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos
termos do disposto no art. 324 do Reginif:ntó Interno.0 projeto vai à promulgação.
É A SEGUINTE A REDAÇÃO EINAL APROVADA:

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 140, de 1991 (n' 27, de 1991, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
,
Presidente do Senado Fede_(al, Dos termos do art. 49, inçiso
I, da Constítuição, promulgo o seguinte
, DE 1992-.
DECRETO LEGISLATIVO N•
Aprova o texto do Acordo-Quadro de Cooperação
Fazendário.Financeira, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados
Unidos Mexicanos, em Brasília, em 10 de outubro de
1990.
Art. 1' É aprovado o texto do Acordo:Quadro de Cooperação Fazendário-Financeira, celebrado -entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados
Unidos_ Mexicanos, firmado em Brasília, em 10 de outubro
de 1990.
Parágiafo úilico. São sujeitos_à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer ajustes complementares ·que, nos termos
do art. 49, inciso I, da ConstitUiÇão Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 29 Este decreto legislativo entra eln -vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Item 9:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão Diretoia em ~Q __l)ÇJrec~r n9 69,
de 1992), do Projeto de Decreto Legislativo n' 142,
de 1991 (n' 36191, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre a_crhição de uma Co- _
missão Mista -de Cooperação, celebrado entre o Governo da RepUblica Federativa do Sra.sil e o GovernO
da República da Tunísia, em Brasília, em 27 de novembro de 1990.
Em discussão a redação final (Pausa.)
Não_havendo_quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas,
a redação final é considerada defiD.ifiy_ainente -~provada, ilos
termos do disposto no art. 324 do Regimeritó Interno.
O projeto vãi _à promulgação.

ID
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ÉA SEGUINTE A REDAÇÃO FINAL APROVADA:

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n•
142, de 1991 (n' 36, de 1991, na Câmara dos Deputados).
Faço saber- que 0-_-Congresso NacioD.al -aprovou, e
eu,
, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
49, inciso I, da ConstituiçãO, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•
, DE 1992
Aprova o texto do Acordo sobre a criação de uma
Coniissão Mista de Cooperação, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Tunísia; em Brasília, a 27 de novembro
de 1990.
_
Art. }9 É aprovado o texto do Acordo sobre a criação
de uma Comissão Mista__de Cooperação, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o -GoVerno da
República da Tunísia, em Brasília, a 27 de novembro-de 1990.
Parágr3!o único. · São sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisqUer atas qUe possam resultar em revisão: do
referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso_ I, da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimóniO -nacionã.l.
_ _Art._ 29. Este Qecreto legisl~tivo entra éin vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bcacelar) -Está esgotada
a mâ.téria- cOnstante da Ordem- do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Gerson Camata.
O SR. GERSON CAMATA (PDC-,- SC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)_- Sr_. Presidente,
Srs. _Senadores, o Btasil, apesar de quase todos nós brasileiros
termos nos esquecido disso~ continua sendo o mai9r produtor
mundial de café. u- Estado de Minas Gerais é o -primeiro
produtor do Brasil; o segundo, o Espírito Santo; o terceiro,
o Estado de São Paulo; e, o quarto, o Estado do Paraná.
O meu Estado, o Espírito Santo, é, além do segundo
produtor de café de maneira geral, o maior produtor mundial,
depois da Indonésia, do café da variedade robusta, do gênero
colinon.
Com as quedas do ano passado, do preço e das cotações
da soja, no mercado internacional, o café vpltou a ser o produto agrícola brasileiro que mais rendeu divisas na sua exportação para o Brasil, com cerca de 2 bilhões e 400 milhões
de dólares.- Entretanto fomos obrigados durante o ano passado, a exportar mais café para fazer menOs- divisas, isso com
conseqüência de uma cochilada que o Brasil deu, na sua ação
junto ao mercado externo, há três anos. Desastrosamente
o país líder d&: produção, e que mais votos tem na Organização
-Internacional do Café, organísmO sediado em Londres, que
dita_ e _impõe as regras para a comercialização do produto
ano a ano, apesar dessa posição ímpar, o Brasil, levado pela
pressão dos próprios exportadores brasileiros de café, torpedeou e acabou com o Acordo Internacional do Café, fazendo
assim uma política de apoio, na época, aos ·norte-americanos.
Os Estados Unidos há três ou quatro anos, precisava injetar
dólares na América ce-ntral e na Colômbia. A guerrilha estava
ali, nã ·região de Honduras e de El Salvador; havia o perigo
de Cuba, no Caribe, e os americanos estavam buscando uma
forma de injetar mais recursos Daqueles países que estavam
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serem satélites ap1ericanos naquela re-

gião é. uí'ml das mané:iras que o Departamento de Estado
Americano encontrou foi~ exatame'ilte~ comprar menoS café
do Bràsil e mais dos países da América Central, que diga-se
de passagem, produzem um café melhor do que o brasileiro,
os famosos centrais suaves. Os Estados Unidos puseram como

porta-vozes dessa sua posição, no Acordo Internacional do
Café-e eu estavã nessa reunião, que se realizava em Londres
-,- exatamente os propósióS- países- dá América Central e
a Colômbia, que quase sempre esteve sintonizada com o Brasil

nas posições do mercado internacional, e que, naquele ano,
passou a defender a posição dos Estados Unidos.
Aqui, ·no Brasil, os esportadores' brasileiros~ numa posi~
ção que até hoje ninguém cOnsegUiu entender, passaram a
dar suporte à posição norte-americana contra o inteiess'e dos
produtores de café do Brasil e o Governo brasileiro acabou
votando a favor da extinção do Acordo Internacional do Café.
Desfeito o acordo, aconteceu aquilo que todo mundo sabia
que ia acontecer: o preço, as cotações do café no mercado
internacional despencaram a quase metade dos preços que
eram praticados quando da vigência daquele Acordo Internacional do Café.
Na época, tanto a Colômbia quanto os países da América
Central e o Brasil, que desastrosamente caiu nessa conversa
e ,praticou um ato Suicida contra a sua economia e a economia
cafêeira principalmente, dizia-se que se deveria lutar pelo
livre mercado, que os países têm o direito ·de fazer o jogo
de mercado,, da oferta e da procura e que era melhor em
mercado livre, sem normas, que acabaria por beneficiar a
todos: consumidores e produtores de café.
Os grandes beneficiários dessa ação brasileira desastrosa
foram os intermediários, porque enquantO o lavrador capixaba, o mineiro e o paulista estav.am vendendo o seu café pela
metade do preço em dólar, que venQia há três anos, o café
não baixou de preço para o consumidor americano, o noruegu~s, o alemão, o europeu:e õ norte-ame-ricano. Então, houve
uma fatia enorme desses lucros ficando nas mãos daquelas
três ou quatro grandes empresas mundiais que intermedeiam
a compra do café do produtor e a venda np mercado consumidor.
Pois bem, agora a Colômbia e os países da América Central, revendo suas posições, começaram~ há dois anos, a pressionar o Brasil para que se voltasse ao regime do Acordo
Internacional do Café e ao regime de cotas.
O Brasil demorou pelo menos dois anos para voltar a
perceber que o melhor regime para a economia cafeeii"a, para
a estabilização dos preços, para a garantia de preço do produ~
tor de café era a volta ao--Acordo Internacional do Café.
Esteve aqui o_Presidente da Colômbia, o Sr. Cesar Gaviri-a Trujillo, que veio pessoalmente dizer ao Presid~nte Collor
que os produtores de-café, da América Latina, não se sustentariam por mais dois ano~ caso o Brasil, que tem o maior
núniero de votos, no Acordo Internacional do Café, não votasse pela volta do sistema de cotas e pelo sistema· de preços
controlados através do Acordo.
Os produtores brasileiros~ as cooperativas de produtores
estavam contra o fim do acordo desde que esse assunto começou a ser debatido há mais d~ cinco anos. E começaram,
agora, nessa nova tentativa já patrocinada pelos países que
impuseram o fim do Acordo_ -. a Colômbia e os países da
.América Central-; os produtores e as cooperativaS' mineiras,
capixabas, paulista$ e paranaenses, a se baterem pela Volta
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ao Sistema de cotas. Entretanto, o Brasil ficou sempre exitante;
o Brasil até hoje não tem uma posição definida.
-- Vejo agora estampado no Correio Braziliense, de domingo último, a Dr~ Dorothéa Werneck, que foi a Londres representar o Brasil na reunião preliminar da OIC- OrganizaçãoInternacional do Café - dizer o seguinte: "O Brasil ainda
não tem uma posição definida".
Ora, sou um admirador da atuaç~o da ex-Ministra e atual
Secretária Dorothéa Werneck. As suas ações~ a seriedade
com que se dedica aos temas que caem em suas mãos, são
exemplares - uma funcionária pública vocacionada, dedicada, esforçada e, acima de tudo, muito séria no trato dos problemas que vêm às suas mãos.
Entretanto, parece-me que há uma falha do Brasil nesse
aspecto, porque se joga com o interesse de milhares de pequenos produtores de café pelo interior do Brasil.
- No Espírito Santo, por exemplo, o tamanho médio da
propriedade de café é de 30 ha, são pequenas propriedades
e, pelo menos, 130 mil capixabas, em 2 milhões, vivem do
café diretamente. Creio que mais de 250 mil, direta ou indiretamente, vivem da produção, comercialização e do preparo
da safra cafeeira rio Estado do Espírito Santo- todos pequenos lavradores.
Ora, quando a seleção brasileira vai jogar com um time
estrangeiro - estamos. vendo, agora, que vai jogar contra
a Finlândia -, a primeira coisa é que há urna: conVocação
e os jogadores vão treinar para se ·apressentar contra o pais
estrangeiro. Estamos, agora, em preparação para as Olimpíadas de Barcelona. E os atletas brasileiros~ que para lá
vão, já estão disputando os índices olímpicos, estão se pieparando, treinando .seis a sete horas por dia.
Por isso, nãO entendo como é que a delegação brasileira
vai a uma reunião do Acordo Internacional do Café, sem
que antes tenha feito aqui uma reunião e tomado uma posição
para saber o que fazer lá, que posição o Brasil vai defender
lá. Ir à reunião para dizer que nós estamos sem uma posição
definida, é melhor não ir à reunião.
Seria necessário - e era· isto que eu q-ueria recomendar
-,caso não se fizesse a nível de Executivo, que se promovessê
aqui no Senado, ou seja, que se convocassem os produtores,
as cooperativas de produtores, torrefadores e até os exportadores de café, que hoje já se penitenciam pela pressão desastrosa que exerceram sobre o Governo, levando-o a se retirar
do Acordo Internacional do Café, para fazemos aqui um encontro, que durasse um ou dois dias, onde todos os segmentos
da lavoura cafeeira se pronunciassem, colocassem suas posi~
ções para darmos ao Governo brasileiro, que nãt:> tem uma
·posição definida, que não tem uma posição formada, uma
orientação do que pretende fazer na próxima reunião, que
vai acontecer em maio, novamente em Londres.
A última reunião será em setembro~ e se partirmos para
o sistema de quotas dentro do Acordo Internacional do Café,
já em maio o Biasil terá que chegar a essa reunião com uma
posição definida~ tirada da maioria dos segmentos envolvidos
na produção, no preparo, :na comercialização, na torrefação
e na exportação do café. E o Brasil, qUe é o líder mundial,
que tem mais votos que todos os pafses da América Latina,
que tem mais votos na Organização Internacional do Café
do que todos os produtores africanos~ e que só os Estados
Unidos têm votos igual ao Brasil, porque o Brasil é o maior
produtor e os Estados Unidos o maior consumidor, juntamente com os Estados Unidos, pode decidir a posição com
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que

s~rá

em maio e depois em

setembro.
O que !J.áO pode s~ão os países produtores da América
Central, da Africa e da Asia- porque a Índia também começa
a produzir café- ~-se. apresentarem nesse encontro já com
posição definida e o líder mundial, que poderia levantar a
bandeira da salvação da produção e da exportação de café,
chegar hesitante, sem ter posição definida. E já é a segunda
reunião à qual o Brasil comparece para dizer que não tem
posição definida, o que significa que não deveria ter ido às
duas reuniões.

_-_o,_-

0 mercado de café é- m-uito Suscetível a essas manobras
ou a essas hesitações. Uma semana antes da reunião, que
aconteceu no início de abril, nos dias 3, 4 e 5, em Londres,
quando a Colômbia divulgou que o Brasil apoiaria o _sistema
de retenção de 10% da produção da safra deste ano, como
condição preparatória para a volta do Acordo por um período
de 10 anos, a partir do ano que vem, os preços do café subiram,
em dólar, no mercado internacional, 30%. E começou a: haver
pelo interior de Minas Gerais, São Paulo, Espírito_ Santo_ e
Paraná uma nova esperança doS crilfiv-ãdores de café. Quando
o Brasil apareceu na Conferência de Londr_es e disse que
não tinha posição firmada, que não tinha posição a adotar,
não ti_nha o que dizer, o café recUou, :novamente, 30% e
voltou à metade dos preços que se praticavam, em dólar,
antes de 1988.
Então, há necessidade de que o Governo brasileiro, quando comparece a uma conferência, a um acordo, a um encontro,
faça como a seleção brasileira: treine antes para saber o que
vai fazer no campo; como o _atleta da seleção _olímpica brasileira, que começa o preparo, o teinamento físicO e o treinamento específicO -para, mais ou menos, ter a idéia do que
vai fazer na Olimpíada. Não pode sair do Brasil uma delegação
que não fez antes uma reUnião, que-hão tóinOü uma· posição,
para ir a Londres dizer que não tem uma posição definida.
Há, no Brasil, os_arautos do neQliberalismo, que pregam
o não-retorno ao Acordo Internacional do Café, que devemos
deixar o mercado ser praticado livremente. Ora, eles estão
defendendo o leão contra o subdesenvolvimento brasileiro;
eles estão defendendo os intermediárioS da exportação e da
importação dos países consumidores, que ab9canham a safra
cafeeira dos· países da América Latina e da Africa quaSe qUe
gratuitamente e vendem caro nos mercados europeu e norte-americano.
·
Há necessidade urgente de que haja regulamentos. Depois do petróleo, o café representa o prodtifo que nlãis i.nóVimenta dólares no mundo, embora pareça incrívell Até há
bem pouco tempo era o petróleo, em primeiro lugar, o armamento, em segundo lugar e o café, em terceiro-lugar. Com
as mudanças ocorridas recentemente no mundo,_ o petróleo
está em primeiro lugar e, em segundo lugar, o café.
Ora, se o petróleo tem a OPEP, que regula as relações
entre a produção e o consumo do petróleo, se ela pode impor
a um país-membro que ele diminua a sua produção para manter os preços sustentados é porque normalmente os países
produtores são pobres, subdesenvolvidos, e precisam ~a receita do petróleo, enquanto os grandes consumidores de petróleo, no mundo, são os exploradores, os que gastam e querem
ter sempre o petróleo de graça, forneçido pelos países produtores mais pobres, para eles não gastarem os estoques de
petróleo que têm e guardarem-no estrategicamente.
Por falar em petróleo, Sr. Presidente,li, há pouco tempo,
que os Estados Unidas estão comprando petróle.o da Arábia.
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Saudita agora que ele está barato, e jogando-o de novo nos
poços que eles têm lá, guardando-o, armazenando-o, refazendo os poços, fazendo grandes estoques de petróleo. É
claro, explora-se o país produtor, que precisa dos recursos
e das divisas advindes da venda do petróleo. É um direito
que eles têm por serem mais fortes, mas nós, brasileiros,
temos de nos defender também, proporcionando a um organismo internacional como _a Organização Internacional docafé o estabelecimento de normas para a comercialização do
nosso maior produto agrícola na renda de divisas em dólares
na balança de pagamentos do Brasil.
Outro fator faz COm que- o- café mereÇa esSa proteção
de um organismo internacional. Quando um lavrador colhe
a soja, ele corta também Opé da planta. Isso ocorre também
cóm o milho ou· o feiJã-o. Se, no ano s_eguinte, a soja ou
milho não deram lucro, ele deixa de plantá-los, porqu·e 'é
uma cultura que dura de cinco a seis meses: O café, entretanto,
é um arbusto. Isso significa que somente três anos após O
seu plantio começa a sua produção de mais ou menos trinta
anos. Por essa razão o cafeicultor se toma e~cravo daquele
arbusto. Portanto-, se não houver uma proteção internacional
do preço a esse produto, a queda da cotação rião pode ocasionar o Corte daquele arbusto, do qual o produtor praticamente
se tomOU Uffi -servidor, um escràvo.
Há muitos anos, os países produtores ficaram quase sem
c·afé, porque a produção caía no mundo inteiro, os preços
ficaram mUito baixos e não havia cuidados dis'peBsados à lavoura. Nessa época sugeriram a esses países a criãçâ() de um
Acordo Internacional do Café que regulasse as relações entre
os produtores e os consumidores;
Esse Acordo func_ion3_ da seguinte forma: os países se
reúnem no mês de setembro de cada ano; de um lado, os
produtores e, de outro, os _consumidores. Se naquele ano
o consumo será em torno de setenta milhões de- sacas no
mundo, fixam um preço máXiino e- um preço inínírilo para
o café durante o ano seguinte.
Se o café ultrapassa o teto máximo, os países produtores
jogam mais café no mercado, se o café baixa muito de preço
e ultrapassa o teta mínimo, se vem abaixo do mínimo, os
países produtores retiram O café do mercado, mantendo sempre ·a produção estanque. Não há prejuízos aos consumidores,
e os produtores _são- beneficiados.
Ao enfocarmos esse problema que afeta a mais de 2 milhões de brasileiro~ que lid:;tm coin café pelo interior do Brasil,
gostaríamos de recomendar à ilustre Secretária Dorothéia
Werneck_ ijue, na- reunião de maio, não diga que o Brasil
não tem posição definida, que reúna todos os segtrientos,
desde a lavoura até a exportação, e tome uma posição firme
que será a do Brasil.
O Senado Federal tem responsabilidade por isso, porque
se trata de um acordo internacional. Ele é r_egulado, de açorda
corri a nova Çoi:tstituiçâo Federal, pelo Senado Fe~~ral~ paí
a minha infciativa de daqui partir esSa prOmOÇãO desse encontro dos cafeicultores com -todos os segmentos do mercado,
para -que digam qual a posição que querem que o Governo
brasileiro tome naquela reunião. - - -Tomando o Brasil uma posição firme, tenho a certeza
de que os preços no mercado internacional começarão a ter
sustentação, e ·o café voltará a ser um produto cujo plantio
seja compensãdor para os cafeicultores brasileiros.
Sr. Presidente, com a permissão de V. Ex~ e ado Plenário,
trarei dois assuntos, além desse ligado ao problema dapartitipação do Brasí,l no Acordo lóterna:cional do Café.
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Quanto ao prltneiro, é com- satisfação que registramos
no jornal Congresso Nacional um diScurso do Deputado Moroni Torgan, negando as afirmações feitas. Quer dizer, S.
Ex~ retira as denúncias que havia feito sobre o problema de
tráfico de drogas no Congresso NaciOnal, pririCiparm:ente contra o Comitê de IID.prensa do Senado Federal, que havia sido
covardemente acusado por ele de ser um centro de distribuição
de drogas, sem nenhuma prova, sem a citação de nenhum
nome.
Creio que o erro- do Parlamentar foi grave, mas, a partir
do momento em que se retratou, em que pediu desculpas
e diz que não fez essas acusações, lembro aquele ditado que
eu e o senador Mansueto conhecemos bem: "errar é humano;
permanecer no erro-é diabólico". Voltando atrás, S. Ex• deixou de ser diabólico e voltou a ser humano.

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me V.

Ex• um apar-

te?
O SR. GERSON CAMATA- Com muito prazer, nobre
Senador Mansueto de Lavor.
O Sr. Mansueto de Lavor - Realmente é. importante
saber disso, porque<Jã.SSUnto causou estranheza, e a notícia
se·espalhou por todo o País. A institUição fOi atingida diretamente por essa afirmação apressada do -Deputado cearense.
Creio que a notída não pOderia ser veiculada assim, sem
mais nem menos. Já que houve o desmentido, creio que o
Deputado Moroni Torgan reconheceu que foi loquaz em excesso. Talvez tenha sido mal interpretado, talvez não, e agora
repõe a verdade. É importante saber que para tantqs vai haver
muita dificuldade perante a opinião pública. Espero que a
notícia do desmentido do Sr. Deputado se espalhe com a
mesma rapidez e intensidade com que se difundiram as afirmaçõe·s que lhe foram atribuídas anteriormen~, que S. Ex• agora
nega. Aí vem o papel da responsabilidade de todos nós, que
temos um mandato, uma tribuna, uma coluna no jornal. Afinal, é um papel semelhante, pois devemos pensar duas vezes
nas nossas afirmações, prinCipalmente quando envolvem a
credibilidade das pessoas, a sua honra. As palavras voam
realmente e não se recuperam mais. Já que houve referência
a Santo Agostinho, esse é o exemplo da calúnia difÍcil de
ser reparada. V. Ex• sabe muito bem do que se trata. Nem
preciso prestar solidariedade ao Comitê de Imprensa,_ e não
ia' fazê-lo aos companheiros do Congresso;pois já o fiz pessoalmehte. Esse episódio foi lamentável porque ganhou· todas
as manchetes do País e talvez do exterior. Há alguns dias,
lemos notícias dos cheques sem fundos passados pelos Deputados americanos. V. E r também leu. Assim como isso foi
difundido internacionalmente, cr~io que a imprensã. do mundo
inteiro veiculou que no Congresso Nacional existem traficantes, que o Comitê de Imprensa é uma "boca de fumo" etc.
COino-é que -o· Deputado vai reconciliar-se com essa verdade
que agora transmite? A meu ver, a retratação foi um pouco
tardia, pois, no día seguinte, já devia estar desmentindo essa
notícia. Em todo caso, antes tarde do que nunca, Senador.
Esse desmentido foi importante, embora jamais possa S. El!- -reparar totalmente os males que a notícia causou ao Congresso
Nacional e aos que-fazem a cobertura da imprensa no Congress-o Nacional.
O SR. GERSON CAMA'i'A- Obrigado a V. EX'
Outro fato que queria relatar, Sr. Presidente, é um grave
acontecimento ocorrido no Espírito Santo. O GOverno do
Estado tinha uma empresa chamada EMCATUR- Empresa
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eaPixaba de TuriSmo -·cujo objetivo era promover o turismo
naquele Estado. Em 1987, no Governo do então Governador
Max Mauro, resolveram privatizar a empresã o fizeram através
de doações de ações. Um indivíquo que tivesse um jornal
dedicado a turismo ganhava ações - c·c;rmo- estavã praticamente falida era até um ónus aceitar a ação da empresa.
Um outro, dono de hotel, ganhava mais algumas ações, até
que a iniciativa privada ficasse com 51% das ações e pudesse
gerir a empresa. Ocorreu que um hoteleiro do Espírito Santo,
Sr. Marcelo Valadares Nader, foi agraciado com 6.5% das
ações da EMCATUR, que acabou não sendo privatizada pela
não aceitação das suas ações. Resolveram, portanto, extinguir
a empresa, através de uma lei do Go'vemador, aprovada pela
Assembléia Legislativa, em 17 de maio de 1991.
No dia 5 de março de 1992, com a EMCATUR jã extinta,
esse hoteleito que havia ganho as ações as vendeu ao Governo
por Cr$190 milhões e ainda passou recibo.
O pior é qu~ a empresa não tinha _dotação orçamentária
para recompor essas ações, e não sei que mágica fizeram
para que o Tesouro do Estado arranjasse os Cr$190 milhões,
quando alegava não poder pagar as ações trabalhistas movidas
por empregados demitidos. Além dessas ações terem rendido
tanto em um ano - passaram de zero para 190 milhões de
cruzeiros_- não foi retido O" imposto de renda na fonte desse
lucro extraordinário.
Faço esse registro, prirrieiro, por um dever de consciência
e, em segundo lugar, esperando uma solução para esse problema, tendo em vista que nenhuma providência foi tomada,
seja por parte da Polícia - que está nas mãos do Governo
estadual - , do Tribunal de Contas ou da Assembléia Legislativa daquele Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Garibaldi Alves Filho.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB- RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do aorador.) --Sr.
Presidente, Sx# e Srs. Senadores, muito se tem falado sobre
o processo de privatização no nosso País. Há um consenso
de que o Estado deve abrir mão de determinadas atividades
em que se mostrou ineficaz cedendo esp3.ço para a iniciativa
privada.
Mas há também, por outro lado, um outro conse11so de
que esse processo de privatização foi le-vado a efeíto com
certo desacerto, uso de moeda podres e uma série de questionamentos.
Venho, Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores dar conhecimento à Casa de que está em marcha o processo de privati~
zação da Companhia Nacional de Álcalis, do Rio de Janeiro,
que envolve a privatização da Alcanorte, localizada no meu
Estado, o Rio GTande do Norte.
Para estranheza nossa, a Alcanorte não se encontra incluída no Decreto do Presidenteda República que institui o Programa Nacional de Desestatização, quantO, oficialmente, está
sendo privatizada a Alcanorte, que detém 41% das ações
da Alcanorte e 90% do capital votante.
A preocupaÇão é grande no nosso Estado com relação
a esse processo, pois a proposta inicial da privatização e~stabe~
lecia a venda separada da Companhia Nacional de Alcalis
e da Companhia de Álcalis do Rio Grande do Norte.
Posteriormente, por-reComeridação do BNbES, loi eÚtborada uma outra. proposta, odedecendo ao perfil da venda
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em bloco; isto é, Álcalis, denominada Unidade de Produção
E~pero que até lá - o leilão está marcado para o dia
l,localizada no Rio de Janeiro, Alcanorte, localizada no nosso
10 ,de Junho - o bom senso volte a prevalecer junto àqueles
Estado, denominada Unidade de Produção 2, além de 20
que estão dirigindo .esse processo de privatização, e que se
milhões de metros de terras da Àlcalis, quadrados no litoral
possa fazer um leilão que atenda aos interesses do País. ·na
norte do Rio- de Janeiro. Ora, está-se misturando, no mesmo
maneira como estão fazendo, Sr. Presidente caminharemos
processo de privatização, empresas do ramo _qtiínlicos indúspara um impasse. O Governo não tem recurs~s ·para concluir~
trias de base, com outras empresas interessadas no ramo imo- a fábri~-~ de barrilha no Rio Graride do Noite'e,--então, quer
biliário do negóCio.~ ~~~~
se senttr liberado_daquelas responsabilidades e entregar a bataEssas informações, colhidas junto ao BNDES, estão des- ta quente, podemos dizer assim, nas mãos dos empresários.
pertando a maior perplexidade no nosso Estado e, poderia
Ora, Sr. Presidente, S~ Srs. _Senadores, se o Governo não
dizer, a maior irritação, tendo motiVado a Assembléia Legis- foi capaz de concluir uma fábrica de banilha, ao longo desses
lativa do Rio Grande do Norte, por iniciativa do Deputado anos, como é que a iniciativa_ privada vai concluir do dia
Estadual Frederico Rosado, a iniciar uin debate a respeito para a noite? Não acredito. Dessa maneira, vamos te; o abandessas situação. Para tanto, foi conVidado um conterrâneo dono das obras dessa fábrica no Rio Grande do Norte. Volto
nosso, um "expert" no assunto, Dr. Otori:taiLopes Cardoso, a repetir, 90% da obra está concluída, os equipamentos estão
que fez uma palestra, recentemente, na Assembléia Legisla- adquiridos, mas, diante da dívida de 100 milhões de dólares
tiva, denunciando o fato de que poderemos ter a Alcanorte e diarite das vantagens oferecidas -nO pacote, poderemos tersimplesmente abanada, no que toca às suas obras de_ constru- a fábrica do Rio Grande do Norte abandonada.
ção civil.
__ _
.
__ . _ "
O Sr. Lavoisier Maia --Permite-me V. Ex~ um aparte?
É preciso que esta CaSa Se inteire da verdadeira situação
da AJ,canorte. A Alcanorte está com 90%. da sua obra física
O SR. GARffiALDI ALVES FILHO- Ouço V. Ex•
concluída; seus equipamentos adquiiidos, uma dívida de cem
O Sr. Lavoisier Maia-- Senador Garibalcli Alves Filho, .
milhões de dólares junto ao próprio BNDES; e uma cpacidade V. Ex~ trata de um assunto muito irripàrtante para ·o .Brasil
de produção, Sr. Presldente, Srs. Senadores,_de quatrocentas e particularmente para o Rio Grande do- Norte. O Brasil
mil toneladas por ano, o que significa dize:r: que, se colocada produz, mas ainda importa barrilha. O Rio Grande do Norte
em funcionamento, a Álcalis do Rio Grande d,o Norte possibi- tem excepcionais condições de produzir barrilha, porque é
litará ao Brasil a auto-suficiência na fabricação de barrilh_a_..
produtor de sal e calcário ém abundância, que afloram à super•
Isso não aconteceu nem_ mesmo em 19'42143, quando o fície de sua imensa região. Mais de 50% da fábrica está ConcluíPresidente Roosevelt entrou em entendimento com o Presi- da, há cerca de 10 anos ...
dente Getúlio Vargas para a trànsferêricfi de recursos técnicoO SR. G ARIBALDI ALVES FILHO - Noventa porcento
financeiros visando _o iníciO da_ industria,liz&ç_ão no B_rasil, a da obra física já está co:r;tcluída!
partir da indústria de base, ~nclusive para a construção de
O Sr:Lavoisier Maia- Mas no total do funcionaPlento-uma fábrica de barrilha no Rio Gtande _do. Norte, levada, é maiS: ou irienós 50"%, corri investimentos de, mais ou menos,·
posteriormente, -pelo Senador Amaral Peíxoto, para o Rio 120 milhões de dólares.
~
.
·
de Janeiro.
SR.
GARffiALDI
ALVES
FILHOÊ
verdade,
O
Hoje, temos um deficit na produção de barrilha da ordem
a dívida, hoje com esses investimentos chega· a 100-i::riilhões ·
de 300 mil toneladas, poderia ser suprido .com a pi-odução
de
dólares com esses inv~_st@ep:~:Qs._,- _.,
de Alcanorte.
_ __ .
~ .
,.
o" Sr. L~~oisi~-~- -M~ia ~-É necessário o'concluír_a oQrã~:
O que vênho denunCiar ileste instante, Sr. Presidente,
Sr's e SfS. Senadores, não é apenas um prOblema restrito Eu venho alertando o Governo, desde_ que assumi o mandatº, ~
ao meu Estado. Não tenho só a intenção d_~ que a fábrica -de Senad_Qr, sobre essa necessidade nacional de bacrilha, quan_::de barrilha seja reatiVãda - já que se enc.ontra paralisada do há uma fábrica do. produto abandonada no Rio .Grande
-, mas de chamar a atenção para o problema que envolve do Norte. O Governo diz que não tem cpndições para concl~;~~r ~
a obra. No .entanto, cpntinu_a~qs ,a_ i~ portar bar_rilha, _quan~p, ~
a produção de barrilha em todo o País.
,.
.
Com esse processo de privatização a cimtinuar enl mar- deveríamos exportá-la. E agora, nessa onda de modernização,
cha, poderemos ter a fábriCa da Alcanorte jramente abando- visando a privat~ação! quer privatizar a Alcanorte, dp Rio-,
nada, porque aqueles que vão adquirir a fábrica de barrilha Grande do norte, englobado a Fabrica Nacional de Alcalis, .
o farão em funçãO- da Álcanorte e da supervalorização das e também os seus terrenos vizinhos, no Rio de Janeiro. Nós,
terras próximas às fábricas do Rio de Janeiro. Como resultado, dq_ Rio Grande do Norte, _estamos_preoc':lpados,. porque a
o País continuará deficitário _em mat_éria __ g_g_],ãinlha, impor- fábrica não funciOnará._ Agora, vai privatizar. Como V. Er.'.
tando barrilha, quando, na verdade, com o pagamento dessa diz muito bem, vai jogar a batata quente nas mãos dos em_pre_~.
dívida, nós poderiamos ter uma nova fábriGã.de barrilha fun- sários? Ou, por trás disso, há negócios escusos? Qu_ero solidfl!"i,:-·.
cionarido em nosso País. Que_rem mis_turaf_i:ló~m~mtQ_ pacote zar-me com V. Ex~ ne;ste momento 4e tanta .importância partl.
a fábrica do Rio de Janeiro, que está enl Juncio.Dãmento, a economia nacional, mas_ que toca muito de perto ao nossq- ,
a fábrica do Rio- Grande do Norte, que e_stá parada, e as Estado, o Rio Grande do Norte.-E nesta hora, não somente
terras vizinhas à fábrica de barrilha no Rio de Janeiro. Ora, nós, rio-grandenses-do-norte, mas todos os Senadores, deve- ..
depois de comprado o_ pacote, os investidores irão voltar as remos levantar a nossa voz, porque a produção de b3rrilha ·
suas atenções para a fábrica do Rio de Jane_íto, para as terras está em jogo. Como_o_ Brasil quer modernizar a sua economia
que irão adquirir, vizinhas à fábrica do Rio de Janeiro, e se não põe em funeioxiariiento uma fábricã que vai faiet com
irão abandonar as obras da fábrica de barrilha no Rio de que deix~mos de importar e passemos a exportar o produto?
Janeiro do Norte, Cuja ativaçâo possibilitaria nada menos de Essa situação preOCUpa V. Ex~, que é um homem que faz
mil empregos para os nossos conterâneos, para os rio-gran- vida pública com seriedade, com responsabilidade, e preocupa a todos nós que amamos o RI<? Grande do Norte. Não-denses do Norte. _
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Podemos nos calar nesta hora tão difícil. Vamos ficar atentos,
Senador Garibaldi, até o dia 10 de junho, com o que poderá
acontecer até lá. A nossâ voz se leVantará'- aqui ilo"'plenário,-

a de V.

E~,

a minha, ao do Senador Dario Pereira e outros

Senadores que defendem o Nordeste e o Brasil nesta Casa.
Muito obrigado.
.
.
_
.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Agradeço a V.
Ex' Senador Lavoisier Maia. Estamos mesmo diante de um
i.mpassse. O Governo diz que não pode concluir a fábrica
de barrilha do Rio Grande do Norte, e por issa mesmo terá
que privatizá-la. Mas, privatizando dessa maneira, O Governo
vai, simplesmente, condenar a fábrica ao abandono e ao esquecimento. Ela vai vinir, como já está coi:neçando a vir~r, um
elefante branco.
-- Qualquer brasileiro que visitar, hoje, o Município Ue Macau, no Rio Grande do Norte, vai~se sentir verdadeiramente
Constrangido, estarrecido, diante daquele elefante branco que
ali se contempla. E se se disser que aquela é a fábrica que
poderá promover a superação desse grave problema de importação de barrilha por parte do nosso P~s~ simplesmente ninguém vai aCreditar. É realmente inacfeditável, Sr. Presidente,
Sr's e Srs. Senadores, a situação em: que se encontra essa
unidade de barrilha.
Na verdade, o que estamos propondo, o que estamd's
querendo é que o Governo faça um processo de privatização
que contemple a fábrica de barrilha do Rio Grande do Norte,
para que ela não venha a ser considerada um negócio niim
no meio de um bom negÓcio. O bom negócio é a fábrica
do Rio de Janeiro, o bom negócio é o imobiliário. A fábrica
de barrilha do Rio Grande do Norte é um negócio ruim que
se misturou no meio de dois bons negócios. Não, Sr. Presidente, não se trata de fazer negócio apenas. Processo de privatização não é apenas se fazer um negócio. Privatização significa
fazer como que o Estado brasileiro abra mão de determinados
espaços com relação à atividade económica, espaços que pOssam ser ocupados pela iniciativa privada.
Mas, nesta hora, nós queremos denunciar que uma indústria de base como a fábrica de barrilha não vai ser assumida
por uma empresa privada, a não ser que o negócio sejã. conduzido com seriedade, a não ser que se faça uma reformulação
nesse processo de privatização.
._
·
Quero, com este pronunciamento, dizer ao Sr. Presidente
e aos Srs. Senadores que, a exemplo do Senador Lavoisier
Mãia, nós 1?-amos ficar vigilante~ nesta Ga. sa.
. Nós nãO podemos
permitir que a Companhia Nacional de Alcalis seja negçciada
e que :isso aconteça em- detrimento da Companhia de Alcalis
do Rio Grande do Norte, pelo que representa para a-produção
de barrilha no nosso País. E com ess:es·esdarecime:qtos, com
essas observações e essa análise do problema, deixo aqui um
apelo ao Presidente do BNDES, Eduardo Mediano, no sentido e que se possa fazer um edital que venha_ C~J;_?.templar,
como já disse - ~stou me tomando repetitivo, mas é necessário - os ai tos interesses do País através da reativ~ção da
fábrica de barrilha no Rio Grande do Norte.
· O SR. PRESIDENTE_ (Magno ·Bacelar) :.._Tem ·a palavra
o nobre Senador Aureo Mello ..

O SR. A UREO MELLO' PRONÚNCIA DISCURSO QVE,cENTRÊ_GUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRES~DENTE (Magno Bacelar) pal,avra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

Concedo a
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OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Pronuncia
o ~egliinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr'' e Srs. Senadores,
em artigo publicado no fmal do ano passado (17-12-91) na
Folba de S. Paulo, o jornalista J ãnio de Freitas informou que
o Poder Executivo encaminhou ao Congresso pedidos de cré- ditos adicionais num total de C!$7 trilhões, com a· finalidade
de cobrir gastos qu:e já haviam sido realizados pelo GOverno.
Na opinião daquele articulista, teriam sido gastos feitos ilegalmente, porque nãO estavam previstOs na-Lei Orçamentária
relativa ao exercício finailceiro de 1991.
Para ressaltar a ilegalidade_,__ argumenta ele com o disposto
nos incisos I e ll, do art. 167, da Constituição, os quais vedam,
respectivamente~ "o início d_e programas· ou~prójetõs D.ãõ iÍl-·
clufdos na lei orçametária anu;:tl" e ã urealização de despesas
ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos
orçamentários ou--adicionais".
Como exemplo "notório" de vio~ação ao priinefro desses
dispositivos constitucionais, cita:- ele o caso do programa dos
CIAC, que ''foi iniciado sem ~ _correspondente crédito na
lei orçamentária". Ressalvando os aspectos de mérito ou demérito do referido programá, aqtiele-joina_1isia assegura-que
a ativação do programa foi atendida pelo desvio de verbas
da Previdência Social, o que implica desrespeito a outró i.D.ciSo
do mesmo art. 167 da ConstituiçãO,~exãtainenú~ o que pi'oibe.
"a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categ~ria para outtá Oü-âe um órgão para OütrO,
sem prévia autorização legislativa" (é o inciso VI).
A notoriedade desse exemplo de violação constitucional
estaria comprovada pela própria .ct>fifissão do ex-Ministro Ah
ceni Guerra quanto ao remaneJafuento de -dot~ções da Previdência para a· construção de CIAC.
Aliás, a Previdência teria sido t:tansformada num grande
fuiido- de provisão orçamentária e proVidênCia govetnamental
para outros remanejamentõs de dotações. Segundo Jãnlo de
Freitas, citando o Deputado Sérgio Arouca, no ano de 1991
"a Previdência che"gou ~ cobrir gastos até com demãrcação
de terras indígenas e pagamento -de inativos· do Ministério
da Saúde que nunc~ contribuíram. para 6 slst~jna••.
_
• Diz mais o jornalista que- ãs ãespesas do Governo, excew
dentes das previsões orçârilentárias; São muito numerosas.
E acres'centa: "se entre elas houver· ca~os justificáveis, -56 O
volu~e dos gastos excessivos com- propaganda do- governo
já desmoraliza o todo. Além do mais, para que-o-s -casOs justificáveiS, se existem, não caracteil.zàssem_ ilegalidade, bastaria
ao gov-erno ter SoliCitado ao CongresSo autorização para as
despesas, o que lião foi feito".
· Os comentários aqui referidos merecem- uma profunda
reflexão sob QS diferentes ângulos que as quest6es apresentad~ suscitani.
Em prinieiro lugar, ressalta-se niais uma vez o costwneiro
desrespeito à Constituição, q1;1e o GoVeino insiste; épl ignorar. -,
Age-se· Segundo a lei da conveniência é por iriipério do mando.
Na verdade, quando o poderimpera sobre a lei e, principalmente, sobre a Constituição, afigura-se o desmando.
Há um seguildo aspecto que me parece de fundamental
. importância.
~fir~-me às pre_rrogativas do Congresso no campo orçamentário. Não há-dúvida de que a Constituição ampliou sobreriia.i:teíia as_ caute_las que devem reger toda a atividade de orçamentaçãn do Estado, submetendo~a à observância estrita da
lei.
Hoje, em ta:ce das normas constitucion-ais, a margem de
manc;>~ra governamental no campo da execução orçamentária.
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é Pf3ti~ente· inexiSte~te, faia dos limites -de autorização
prc~a na t.ei de Diretrizes Orçamentátias, na do Orçamento
anual, tfôS' casos espectficos em que o Congressn concede

nnidaétes da Federação, ao dispOr qtie "havei-8. pelo menos
um Tribunal Regional do Trabalho em cada Estado e no Distrito Federal, e a lei instituirá as Juntas de Conciliação e
essa ~torização! co~o sã~- ~s _créditos ~~cionais~ oS planos Julgamento, podendo, nas comatcas onde náo forari:J. inStituídaS, atribuir sua júrisdição aos juízes de díreito''.
e pro&iamas naaona1s, reg:a.onats e setonrus.
Nesses últimos casos, cumpre à Comissão Mista Perma~
Um dos pontos que se colhem da redação do artigo é
nente examinar e emitir parecer sobre as respectivas matérias, que poderá haver mais de um Tribunal Regional do Trabalho
como previsto no art. 166 da Constituição. A nova sistemátiCa em um úriico Estado da Federação e no DiStrito Federal.
consti~ucional, se teve o mérito de, teoricamente, racionalizar
Necessariamente, porém, a Instituição deverá ser instalada
a atividade legislativa e fiscalizadora do Congresso ·em matéria em todas as unidades federadas.
·
orçamentária, por outro lado, na prática, propiciou o que
Segundo o que se expressa, a atual Constituição estabeeu chamaria de isolamento do Plenário·nas questões orçamen· lece sábio critério para à. divisão judiciária trabalhista, no
tárias. A instituição de um colegiado té~nico permanente viabi- que concerne ao número mínim-o e·à localização dos Tri1;mnais
liza o domíriio de político Uma minoria diretiva desse órgão Regionais do Trabalho, alterando _a ConstituiÇão- à.ilterior,
e afasta do Plenário do Congresso o domínio técnico das maté- que atribuía à lei a fixação ·do número dos Tribu.naisReg;ioriais
rias específicas, bem como a freqüência das discussões em do Trabalho e a instituição da.s Juntas de Con_cjliação ·e Julgatomo delas. Portanto, o pressuposto de legitimidade da espe- mento. Em consonância com o preceito revogado~ a Consolicialização técni~ daquele colegiado gera uma certa inação, dação das Leis do Trabalho, estabelecia que a diVisão judiuma espécie de indiferença no conjunto da_represe:ntação polí- ciária trabalhista compreendia nove regiões, incluído mais de
tica congressual.
um Estado em cada uma delas.
Pela s_ist~_máti.ca anterio_:r, a cada matéria de natureza orçaMuito acertadamente procederam os senhor_es Constimentária submetida ao Congresso Nacional, formava-se uma tuintes na elaboração da Seção dedicada, na Carta ·Magna
comissão mista própria para examiná-la, quando então eram de 1988, aos Tribunais e Juízes- do Trabalho, pois não só
·maiores as possibilidades de formação de juízo deliberativo trataram de ampliar a competêricia: e as atribuiÇões da Justiça
do Ple1,1ário. Isso, de qualque~ maneira, motivava o parla- do Trabalho, mas também fórrilularam os dispositiVOS-iildismentar a tomar conhecimento do assunto e a votar com domí- pensáveis a dotá-la de estrutura mais dinâmica e descentranio do tema.
lizada, em vista de uma 'atuação mais eficiente e rápida em
Hoje, ninguém sabe - nem mesmo os membros dessa todos os Estados brasileiros. Na ve(dade, os grandes propóComissão Mista sem funções diretiva ou de relataria -como sitos que presidirain a formulação, do art. 112 foram, primeiraas coisas se passam lá. O que se decidiu, como se decidiu, .mente, a maior ampliação possível da localização dos órgãÇ>s
por que se decidiu. É uma espécie de minigabinete governativo da Justiça do Trabalho bem como a redução das grandes disdentro do Congresso.
tâncias, seja do ponto de vista te-rritorial, seja sob o ângulo
Por essas e outras é que quand9 sabemos da ocorrência administratiVo,- eritie- as JUntas· de CcindliaÇãO e Julgamento
de certos fatos, como os denunciados por Jânio de Freitas, e o Tribunal Regional a que se' reportam,
eri:t segUndO
eles já aconteceram, com anuência tácita dos Congressistas lugar, a mais eficiente- e pfOilta solução_ d6s conflitos trã.baou çnesmo Sem a autorização expressa do colegiado que nos lhistas existentes na Nação, onde, nas últimas décadas, as
representa nesse campo, mas tudo se resolve, no final das relações de trabalho se tornaram bem mais complexas.
No Brasil, existem atualmente 18 Tribunais RegionaiS
contas, nos caminhos (ou descaminhos?) da formalização a
posteriori daquilo que se fez antes, ao atropelo da Consti- do Trabalho instalado em diversos Estados e no Distrito Fedetuição, das leis e de nossas prerrogativas.
ral. Em São Paulo há dois tribunais, o da Capital e o de
Nessa ordem de coisas, apresenta-se um terceiro aspecto Campinas.
da questão. Trata-se do problema da responsabilidade do PreHá, ainda, quatro Tribunais criados e ainda 11ão il:is(~l&.
sidente da República. Da forma como o Governo agiu nas dos, o de Alagoas, o· do Piauí, o do Rio Grande d_o_ Norte'
·
·
·'
situações aqui mencionadas, de duas uma: ou o Presidente e o de Sergipe.
Não foram até agora criados os tribunais do Acre, do
da República desconhece que incorreu em crime de responsabilidade, ou o sabe e agiu deliberadamente, sob as vistas gros- Amapá, de Mato Grosso do Sul, de Roraima, do _Tocantiit_s
sas ,do Congresso, Até quando, ou a partir de quando, seremos e o_ de meu Estado, o Mato Grosso. ·
todos coniventes ou omissos?
O Estado de Mato Gro~só, Sr. Pre§i_Qente_, _Srs. S~nado
Uma última e triste cOnseqüência direta de tudo isso, res, é - repito - um dOs seis es~adOs da _Federação_ que
no caso do reman~jam~nto de dotações da Previdência, é não contam ainda, infelizmente, com_se_u_ Tribunal Regional,
a alegada fatta de recursos para o pagamento dos aposentados, permanecendo, em conseqüência, na jurisdição do TRT âa
o que, se verdadeiro, explica-se, em parte, por essa manipu- 10~ Região, com sede em Brasília, dist~nte, pqr via terrestr~,
·
lação ilegal do orçamimto..
mais de l.lOOkm de Cuiabá, capital do Estado.
Só me resta encerrar este discurso com uma pergunta,
A ausência do TRT em Mato Grosso tem imposto prejuíà procurli de resposta. Que governo é este?
zos a milhares de trabalhadores que ali vivem. Terri, ademais~
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
contribuído para aumentar o volume de processos já existentes
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a na sobrecarregada Corte localizada no Distrito Federal.
palavra ao nobre Senador Márcio Lacerda._
Segundo números de que disponho, o TRT da 10~ Região
O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB- MT. P_n,nuncia recebeu das Juntas de Conciliação e Julgamento localizados
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S:ri5 e Srs. Senadores, em meu Estado, em graU de recurso, somente no ano_ de
o art. 112 da Constituição da República Federativa do_ Brasil 1989, 465 processos. No ano seguinte, em 1990, o número
enuncia mandamento da mais alta _relevância para todas as de processos já se eleVara a 482. No ano findo, somente no
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período de janeiro a maio .....;... em dnoo_ meses portan-to -, apelo ao Exm~' S~ ..Presidente do Tribunal Superior do Trabao número_ de processos já atingia a mais de 2Ü[
lho, Ministro Luiz José Guimarães Falcão, no Sentido de deterAlém desses processos, há aqueles relativos aos dissídios m_ina~ o envio ao CongresSo Nacional de Projeto de Lei refecoletivos, que têm como primeira instàncTã-OTi"ihu'nal Regia~ rente à criação e instalação do Tribunal Regionàl do Trabalho,
na!.
de Mato Grossn... Na certeza de que S. EX'" é sensível a essa
Considero,- então, Sr. Presidente, S:fs. SenadoreS, q~e reivindicação, que não é só minha, mas é de todo_ o Poder
todos esses dados sejam mais que suficientes pará. erigir rázões Judiciário e de -todo -o Pode;r Legislativo, porque significa
que evidenciam a urgente necessidade da c:r:4l_ção e instalaÇão a implementação de importante mandamento constitUcional,
além de atender aos justos reclamos de toda uma unidade
do Tribunal Regional do Trabalho em _Mato OrossQ ..
Simultaneameflte há, porém, outras r3zões correlatas à da Federação, aguardo para muito breve a chegada ao Conque acabo de expor, que justificam tarilbém a inadiável pr~ gresso Nacional do referido Ptojeto de Lei.
sença do TRT em meu Estado.
Na verdade, estou conv.encido do _firme propósito do
Área de fronteira agrícola, Mato Grosso tem experimen- Exm9 Sr. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho quanto
tado rápido processo de crescimento económico e demográ- a co1_1templar Mato Grosso, ainda no presente ano, com a
fico, acorrendo diariamente, para lá, grandes contingentes c~ação e instal_~ão, ali, do Tribunal Regional do Trabalho,
de migrantes. Como sói acontecer e'm ambientes de aceleradas so!Jretudo porque escudo min~a crenç~ em compromisso assutransforrilações sociais e económicas, há, em M~to _G_rm;so, m~do por S. EX'" coln os mais expressivos Segmentos da socieum número incontável de conflitos de interesse provenientes dade mato-grossense, segundo testepJ.unho do Ilrno Sr. Presidas relações entre trabalhadores e patrões, cuja solução mais dente da OABJMT, Dr. Rubens de Oliveira Santos Filho,
célere e menos onerosa poderia dar·se com a presença do constante de telex a mim destinados em 4 de março-último,
TRT no Estado<
vazado nos seguintes tennos:
Além disso, há de se considerar a vasta extensão_ territo"Esta Secional vem; de longa data, coordenando
rial de meu Estado, e o número sempre t~Fescente de .seus
os esforços de vários segmentos da sociedade matohâbitantes, cuja dimensão é-nos fornecida pela taxa de crescigrossense, visando à instalação de um Tribunal Regiomento anual de 5,4, somente menor, entre os Estados brasinal do Trabalho em Cuiabá, conforme prevê a COnstileiros, que as taxas de Roraima e Rondônia. Nos901.420,7km 2
tuição Federal.
- Em a_u_diência mantida COill o exm.9' Sr·- Ministro
do mato-grossense, vivem hoje, segundo _da<;los preliminares
Guimarães Falcão, DD. Presidente do_Tribunal Supedo Censo de 1991, e 2.021.000 pessoas~ enqu~nto, em 1980,
a população do Estado não ultrapassava a cifra de 1.139.000
rior do Trab~lh_o •. em dé~em'l!:o último.~_ n~ -~q_ual se
·- fizC::rãm presentt:s dirigentes.:de.sta entidade e parlamenhabitantes..
tares ·de nosso Estãdo, houve compromisso nO" sentido
Sr. Presidente e Srs. Senadores!
de q~eL em sendo aprovada integralmente a proposta
Para que se efetive~ a_ c_::ri~ç_ão_ e ~ instalação do Tribunal
orçamentária relativa à Justiça do Trabalho no ConRegional do Trabalho de Mato GrossO, depende-se primeiragresso Naçiqnal,_o que 9COrre.u, ainda lleSteano renamente de. providência a ser tomada no âmbito do Tribunal
Superior do Trabalho, pois,_ nos_ termos do art. 96, alínea
mos a ins.talação de .um Tribunal Regí~n~l d~ r~ab,~h9
em Cuiabá. Assim, é Chegãdã --a liora de somarmos
II, item c, da Colistituição ~ederai; compet~ privativamente
esforços no sentido de o .compromisso ser resgatado,
aos Tribunais Superiores propor ao Poder Legislativo, obserpelo que _l!OS dirigimOs ao ilustre parlamentar, no senvado o disposto no art. 169, a criação ou extinçclo dos ~ri):>u_nais
inferio'res.
--- ·
tido de podermos conta~= çom uma 4ecidida -e empenhada participaçãO da nosSa entidade a nível fedeial
Esclareça-Se, de plano, que o art. 169 é o que define
no proces~o~ cujo ápice decisório, aproxim:àndo-se céleos critérios relativos às despesas com pesSoal ativo e inativo
re, gera enorme expectativa em todo o Estado.
da União, dos Estados, do _Distrito Federal e c)Ç>s_Municípios.
Na .eerteza de uma vez mais contarmos com sua
Determina o dispositivo a obri~iãtoriedãdé ·de_ Pr~viã dotação
proverbial- atenção para o referido assunto, com proorçamentária súfíciente para atender às projeções de despesa
testos de apreço e elevada consideração, fii"J!lamo-nos
de pessoal, e aos ·acréscimos dei~ .decorren.t~~. sempre que
mui atenciosamente-."
__ _
for previsto qu-alquer aumento de despesa com pessoal nas
- - Fique, assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, registrado
áreas da administração direta e indireta.
Isso posto, e sempre com o objetivo de reforçãr a necessi- também o pleito da Ordem dos Advogados do Brasil.
Esperamos que não tardem as providências do Tribunal
dade e a possibilidade da criação do TRT de Mato Grosscf,
Superior do Trabalho para conceder a Mato Grosso seu Trib~
é de se notar que, no concernente à Justiça do Trabalho Tribunal Superior dó Trabalho- consta do Orçamento Ge!al nãl Regional. Sem dúvida, a presença daquela Corte em ma1s
da União, aprovado pela Lei n9 8_.409, de ~8 de fevereiro um Estado brasileiro esta_rá çontrib_ui_ndo pa!_aJlmpliar a demQ-o
.
de 1992, o montante de Cr$24.905.722.000,00, destinado à -cratizãção da Jus~iça do Tra~alhÕ nQ Brasil. .
Em medidas como essa, de_estabelecer os órgãos da Jusinstalação de Tribunais Regionais do TraQaLho e_m Çi.versos
Estados, sendo Cr$691.800.000,00 alocados id'éssoal e Encar- tiça em todos o_s _quadrantes do .P~, e nãQ sQ _ naquelas de
gos Sociais, Cr$2.214.682.000,00-a outras péSpeisaS COrrentes, curÍho económico, atualmente tão~,~~ ~vidên~i_a no Brasil,
Cr$21.076.840.000,00 ~ Investimentos e Cr$922.400.000,00 a reside--também â Modein1zaçãõ 40.-Pa(s.
É por isso, 'então, que pers~_Véro reivindicando, -em com~
Inversões Financeiras. H_á, ~sp~cificamente, no Orçamento
Geral da União, o montante de Cr$4.612.000.000,00 desti- pleta sintonia com todos os_ meus -conterrâneos, a cxiação e
nados a investimentos relativos à instalação de Tribunais Re;. á breve instalação do Tribunal Regional do Trabalho em Mato
Grosso, Estado que tem apresenta<;Jo um dos ma.iores índices
gionais do Trabalho e Juntas de Concil~ção e Julgamento.
Dessa maneira, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em exis- de crescimento social e.econQmico em nosso F_a(s.
tindo a necessá-riã previsãO Orçã.mentária, ·~umpre-me dirigir - Efa O qUe tinha a dizêr, Sr. Presidente.
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Amazonino Mendes --Áureo Mello - César Dias ~
Dario Pereira- Divaldo Suruagy- Enéas Faria- Epitáció

Cafeteira -Flaviano-Melo- Guilherme Palmeira- Henrique Almeida- Iram Saraiva-=-- J arbas Passarinho~ JoSaph3.t
Marinho - José Richa - José Samey - Jutahy Magalhães
- Lavoisier Maia - Levy Dias- Márcio Lacerda -MarCo

Maciel- Raimundo Lira- Valmir Campilo.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) Na presente sessão_ termin_Qu o prazo para apresentação de emendas .a,o__ Px:ojeto de R_esolução n9_ 12,. de
1992,-de iniciatiVa âa Comissão Diretora, que altera
o Regulamento Administrativo do Senado Federal e
a Resolução SF n' 86, de 1991, e dá outras providências.
Ao projeto não foram oferecidas emeJ:!das.
A matéria setã incluída em Otdem do Dia, oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A Presidéncia
lembra aos Srs. Senadores que está convocada -uniã sesSão

conjunta para as dezenove horas de hoje, no plenário da
Câmara dos Deputados, destinada a examinar vetos do Senhor
Presidente da República.
·
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra a V. Ex~
.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB'- BA. Pela ordem. Sem reVisâo do orador.) -Sr. Presidente, o Senador
Chagas Rodrigues, em conversa com o Pres'ideote_M_a\lro Benevides, parece-me que já "falou sobre esse assurito. -Estamos
com uma sessão marcada para quarta-feira; destinada a ouvir
o Ministro Adib Jatene. Lembrei-me disso porque ouvi a convocação de V. Ex~ para uma sessão para tratar de vetos,
hoje, no Congresso Nacional. Ora, Si. Presidente, marcar
esse tipo de sessão é para que mereçamos novaS críticas por
ausência, por omissão. Marcar uma reunião para quarta-feira,
véspera de Quinta-Feira Santa, para atender a uma pessoa
que merece o nosso respeito, c:omo o Ministro Adib Jatene,
é não querer debate com S. Ex•
Peço a V. EX•_ que leve ao Presidente uma palavra, no
sentido de adiar a vinda do Ministro para uma outra data,
a ser combinada, porque quarta-feira próxima não haverá
Senadores em número suficien:te para o debate_.__
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - V. Ex• será
atendido em sua solicítaÇão. Levarei a preocupação de V.
Ex~ ao Presidente da Cas3..
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos,
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 73, DE 1991 .
(Em regime de urgência, nos termos do
arL 336, c, do Regimento Interno.)
Votação, em turno Ú_J?.i~, ·do" Projeto de Lei da Câmara
n• 73, de 1991 (n' 4,064/89, na: Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal de Contas da União, qUe dispõe sobre a Lei

Orgânica do Tribunal de Contas d;:1 União e dá outras provi-

dências, tendo
_
_ _
PARECER, sob n' 62, de 1992, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadaniã: 19 pronunciamento: favorável ao Projeto coni 35 emendas que-oferece; 2'» pronunciamento (sobre as E_mençla~ .Cie Plel).ário); favorável as
Emendas de n"?5 44, _45, 56_ e 65; favorável nos termos de
subemendas, às de n" 36 a-38, 40, 42, 54, 55, 57, 59, 62
e 66; pela rejeição das de ni>S 43, 46, 47 a 53, 58, 60, 61,
63 e 64; pela prejudicialidade das de n~ 39 e 41; e apresentando
a de n9 67, do Relator.
-2-·

PROJETO DRLEI DACÁMARA N• 126, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno.)
.
.
'
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
. n 9 126, de 1990 (n91.854/89, ria Casa de origem), de iniciativa
do Ministério Público da União, que cria a Carreira de Apoio
Técnico Administrativo do Ministério Público da União e seus
cargos, fixa os valores de vencimentos, e dá outras providências, tendo
PARECERES,
- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob
n9 485, de 1991, favorável, com voto vencido, em separado,
da Senadora J únia Marise; ·e
- de Plenário, Relator: Senador Cid Sabóia d.e_ Carvalho,
favorável às Emendas n~ 1 a 4, 6 a 8; e favorável à de n<?
5, nos termos de subemendas que apresenta.
-

-3PROJETO DE LEI DA cÂMARA N' 125, DE 1991 COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, noS termos do
art. 336, c, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 125, de 1991-Complementar (n' 60189, na Casa de origem),
que disciplina os limites das_· despesas com o funcionalismo
público, na forma do art. 169 da Constituição Federal, tendo
PARECERES, proveridos em plenário. (Relator: Senador Meira Filho.)
_
. .
- 1' pronunciamento: favorável ao projeto;
- 2' pronunciamento: favorável à emenda de plenário.
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas
_perante a Çomissão de -~s~~nto~-~~~~~~icos.)_
-4PROJETO D.E RESOLUÇÃO N' 23, DE 1991
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'
23, de 1991, de ~utoria _do Senador Maurício Corrêa~ que
altera a redação do parágrafo único do art. 114 e acrescenta
§ 3? ao art. 126 do Regimento Interno. do Senado Federal,
tendo
PARECERES, sob n 9 s 2 e 3, de 1992, das Comissões
- de Constituiç_ão, Justiça e Cidadania, favorável.
- Diretora, favorável ao projeto, com emenda que apresenta.
~s-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 31, DE 1991
DísCussão, eln tUrno úniCo, do Projeto de Lei da Câmara
n~' 31, -de 1991 (n' 4.618/90,_ n·a Casa de orige~), de iniciativa
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do Presidente da República, que altera a Lei n• 5. 700, de
P de setembro de 1971, que dispõe sobre a forma e a apresentação no Brasil dos Símbolos Nacionais, tendo
PARECER, proferido em plenário, Relator: Senador
Mansueto de Lavor, favoráVel nos termos de substitutivo que
oferece.

-6PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 93, DE 1991
Discussão, em tuino único, do Proje-to de Lei da CâmartJ,
n• 93, de 1991, (n• 4.819/90, na Casa de Origem), de iniciativa
do Ministério Público da União, que cria Cargos de Procuradores do Trabalho de 2~> Categoria, Cargos efetivos e em comissão e dá outras providênciaS, no âmbito do Ministério Público
do Trabalho, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 59, de 1992, da ComisSão

- de Constituição, Justiça e Cidadania.

-7PROJETO DE LEI DA CÂMARÁ N• 114, DE 1991
DisCusSão, em turno único, do Projei0 de Lei da Câmara
n•114, de 1991, (n' 2.214/91, na Casa de origem), de iniciativa
do Superior Tribun~ de Justiça, que dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federal de_ Primeiro Grau da 4~ Região
e dá outras providências, -tendo

Terça-feira 14 2139

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 58, de 1992, da Comissão
-de Constituição, Justiça e Cidadania

-8PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 15, DE 1988
Discussão, eiii tfünO ·uniCO~ do Projeto de Decreto Legislativo n• 15, de 1988 (n' 20/88, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Convénção n 9 154,. da o.rganização
Internacional do Trabalho - OIT, sobre o mcentivo à negociação coletiva, adotada em Geriebra, em 1981, durante a
67• Reunião da Conferência
Internacional
do Trabalho, tendo
.
.
. PARECERES FAVORÁVEIS, sob n" 48 e 49, de 1992,
das Comissões
- de Constituição, Justiça e Cidadania; e
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional
- 9-·
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N•24, DE
1991
(Incluída em Ordem do Día, nos termos do
art. 358 do Regimento Interno.)
Altera a redação do§ 2• do art. 14 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. (1 9 sig_natário: Senador César
Dias.)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Está encerra
a sessão.
· ··

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 45 minutos.)
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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• 4, DE 1992
Altera a alínea "d" dos itens I e II do art. 2' da Resolução n' 83, de 17 de dezembro
de 1991, do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• A alínea d do item I do art. 2• da Resolução do Senado Federal n' 83, de 17 de dezembro
de 19~1, passa a·vigorar com a seguinte redação:
"d) amortização: ·o empréstimo deverá ser totalmente amortizado pelo mutuário até o dia 6 de
(evereiro de 2012, em prestações serri_estrais, ·con~ecutivas ~ aproximadamente_ iguais. a primeira das quais
a partir de seis meses da data prevista para o desembolso final do financiamento."
Art. 29 A alínea d do item II do art. 29 da Resolução do Senado Federal n' 83, de 17 de dezembro
de 1991, passa a vigorar com a seguinte redaÇão:
"d) amortização·: o empréstimo deverá ser totalmente amortizado pelo mutuário até o dia 6 de
fevereiro de 2017, em prestações semestrais, consecutiva,s ~aproximadamente iguais, a primeiia das ·quais
a partir de seis meses da data prevista para o desembolso final do financiamento."
Art. 3° Esta resolução entra em- vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de abril de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.

SUMÁRIO
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1992
1.1,- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Ofícios do Sr. 1~> Secretário da Câmara dos
Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos das
_seguintes matérias:
_
-Projeto -âecr.ii da Câmara n' 18, de 1992 (n'
2.251/91 1 na Casa de origem) 1 que extingue taxãs, emolumentos, contribuiç,óes, parcela da União das Custas e Emolumentos da Justiça do Distrito Federal. e dá outras providências.

-Projeto de Lei da Câmará n'19/92 (n' 2.154/91,
na casa de origem), que dispõe sobre a co-ncessão de medidas caut~1~res cqntra &tos do Poder Público, e dá outras_
providências.

-Projeto de Lei da Câmara n' 20/92 (n' 7.445/86,
na Casa de origem), que revoga o Decreto-Lei n9 869,
-de 12 de dezembro de 1%9, e dá outras providências.
--=-substitlltivo da Câ~ara ao Projeto de Lei do Se~a-

do n' 226/83 (n' 7.500/86, na Câmara dospeputados), que
concede anistia a dirigentes sindicais punidos. com base

na legislação trabalhista.
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Dirctor Executivo
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1.2.2- Comunicação da Presidência
-Prazo para tramitação e apresentação de emendas
aos Projetes de Lei da Câmara n~ 18 e 19, de 1~92, lidos
anteriormente.
1.2.3- Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n9 44, de 1992, de autoria
do Senador Maurício Corrêa, que dispõe sobre as aposenta~
darias e pensões dos servidores públicos civis da União,
das autarquias e da's fundações públicas federais, ocorridas
entre a data da promulgação da Constituição Federal de
1988e a entrada em vigor da Lei n~8.112, de 12 de dezem~
bro de 1990, que estatuiu o Regime Jurídico Único dos
referidos servidores.
1.2.4- Comunicação da Liderança do PTB
Referente à indicação do Senador José Edu~rdo, para
Líder do Partido, a partir desta data, em substituição ao
Senador Affonso Camargo.
1.2.5- Requerimento
- N' 165/92, de autoria do Senador Wilson Martins
e outros Senadores, solicitando para que o período da hora
do Expediente do próximo dia 7 de maio seja dedicado
à comemoração do centenário do triunfo de Generoso Pon~
ce sobre a Revolta Separatista.
1.2.6- Comunicação da Presidência
-Transferência para o dia 28 _de abril do corrente
mês, do comparecimento do Sr. Ministro da Saúde, Adib
Jatene, ao Plenário do Senado.
1.2.7- Discursos do Expediente
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES-Comentários sobre artigo do Sr. Antônio Carlos MagalhãeS, veicu~
lado em órgão da Imprensa, que ao tratar da reforma ministerial focaliza a corrupção e a moralidade_.
SENADOR NEY MARANHÃO- Otimismo emrelação à agricultura brasileira._Compa:ra:Ção entre as agriculturas chinesa e brasileira. Retorno _do _Sena_dor J arbas Passarinho à Casa.
SENADOR ODACIR SOARES,-,Pagamento aos
aposentados do índice de 79,96%, det~rminado pelo Presidente da República.
1.2.8- Comun_icações
___________ _
-Do Senador Enéas Faria, referente à sua reassunção
ao mandato de Senador pela Representação do Estado
do Paraná, ri.o.ffie parlamentar e filiação partidária.

- - - Cr$ 7QOOO,OO

Tiragem 1.200 exemplares

-Do Senador José Eduardo, relativamente à indicação do_s yice-líderes do PTB.
1.2.9- Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR JOSÉ EDUARDO-Projetos de sua
autoria em tramitação no Senado, objetivando o combate
à corrupção na Administração pública pela transparência
e pelo estabelecimento de normas para o pagamento de
obras contratadas pelo poder público com empresas privadas.
1.2.10-- Requerimento
- N9 166/92, de autoria do Senador Mansueto de Lavor, solicitando a transcrição, nos A~a_is, do artigo intitulado "Violência contra os- índiosn.
1.3~0RDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara n' 73/91 (n' 4.064/89,
na Casa de origem), que dispõe sobre a Lei Orgânica do
Tríburúil de Contas da _União, e dá _outras_ providências.
Votação adiada, por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n' 126/90 (n' 1.854/89,
na Casa de origem), que cria a Carreira de Apoio Técnico
Administrativo do MinistériO Público da União e seus car~
gos, fixa os valores de venCimentos. e dá ouiras providén~
cias~ Votação adiada, por falta de quorum.
· -Projeto de Lei da Câmara n' 125, de 1991-Complementar (n<1 60/89, na Casa de origem), que disciplina
os limite~_qas despesas com o funcionalismo público, na
forina do art. 169 da ConstiüiiÇão Federal. Retirado da
paUta, nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno.
-Projeto de Resolução n~ 23/91, que altera a redação
do parágrafo único do art. 114 e acres_centa § 39 ao .. ~r.t.
126 do_ Regimento Interno do Senado Federal. Votação
.
adiada- por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n 9 31, de 19~1-(n 9
4.618/90, na Casa de origem), que altera a Lei n9 _5.700,
de }9 de setembro de 1971 1 que dispõe sobre a fo.rma e
a apresentação no Brasil dos Símbolos Nacionais. Djscussão
encerrada, ficando a vot~ção adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n' 93, de fÇ/91 (n'
4.819/90,. :na Cas~__9.e origem), que cria Cargos_ de PÍ'ocunidores do Trabalho de 2~ Categoria, Cargos efetivos e em
comissão e dá outras providências. Dicussão encerrada,
ficando a votação adiada por falta de quo'rum.
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-Projeto de Lei da Câmara n' 114, de 1991 (ri•
2.214/91, na Casa de origem), que dispõe sobre a reestiu~
turação da Justiça Federal de Primeiro Grau dã 4~ Região
e dá outras providências. Discussão encerrada, ficando a
votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Decreto Legislativo n' 15, de 1988 (n'
20/88, na Cârriãra -aõSDeputados), que aprova o texto
da Convenção n 9 154, da Organização Internacional do
Trabalho- OIT, sobre o incentivo à negociação coletíva,
adotada em Genebra, em 1981, durinte a 67~ Reunião
da Conferência Internacional do Trabalho. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum.
-Proposta de emenâl'l à ConstitUição ni> 24/91, que
altera a redação do § ?.• do art. 14 do A to das Disposições
Constitucionais Trarisitóiias-. VOtaÇão adi8.d8., por falta de
quorum.
1.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia
-Requerimento n? 165, de 1992, lido no Expediente
da presente sessão. Votação adiada, por falta de quorum.
1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR RONALDO ARAGÃO- Noticiário de
órgão da Imprensa sobre a impossibilidade de empréstimos
japoneses ao _Brasil. Loteamento de cargos do 29 escalão
governamental, em busca de apoio político.
SENADOR LAVOISIER MAIA- Apresentando
ao Senado projeto de lei deduzindo gastos com mensalidades escolares no Imposto de Renda.
SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO-Situação financeira insustentável da Universidade Federal
do Ceará. Decisão-piovis6ria do Supremo Triburiài Fedêr31
negando o reajuste de 147% aos aposentados~
SENADOR GÉRSON CAMA TA- Programa em
execução pela Universidade Federal do Espírito Santo,
tendente a combater a violência no esporte, 75 anos da
presença do Banco do Brasil no EspíritO Santo.
SENADOR HUMBERTO LUCENA- Açodamento de declarações do Deputado Moroni Torgan, veiculada
no Jornal Nacional da TV Globo, sobre tráfico de drogas
no Congresso Nacioml.L
1.3.3 - Comunicaçiio da Presidênda
Convocação de,sessão extraordinária a realizar-se hoje, às- 18 horas e 3.0 minutos, cOm Ordem dO Dia ~que
designa.
1.4- ENCERRAMENTO
2- ATA DA 54• SESSÃO, EM 14 DE ABRIL DE
I992
2.1 -ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
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-2:2. i·_· Leitura ·de projeto
PrOjeto -de Lei do Senado n9 45/92, de autoria do Senador Lavoisier Maia, que autoriza a dedução dos gastos
com mensalidades eScolares pa-rã-fíns de cálculo de imposto
de renda na declaração anual de rendimento.
2.2.t- Apreciação de matérias
Requerimentos n- 163, 164 e 165, de 1992, lidos em
sessão anterior. Aprovados.
·
2.2.3- Comunicação
Do Senador Esperidião Amin, que estará ausente dos
trabalhos da Casa, no período de 11 a 19 do corrente mês.
2.3- ORDEM DO DIA
-Requerimento n 9 97/92, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, solicitando a inclusão em Ordem do Dia
do Projeto de Lei do Senado n" 10, de 1991, de sua autoria,
que dispõe sobre critérios para outorga a renovaçác de
concessão ou permíssão de serviço de radiodifusão sonora
e de sons e imagens. Aprovado.
-Requerimento n 9 125/92, de autoria do_Sena-Jor Jutahy Magalhães, solicitando a inclusão em Ordem do Dia
do Projeto de Resolução n~ 6, de 1991, de sua âutoria,
que dispõe sobre formalidades e critérios para a aprecíãÇão
dos a tos de outorga e de renovação de concessão ou permissão de serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
Aprovado.
-Projeto de Resolução n 9 12, de 1992, que altera
o Regulamento Administrativo do Senado Fe_<Jeral, e a
ResolUÇãO do-Senado Federal n" 86, de 1991, e dá outras
providências. Aprovado. À Comissão Diretora para a redação finaL
·
2.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia
- Redação final do Projeto de Resolução n' 12, âe
1992, constante da Ordem do Dia da presente sessão. Aprovada, nos termos do Requerimento n9 167/92. _À promulgã:Ção.
---2.3.2 - Discurso após a Ordem do Dia
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA-Continuidade das obras socia1s da Irmã Dulce.
2.3.3 ...:. DesigDãÇ3o d3 Ordem do Dia da próxima sessão
2.4- ENCERRAMENTO
3- ATOS DO PRESIDENTE
~N- 1_72. do 1991 (Apostila) e 141, de 1992
4- MFSÁ DIRETORA
5- LÍDERES E VICE-LiDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 53a Sessão, em 14 de abril de 1992
2a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa, Carlos De'Carli e Beni Veras
ÀS 14 HORAS F ~O Ml~~rTOS, ACIIAM-~E PRF- OS SRS. S!iNADORf.S.
SENTI·.~---~.:.. .... ".u:i!a- Bcni Veras- Cartas Dc'Carli- Car)os Palrocfnio- C~sar Dias- Chaga• Rodrigues- Cid Sahóia

de Carvalho - Oaribaldi Alves iqlho - Gerson Camata Humberto Lucena..;.. Irapuan C"..osta Júnior --Jarhas Pas.<iari·
nho -João França - Joao Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho- Jos~ Eduardo- Jos~ Paulo Riso! -José Richa- Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia- Levy Dias- I .ou-
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rcmherg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Magno Bacelar

- Mansucto de Lavor - Marco Macicl - Marluce Pinto Maurício Corrêa - Mauro Bcnevidcs - Nabor J úniqr - Ncy
Maranhao - Odacir Soares - Rachid Saldanha Derz:i - Raimundo !.ira - Ronaldo Aragao.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 36 Srs. Senadores. Ha~
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 19 _SecretáriO procederá a leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFÍCIOS
DO SR. 1• SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 18, DE 1992
(N• 2.25Jl91, na Casa de origem)
De inciativa do Senhor Presidente da República
Extingue taxas, emolumentos, contribuições, par~
cela da União das Custas e Emolumentos da justiça
do Distrito Federal, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Ficam extintos:
I - os emolumentos de mineração; -c-riados pelo art. 20,
parágrafo úníCO;- do Decreto~ Lei n'? 227, de 28 de fevereiro
de 1967, e art. 22; § P; do Decreto n' 62.934, de 2 de julho
de 1968;
II- os emolumentos da Consolidação das Leis do Trabalho, criados pelos arts. 21, §§ 19, 29 e 28, parágrafo único,
da CLT, alterada pelo Decreto-Lei n9229, de 28- de.fevereirci
de 1967;
III - a taxa pelo fornecimento de certidões de quitação
criada pelo art. 362, § 19, da COnsolidação das Leis do Trabalho
- CLT (Decreto-Lei n• 5.452, de 1' de maio de 1943);
IV- as taxas- criadas pelos arts. 19 e 29 da Lei n'? 1.899,
de 21 de dezembro de 1981, a saber:
a) a taxa de inspeção e fiscalização da produção e do
comércio de sementes e mudas (art. 29, inciso V);
b) a taxa de inspeção e fiscaliz<içâO da produção e do
comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes, estiinulante·s
ou biofertilizantcs destinados à agricultura (art. 29, inciso-IX);
c) a taxa de inspeção sanitária- e industrial de produtos
de origem animal (art. 29, incish-I);
d) a taxa de inspeção e fiscalização- de bebidas (art. 29,
inciso II);
e) a taxa de inspeção e fiscalização de produtos de.stinados à alimentação animal (art. 25', inciso IV);
.O a taxa de inspeção e fiscalização do sêmen destinado
à inseminação artificial (art. 29, inciso VI);
g) a taxa de fiscalização de produtos de uso veterinário
(art. 2ç>, inciso VII); fitossanitáriOS (art. 29, inciso VIII);
h) a taxa de fiscalização de produtos;
V- a taxa
de distribuição de prêmios, criada pelo art. 59 da Lein9 5.768,
de 20 de dezembro de 1971;
c

c

c
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VI - a taxa de explor3ção de loterias, criada pelo art.
13 do Decreto-Lei n• 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, alterado pelo art. 14, § 39, do Decreto-Lei nÇ> 34. de 18 de novembro
de 1966, art. 4• do Decrcto,Lei n' 717, de 30 de julho de
1969; art. 1Ç> do Decreto-Lei n 9 1. 285, de 6 de setembro de
1973;
VII -a taxa de serviços cadastrais, cria~a pelo art. 14
da Ld n• 7 .646, de 18 de dezembro de 1987, regulamentado
pelo art. 21 do Decreto n9 96.036, de 12 de maio de 1988;
_VIII - a taxa de r~gulamentação e re_gulamentação do
mercado da borracha, criada pelo art. 21 da Lei n9 5.227.
de 18 de janeiro de 1967, alterado pelo art. 2<;> dQDecreto-Lei
n' 164, de 13 de fevereiro de 1967;
IX- a taxa pela emissão de licença ou guiaS de importação, ·criadas pelo art. 10 da Lei n 9 2.145, de 29 de dezembro
de 1953, alterado pelo art. 1• do Decreto-Lei n• 1.416, de
25 de agosto de 1975, e pelo art. 1• da Lei n• 7.690, de 15
de dezembro de 1988;
X - as contríbuições sobre o consumo de açúcar e do
álcool, criadas pelo art. 39 do Decreto-Lei n 9 308, de 28 de
fevereiro de 1967, alterado pelos arts._1P e 29 do Decreto-Lei
n"' 1.712, de 14 de novembro de 1979, e art._3_9 do Decreto-Lei
nÇ> 1.952, de 15 de julho de 1982, e respectivos adicionais
criados pelo referido Decreto-Lei ?wO 1.952, de 1982;
XI- o recolhimento da diferença prevista no art. 10 do
Decreto-Lei n• 1. 785, de 13 de maio de 1980;
Art. 29 Ficam extintas as parcelas devidas à União, do
produto da arrecadação:
a) das custas e dos emolumentos da Justiça do Distrito
Federal criados pelo art. 20 do Dcreto-Iei n" 115, de 25 de
janeiro de 1967~ art. 39 da Lei n~ 6.313, de 16 de dezembro
de 1975, combinado com o disposto nos arts. 34, §§ 1' e
2•, e 36, § 2• do Decreto-Lei n' 413, de 9 de janeiro de 1969;
d) da taxa Judiciária da Justiça do Distrito Federal criada
peJo art. 29 do Decreto-Lei n 9 246, de 28 de__ fevereiro de
1967, e art. 1• da Lei n' 6.811, de 8 de julho de 198D: .
Art. 69 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário.
Mensagem nÇ> 609, de 19 de novembro de 1991,
Excelentíssiinos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos _do § 1o do art. 64 da Constituição Federal,
tenho a honra de submeter à elevada deliberação de V. Ex"S,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento, o anexo
projeto de lei que ''Extingue taxas, emolumentos, contribuições, parcela da União das Custas e Emolumentos da Justiça
do Distrito Federal e dá outras providências".
Brasilia, 1~ de novembro de 1991. -Fernando CoUor.
c

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 522, DE 31 DE OUTUBRO
DE 1991, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO
DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO.
A Sua Excelência o Serihor
Fernando Collor,
Pre_si~e!lte da República
Senhor Presidente,
Conforme orientação de V. Ex~, várias medidas têm sido
adotadas com vistas à modernização do_ País, ao crescimento
sustentado da economia e à justiça social.
2. __ Com esse propósito, foram iniciados estudos técnicos
para a promoção tlP ampla reforma tributária, sem perder
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de vista o"s objetivos de reduz-iÍ' as barreiras ao ~cõffié.rcio ~eXte- rior e de limitar a ação do Estado somente às atiVidades ·quelhe são típicas, observadas as seguintes orientações báSICas:
a) simplificar os impostos;
b) promover a justíça fiscal;
c) incorporar-o setor informal da econániiil;
d) combater a sonegação··-cte impostos e;
e) reduzir os impostos sobre a produção.
3~
Após avaliação das fontes de recursos dos diversos
órgãos governamentais, em particular no que refere às taxas,
aos emolumentos, às contribuições e às receitas de_serviços, .
entendeu-se perfeitamente factível a extinção, de imediato,
de vinte e cinco itens tributários- inclusive as Co.ritribuições
Adicionais sobre o Consumo do Álcool e do Açúcar-, representando redução de aproxiinadamente 50 por cento desses
tributos, com impacto na arrecadação federal infedõi- a meio
por cento, além do fato de que os custos de arrecadação
de um grande número desses encargos supera a re-ceita por
eles gerada. De resto, seriam eliminados form_ulários e Outros
entraves burocráticos, facilitando a vida do cidadão, reduzindo
o número de informações irrelevantes administradas pelo Es- ·
tado e, ao mesmo tempo, ensejando melhores condições de
competitividade do setor produtivo.
E como tenho a honra de submeter à elevada consideração de V. Ex~ o anexo projeto de lei que dispõe sobre
a extinção de diversos tributos no nível do Governo Federal.
- Marcflio Marques Moreira, Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• '2:27
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Dá nova redação ao Decreto-Lei
de Minas) de 29 de janeiro de 1940.

n~"

1.955 (Código

·········-········-··---------··•-ú"·~·-~--··-·---·----~·~~~

CAPÍTULO II
Da Pesquisa Mineral
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pagamento da taxa de publicação e dos emolumentos rela ti vos
à outorga do Alvará de Pesquisa.
§ 19 Os emolumentos correspondem à quantia equivalente a 3 (três) salários mínimos mensais de maior valor no
País _e serão recolhidos ao Banco do_ Brasil S.A., â conta
do ''Fundo Nacional de Mineração- Parte Disponível", instituído pela Lei n' 4.425, de 8 de outubro de 1964.

..................................... ·---·... .--. ........ .-.....-=····

·-·~··

;.. .- ...... .

. '. '·--· ·-· ·-·-~······· •. ···-··- ........................... ·"'·· ..... ~.~-.;-z..-; ...-.-~-

DECRETO-LEI N' 5.452
DE 1' DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidaçãc:- das Leis do Trabalho.

... --....... -.- ---.-------.. ----iiTüi:.õ 'i! ____ ·-·--·-------•·"·-·'-------·Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho

······ ···· ···--··-·------·· ---·c:•:P"fiüi:.c) 1···--··----·-·-···--·"--· ---Da Identificação ProriSsionai

·---·--·----·· ···-·---··------·-;;!içrü- íi" ·-· ·-----···----·-·___ ..

ú

___ -

Da Emissão da Carteira de Trabalho
e Previdência Social

Art. 21. Em caso de imprestabilidade ou esgotamento
do espaço destinado a registro e anotações, o interessado
deverá obter outra carteira, conservando-se o número e a
série da anterior.
• Redação do art. 21 dada pela Lei n9 5.686, de 3 de
agosto de 1971 (DO 3-8-71).
Art. "27.
Art. 28.

Revogado pela Lei n' 7.855{8"9.
Idem.

••• • no o. •••• •• , .o ••••••••• , , , . . •• ••·•·••••·• .:, •••• -• .;oo-••• •'"••'n••••••;.-.--;.·u~o.;

.;·

. ·,~-

Art. 20. Estando livre a área, e satisfeitas- as impOsições .
TÍ'TULOil!
deste Código, o requerente será convidado a efetu~r dentr9 ·
Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho
do prazo de 30 (trinta) dias, o pagamento dos emolumentos
relativos à outorga.
Parágrafo único. A outorga ·de cada Alvará d_e Pesquisa
Da Nacionalização do Trabalho
dependerá de recolhimento ao Banco do Brasil S.A. à conta
...
'
....................................
' .........
..................... ...
do "Fundo Nacional de Mineração- Parte Disponível", instiSEÇÃO II
tuído pela Lei n' 4.425, de 8-10-64, de emolumentos corresponD"as Relações Anuais de Empregados
dentes a 3 (três) máximos salários mínimos do País.

--.. ----.---....... -... ---.--cA:Pi:rüiéi-ii------·----.-··-. --... -·-·. --~~........,·----·~·· .·.~-

o o O ' ' o o O O O O o o o o o o o o o 0 O O o> · H · • • • o o o o • • • • . ' O o O o 0 0 o o o . . . . . .-~. O o O O' o ; .

o··-~·"'"'··

···•••

DECRETO N' 62.934
DE 2 DE JULHO DE 1968
Aprova o regulamento do Código de Mineração.

Art. 22. Encontrando~se livre a área e satisfeita as exigências deste Re~Iamento, o DNPM expedirá ofício ao requerente convidando-o a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
~ontados de sua publicação no Diário Oficial da União, o

Art. 362. As repartições às quais competir a fiscalização do disposto no presente capítulo manterão fichário espe-ciaJ___Q_ª empresas, do qual constam as anotações referentes
ao respectivo cumprimento, e fornecerão aos interessados as
certidões. de quitação que se tomarem necessárias, nO prazo
.de trinta dias, contados da data do pedido.
§ 19 As certidões de quitação farão prova até 30 de
setembro do ano seguinte àquele a que se referirem e estarão
sujeitas à taxa correspondente a 1/10 (um décimo) do valor
de referência. Sem elas -nenhum fornecimento ou contrato
poderá ser feito Com o Governo da- União, -dos EstadOs ou
· Munidpios, ou com as instituições paraestatais a eles subor~-
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nadas, nem será renovada a autorização_ a_ empresa estrangeira
para funcionar no país.

b) registro de produto: trinta e cinco ORTN, por produto;
_
_
·_c).. análise pericial: três mil ORTN, por amoStra de produto.
VIII- Pela fiscalização de -prodUtos ·fitossariitáiios~
a) registro de estabelecimento: quarenta ORTN, por eg.: ·
DECRETO-LEI N' 1.899
tabelecimento;
DE 21 DE AGOSTO DE 1981
b) registro de produto: trinta e cinco._ORTN, por pro~
Institui taxas relativas a atividades agropecuárias duto;
de competência do Ministério da Agricultura e dá outras
c) análise pericial: quarenta ORTN, por amostra de proprovidências.
duto:
IX -Pela inspeção e fiscalização dã produção- e- dÕ co~
O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 55, itein II, da Constituição, decreta:
_. mércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes, estimulantes
Art. 1"' Ficam instituídas as taxas de classificação, inspe- ou biofertilizantes, destinadas à agricultura:
a) inspeção: seis ORTN, por tonelada ou fração, ou porção e fiscalização, de competência do Ministério da- Agricultura, relativas a produtos animais e vegetais ou de consumo quilolitro ou fração, conforme a natureza do produto;
b) registro de estabelecimento: quarenta ORTN, poresnas atividades agropecuárias.
Art. 2"' O valor das taxas será determinado em função tabelecimento;
c) registro de produto: qui!lLe_ORTN, por produto;
de múltiplos ou frações do valor nominal de uma _Obrigação
d) análise fiscal: duas ORTN, por-determinação analíReajustável do Tesou_io Nacional (ORTN), fixado para os
tica·
meses de janeiro· e juiP,_o_de cada ano, na forma seguinte:
'e) ~_nálise pericial: quinze ORTN, por determinação anaI - Pela inspeção S:ailitâria e industrial de produtos de_
lítica.
- ···
origem animal: ·
_
_ _ _
..............
·- . . , ___
.....• '--" ..
...
..
a) inspeção sanitária industrial: meio ORTN, por tone.. •.•
------··-····-· •.• .... ••,• .......... ·- .......
lada ou fração, por quilolitro ou fração, por dúzia ou fração, .................... ., ...
ou por cabeça,-conforme a natureza do produto;
b) registro de estabelecimento: quarenta ORTN, por esLEI Ne 5.768 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1971
tabelecimento;
Altera a legislação sobre distnl>uição gr3.iUita de
c) registro de produto: quinze ORTN, por produto.
prêmios, mediante sorteio, vale-brinde ou concurso, a
II - Pela inspeção e fiscalização de bebidas:
título de propaganda, estabelece normas de proteção
a) registro de estabelecimento: quarenta ORTN, poresà poupança popular, e dá outras providências
tabelecimento;
b) registro de produto:_ quinze ORTN, por produto;
CAPÍTULO I
c) análise prévia: quinze ORTN, por produto;
Da Distribuição Gratuita de Prêmios
d) análise pericial: quarenta ORTN, por amostra de pro. duto.
~~~~~~;ã~-d~ ~~t~~i~~çã~-p~~~-i~~-;;~, -~rt~-i9
III- Pela classificação de produtos vegetais:
sujeita as empresas autorizadas ao pagamento, a partir de
a) classificitção: duas ORTN, por toneladas ou fração;
1~' de janeiro de 1972, da "Taxa de Distribuição de Prêmios"
b) reclassificação: quatro ORTN, por tonelada ou fração.
de 10% (dez por cento), Incidente sObfe o valor da promoção
IV -Pela inspeção e fiscalização de produtos destinados autorizada, assim compreendida a soma dos valores dos produà alimentação aniinal:
tos prometidos.
a) registro de estabelecimento: _quarenta ORTN, por es§ 1~> A taxa a que se refere este artigo será pagà em
tabelecimento;
tantas- parCelas menais, iguais e sucessivas. quantas fOrem os
b) registro de produto: vinte ORTN, por produto;
meses da duração do plano promocional, vencendo~se a pric) análise pericial: vinte ORTN, por determinação anameira no 10~> (décimo) dia do mês subseqüente ao do início
lítica.
_
da execução do plano.
-V - Pela inspeção e fiscalização da prodUção e do comér§ 2' Até 31 de dezembro de 1971, será exigidaaTaxa
cio de sementes e mudas:
de Distribuição de Prêmios de que trata o § 39 do art. i4
a) inspeção: uma ORTN, por tonelada ou fração;
do Decreto-Lei n' 34, de 18 de novembro de 1966, incidente
b) registro de estabelecimento: vinte ORTN, por estabe- sobre o valor previsto no art. 89. alínea e, do Decreto-Lei
·
lecimento;
n' 7.930, de 3 de setembro de 1945.
c) análise periéial: trinta ORTN, por amostra de produto.
VI- Pela inspeção e fiscalização do sêmen cfestinado
à inseminação artificial:
a) registro de estabelecimento: vinte ORTN, por estabeDECRETO-LEI N' 6.259
lecimento;
DE 10 DE FEVEREIRO DE 1944
b) regitsro de reprodutor ou matriz: quatro ORTN, por
Dispõe sobre o serviço de loterias, e dá outras provi·
cabeça;
dências.
c) análise pericial: trinta ORTN, por amostra de material.
VII- Pela fiscalização de produtOs de-uso veterinário:
Art:·li··.·A~~i~t~~i~~~f~d~;~i·~.~~~t~d·;~i~fi;~~-~-i;j·~it~~
a) registro de estabelecimento: quarenta ORTN, porestabelecimento;
ao pagamento do imposto de 5% _sobre a importância total
o

0 0

0 0 H

O O

oooo

00 O O O -

o••;><

O U oo&o-~~-.·

o•o--r••,o

O'

•o•

0 0

0 ·~o~

o - T o .. ç_o o·o o o • - O

0----

~

······~"

········~···

·~-.,..

·· ·-· ··Art: ·s; ···A·

... ,..

··---~·

..

";'·~·,.-

·--~ ~--··._

·r-···~

Abril de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

de cada emissão, o qual poderá ser cobrado dos compradores
de bilhetes.
§ 1~' Nenhuma extração de loteria estadual será permitido sem que, até a véspera da data destinada para o sorteio
se efetue o pagamento do imposto de 5% sobre a mesma
extração, exibido ao Fiscal o talão comprobatório do recolhimento.
§ 2"' A loteria federal poderá recolher o imP_o_~!~- -~e
que trata este artigo relativo às loterias de- um mês at~ o
décimo quinto (159)- dia- do mês seguinte, desde qu~_ esteja
intacta a sua caução.

DECRETO-LEI N' 34
DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966 _
Dispõe sobre nova denominação do Imposto de
Consumo, altera a Lei n~ 4.502, de 30 de novembro
de 1964, extingue diversas taxas e dá outras providências.
..................................6

Art. 14.

................................
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Parágrafo único. Nenhuma extração de loteria estadmll
será permitida sem que, até a véspera da data designada para
o sorteio, se efetue o pagamento da taxa a que se refere
este artigo, correspondente à extraÇão imediatamente ante~
rior.
Art. 2"' A cota de previdência a que -Se refere o art.
4~' do Decreto~ Lei n9 204, de 27 de fevereiro de 1967, alterada
pelo art. 1• do Decreto-Lei n' 717, de 30 de julho de 1969,
passa a ser devida sobre o valor dos bilhetes efetivamente
vendidos, em cada emissão.
Art. 39 Este Decreto-Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Diário Oficial da União, o pagamento da taxa de publicação
e dos emolumentos relativos. à outorga do Alvará de Pesquisa.
§ 1" Os emolumentos correspondem à qUantia equivalente a 3 (três) salários mínimos mensais de maiOr valor no
País e serão recolhidos ao Banco do Brasil S .A., à conta
do "Fundo Nacional de Mineração- Parte Disponível", instituído pela Lei n' 4.425, de 8 de outubro de 1964.

DECRETO-LEI N• 5.452DE 1' DE MAIO DE 1943
·Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

~ ...~~~~~-·-

Fica extinta a cobrança dos seguintes tributos:

······§··:;;···a·l~~;;i~--~~;;;~--ii~;;s;~·(i:~i·~;·4:3a2:·d·~--6 d~
junho de 1963), o Imposto sobre o valor de Prémios-Distri:
buídos por Sorteio (arts. 8':>, letra b, e 33 do Decreto-Lei
n•7.930, de 3 de setembro de 1945) e o Imposto sobre Loteriais
(Decreto-Lei n' 6.259, de 10 de fevereiro de 1944), passarão
a ser arrecadados sob as denominações de Taxa· de Utilização
de Faróis, Taxa de Distribuição de Prêmios e Taxa de Exploração de Loterias, respectivamente.

TÍTULO II
Das Normas Geràis de Tutela do Trabalho

CAPÍTULO I
Da Identificação Profissional

•••.•• : ••••••.••••••••••••••••••••••••••••.••••••••.•••••••••••••••••••••••• ç.•---

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

DECRETO-LEI N' 717
DE 30 DE JULHO DE 1969
Modifica textos legislativos que menciona e dá outras providências.

SEÇÃO H
Da Emissão da Carteira de Trabalho·
e Previdência Social

para 15% (quinze por cento) a percentagem a que se refere
o art. 13 do Decreto-Lei n9 6.259, de 10 de fevereiro de 1944,
alterado pelo Decreto-Lei n~' 34, de 18 de novembro de 1966.

Art. 21. Em caso de imprestabilidade ou esgotamento
do espaÇo destinado a registro e anotações, o interessado
deverá obter outra carteira, conservando-se o número e a
série da anterior.
o Redação do art. 21 dada pela Lei n' 5.686, de 3 de
agosto de 1971 (DO 3-8-71).

··•······••••·••··· ....... ~,,,_......-~.-.-~.·.-...-.---.--..-.-. .•.-.·.-.~~-··••••~·-n ...... .

.....

······Art:·4;···pi~;."~i~~~d~:-;·p~;ti;·d~-i~-d~-j~~~i;~-~d;'i-970.

oooooooooooooooOOOOOOOAOoo~o•-~'-''00000000000o0ooooooo'oooooo<M0 . . u~OOoOoooooo

DECRETO-LEI N• 1.385
DE 6 DE SETEMBRO DE 1973
Altera texto do Decreto-Lei n? 717-, de 3Cr de-]Uiho
de 1969 e dá outras providências.
Art. 1• A Taxa de Exploração de Loterias, a que se
refere o art. 13, do Decrelo-Lei nl' 6.259, de 10 de fevereiro
de 1944, alterada pelo art. 14, § 39 , do Decreto-Lei n 9 34,
de 18 de novembro de 1966 e art. 49 do Decreto~ Lei n9 717,
de 30 de julho de 1969, paSsa a ser devida sobre o valor
dos bilhetes efetivamente vendidos, em cada emissão.

.
.... " ' ............. ..................................................
.. .
"J'

~-··

~

~.~

Art. 27. · Revogado pela Lei n• 7.855/89.
Art. 28: ·Idem.
·
··

TÍTULO III
Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho
·--·~···---···---

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

CAPÍTULO II
Da Nacionalização do Trabalho

................................................................................
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SEÇÃO II
Das Relações Anuais de Empregados
Art. 362. As repartições às qu3is competir a ·fiSCalização do dispos.to no presente capítulo manterão fichário especial de empresas, do qual constam as anotações referentes
ao respectivo cumprimento, e forne_cerão aos interessados as
certidões de quitação que se tomarem necessárias, no prazo
de trinta dias, contados da data do pedido.
§ 1~ As certidões de quitação farão prova até 30- -de
setembro do ano seguinte àquele a que se referirem e estãrão
sujeitas à taxa correspondente a 1/10 (um décimo) do valor
de referência. Sem elas nenhum fornecimento ou contrato
poderá ser feito com o Governo da União, dos Estado-s ou
MunicípioS, ou com as instituições pã.raestatais a eles subordinadas~ nem será renovada a autorização a empresa estrangeira
para funcionar no país.

DECRETO-LEI N' 1.899
DE 21 DE AGOSTO DE 1981
Institui taxas relativas a atividades agropecuárias
de competência do Ministério da Agricultura e dá outras
providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 55, item II, da ConstituiÇão, decreta:
Art. 19 Ficam instituídas as taxas de cla$sificação, inspeção e fiscalização, de competência do Ministério da Agricultura, relativas a produtos animais e vegetais ou de consumo
nas atividades agropecuárias.
Art. 29 0- valor das taxas será determinado em função
de múltiplos ou frações do valor nominal de uma Obrigação
Reajustável do Tesouro Nacional (ORTN), fixado para os
meses de janeiro· e julho de cada ano, na forma_seguinte:
I - Pela inspeção sanitária e industrial de produtos de
origem animal:
a) inspeção sanitária industrial: meio ORTN, por tonelada ou fração, por quilolitro ou fração, por dúzia ou fração,
ou por cabeça, conforme a natureza do produto;
b) registro de estabelecimento: quarenta ORTN, porestabelecimento;
c) registro de produto: quinze ORTN, por produto.
I I - Pela inspeção e fiscalização de bebidas:
a) registro de estabelecimento: quarenta O RTN, por estabelecimento;
b) registro de produto: quinze ORTN, por produto;
c) análise prévia: quinze ORTN, por produto;
d) análise pericial: quarenta ORTN, por amostra de produto.
III- Pela classificação de produtos vegetais:
a) classificação: duas ORTN ~ por toneladas ou fração;
b) reclassifiCaç_ão: quatro ORTN,-pononelada ou fração.
IV - Pela inspeção e fiscalização de produtos destinados
à alimentação animal:
a) registro de estabelecimento: quarenta ORTN, porestabelecimento;
b) registro de produto: vinte ORTN, por produto;
c) análise perici3l: vinte ORTN~ por- determinação analítica.
"

V - Pl;'lla inspeção e fiscalização da produção e do comércio de sementes e mudas:
a) inspeção: uma ORTN, por tonelada ou fração;
b) registro_de estabelecimento: vinte ORTN~ por estabelecimento;
c) análise pericial: trinta ORTN, por amostra de produto.
VI- Pela írispeção e fiscalização ·do sêmen .destinado
à inseminação artificial:
a) registro de estabelecimento: vinte ORTN, por estãbelecimerltO;--- --- - - b) regitsro de reprodutor ou matriz: quatro ORTN, por
cabeça;
c) análise pericial: trinta ORTN, por amostra de mate-

rial.
VII- Pela fiscalização de produtos de uso veterinário:
registro de estabelecimento: quarenta ORTN, porestabelecimento;
b) registro de. produto: trinta e cinco ORTN, por produto;
- - -· c) análiSe perici3.1: três mil ORTN, por imostra de produto.
VIII- Pela fiscalização de produtos fitossanitários:
a) registro de estabelecimento: quarenta ORTN, por estabelecimento;
b) registro de produto: trinta e cinco ORTN, por produto;
c) análise pericial: quarenta ORTN, por amostra de produto:
IX- Pela inspeção e fiscalização da produção_e do comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes, estimulantes
Ou biofertilizantes, destinadas à agricultura:
a) inspeção: seis ORTN, por tonelada ou_ fração, ou por
quilolitro ou fração, conforme a natureza do produto;
b) registro de estabelecimento: quarenta ORTN, porestabelecimento;
c) registro de produto: quinze ORTN, por produto;
d) análise fiscal: duas ORTN, por determinação analítica;
e) análise pericial: quinze ORTN, por determinação analítica.
a)

LEI N' 5."768 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1971
Altera a legislação sobre distribuição gratuita de
prêmios, mediante sorteio, vale-brinde ou concurso, a
título de propaganda, estabelece normas de proteção
à poupança popular, e dá outras providências
CAPÍTULO!
Da Distribuição Gratuita de Prêmios
....................... ' .................. __ _, ...-.-....
..............
Art. 59 A concessão da autorização prevista no art. 1~
sujeita aS empre-saS autorizadas ao pagamento, a partir de
19 de janeiro de 1972, da "Taxa de Distribuição de Prêmios"
de 10% (dez po:r:_ cer~.to_)! incidente sobre o valor da promoção
autorizada, assim compreendida a soma dos valores dos produtos- prometidos; -§ 19 A taxa a que se refere este artigo será paga em
taiif<is-parcelas menais, iguais e sucessiVas, quantas forem osmeses da duração do plano 'promocional, vencendo·se a pri-~-~··

·~ ·-~·
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meira no lCY' (décimo) dia do mês subscqüente ao do início
da execução do plano.
§ 2' Até 31 de dezembro de 1971, será exigida a Taxa
de

LEI N' 7.646, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1987
Dispõe quanto à proteção da propriedade intelectual sobre programas de computador e sua comercialização no País e dá outras pro,·idências.

TÍTULO Ill
Do Cadastro

Art. 14. A Secretaria Especial de Informática- SEI,
poderá cobrar emolumentos pelos serviços de cadastro (Vetado), conforme tabela própria a ser aprovada pelo Ministt6rio
da Ciência e Tecnologia.

DECRETO N' 96.036,
DE 12 DE MAIO DE 1988
Regulamenta a Lei n~ 7 .646, de 18 de dezembro
de 1987, que dispõe sobre a proteção da propriedade
intelectual de programas de computador e sua comercialização no País, e dá outras providências.

Art. 21. A SEI cobrará emolumentos, em -Obrigações
do Tesouro Nacional, pelos serviços de cadastramento de programas de computador, conforme tabela a ser estabelecida
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, observado, rio tocante à arrecadação-e recolhimento, o disposto no Decreto-Lei
n"' 1. 755, de 31 de dezembro de 1979, e normas regulamentares.
··
Parágrafo único. __ O produto da arrecadação dos-emolumentos de que trata este artigo ~erá destinado ao Fundo para
Atividades de Informática, instituído pelo Decreto n"' 84.061,
de 8 de outubro de 1979, e de que trata o Decreto n' 90.755,
de 27 de dezembro de 1984. ·
·

LEI NO 5.277, DE 18 DE JANEIRO DE 1967
Dispõe sobre a política econômica da borracha, regula sua execução e dá outras providências.
······-········'··········-·-·c;Ã?i:rüi:o·ii"·····--·--"~.~~-~-

na Execução
• • • • • • • • < ··•-• • • "·" • • • • • • • • • •

.-.v• •• •••• •-........_ • .._. ---~-·
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§ 2"' A Taxa de que trata este artigo constitui uma contribuição de caráter parafiscal, terá uma única incidência e
é cobrada da seguinte forma:
a} para as borrachas e látíces vegetais nacionais, no ato
da expedição do Certificado instituído no art. 18 desta lei;
b) para as borrachas químicas, nacionais, e para as borrachas e látices estrangeiros, de acordo com as normas que
para tal fim baixar O Conselho Nacional da Borracha.
§ 3~ A Taxa de' Controle e Fiscalização do Mercado
da Borracha destína~se:
a) ,aQ_ cqst~io das despesas feias pela Superintendência
da Borracha no exercício de suas atribuições, bem como para
a manutenção do Conselho Nacional da Borracha;
b) ã indenização ao Banco da AmÇtzônia s·.A. ou a outras
entidade§_por despesas ou serviçqs que executarem como
agentes ou delegados da Superintendência da Borracha;
c) ã constituição do Fundo Especial previsto no art. 40
desta lei.
§ 4Q Nenhum outro imposto ou taxa de_ orige~ federal,
alem dos preVIstOs nest'a-lei, gravará as borrachas e látices
vegetais e químicos de produção nacional.
§ s~ O Conselho Nacional da Borracha baixará as normas_acerca da forma de arrecadação da Taxa sobre que dispõe
este artigo.

DECRETO-LEI N• 164,
DE 13 DE FEVEREIRO DE 1967
· Modifica· a: Legislação da POlítica Econômica da
Borracha e dá outras providências.
Art. 2' O § 3' do art. 21 da Lei n• 5.227, de 18 de
janeir.o de -1967, p3ssa a ter a seguinte redação, mantfdaS
as alíneas respectivas:
"Art. 21. ················--··················-············
§ 1' ·······································-·-·--·-···--·--··
§ 2• ·····································--·-····----·-··---§ 39 A Taxa de que trata este artigo destina-se:"
.• • ; . • .••......••.•.•.•••••~H; •••••••• • L~·.,

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

LEI NO 2.145, DE 29 DE. DEZEMBRO DE1953
Cria a Carteira de Comércio Exterior, dispõe sobre
o Intercâmbio Comerci31 com o Exterior, e dá outras
providências.

.........-.' .......................................... ··········-··············

..

Art. 10. Fica a Carteira de CorriérCio EXtei-iOi- aútorizaaa· cObrarO-taXas
eni{SS-ao--·ctaS-Iiéenças ~-- (vetado)
... por forma a ser regulamentada, não excedentes a 0,1%
(um décimo_p~r _cento) do valor da licença,

a·

peJa

~--~~~~--~~-~~

Art. 21. É institUída a Taxa de OrganizaçãO e Regulamentação do Mercado da Borracha, de natureza específica
e incidente sobre as borrachas e látices vegetais e químicas
naciOnaiS ·e estrangeiraS: -- -- . _ .
__ · _ _
§ J9 Compete ao Cõnsellió N"acion3J da Borrãcha estabelecer as alíquotas da Taxa a que se refere este artigo para
cada categoria de elastómeros~ não podendo aquel~s exceder
a 1!20 (um vinte avos) do valor de produção das horrachas
e Iátices nacionais e do preço f.o.b. dos produtos importados.

DECRETO-LEI NO 1.416, DE 25 DE AGOSTO DE 1975
Dá nova redação ao art. 10 da Lei n~ 2.145, de
29 de dezembro de 1953..
O Presidente da República, no uso da atríbuição que
lhe confere o art. 55, itein II. da Constituição,- decreta:

2150
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Art .. 2 9 _Este decreto-lei entrará em vigor na data de
sua publicaçao, revogadas as disposiç-ões em contrário . .:...._

b) importação de mercadorias sob regime de
drawback;
c) i~portação de bens sob reghlle de admissão
temporária, destinados a:
_1- exposições de natureza artística e cultural, patrocmadas por museus, universidades, órgãos governamentais, fundações ou entidades oficiais reconhecidas
·
'
sem fins lucrativos;
~- consert~, ~estes, reparos e adaptação no País,
por ftnnas espectahzadas e habilitadas para execução
do respectivo serviço, e com posterior retorno ao exterior;
. d) importa'Ç?es sob regime de entreposto aduanetro, nas modalidades Qe _entrepostamento vinculado
e de entrepostamento indireto, quando a venda de mercadorias for feita para o exterior;
e) reimportação, sem cobertura cambial de mercadorias_que tenham saído do País sob regime de exportação temporária, para serem submetidas a beneficiamen_to ou transformação no exterior;
O retorno, ao PaíS, de material remetido ao exterior sob amparo de Guia de Exportação, sem cobertura
c.a~bial, para fins de prestação de serviços, compettçoes, demonstrações, testes, exames ou pesquisas,
com finalidade técnica, esportiva, industrial ou científica;
. g) im~ort~ção, mediante operação de exportação
e nnportaçao vmculadas, sem. cobertura cambial, para
a substituição de mercadorias importadas que se revelem _defeituosas ou imprestáveis pafa o fim a que se
destinam, ou retorno de mercadorias que tenham sido
remetidas ao exterior para fiõS -de revisão ou conserto·
h) retorno, ao País, de mercadoria nacional expor:
tada,_ para substituição, mediante licenciamento de exportação e importação vincUladas, sem cobertura cam-

ERNESTO GEISEL -

bial;

Art. 19 O art. 10 da Lei n~> 2.145, de 29 de dezembro
de 1953, com a redação do_ art. 15 do Decreto-Lei n~' 491
de 5 de março de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação~

''"Art. 10.

Fica a Carteiiã de Comércio Exterior

do Banco do Brasil S/A_- CACEX, autorizada a co-

brar, pela emissão de licença ou Guia de Importação
ou qualquer documento de efeito equivalente, taxa de

expediente não excedente a 0,9% (nove décimos por
cento) sobre o valor constante dos referidos document~s, como ressarcimento de custos incorridos nos procedimentos administrativos relativos à importação.
§ 19 A taxa é devida na emissão de documento

relativa a qualquer produto, i-ndependentemente d~

~egime tributário oü cambial vigente, da qualidade do
nnportador ou do país de origem da mercadoria.
§ 2 9 A Tabela de taxas de expediente e as condiçõ~s. de cobrança e sua aplicação serão aprovadas pelo
Mmtstro da Fazenda, com base em proposta da Carteira- de Comércio EXterior" do Banco do Brasil S/A- CA-

CEX.
§ 3 9 O Ministro da Fazenda pode-rá detefminã.r
à Cacex a dispensa de cobrança da taxa, ou a adoção
de quantias fixas, nos seguintes casos:
a) importações ã título de doações e d~stinadas
a fins assistenciais, educacioriais e fllantr_6picos;
b) operações de drawback; c) importações temporárias de bens para conserto,
recondicionamento e manutenção e posterior expor·
tação;
. d) iiJ:?portações em trânsito; de natureza tempor~na destmada à exportação ou reexportação, e outras
vmculadas à export~ção."

Mário Henrique Simonsen -

João

Paulo dos Reis Velloso.

LEI N' 7.690, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1988
Dá nõva redação ao art. 10 da Lei
29 de dezembro de 1953.

n~

2.145, de

Faço saber que o Presidente da República adotou a Me-

dida Provisória n' 23, de 6 de dezembro de 1988, que o Con-

gresso Nacional aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente
do Senado Federal, para os efeitos do disposto no-parágrafo
único do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte
lei:

Art. 1' O art. 10 da Lei n' 2.145, de 29 de dezembro

i) retorno, ao País, de mercadorias nacionais nas
seguintes condições:
1 -enviadas em consignação e rião vendidas nos
prazos autorizados;
2-por defeito técnico, que exija sua devolução
para reparo ou substituíção;
___ _
3 - por motivo de moficiações na sistemática de
importação p~r parte do país importador;
4 - em Vlrtude de guerra ou calamidade pública;
5 - por quaisquer outros motivos alheios à vontade do exportador.
§ 3~' Os recursos provenientes da taxa referida
neste artigo serão recolhidos à conta do Tesouro Nacional, como receita orçamentária ·da União, nos termos

de 1953, alterado pelo art. lo do Decreto-Lei n~ 1.416, de
25 de agosto de 1975, passa a vigorar com a_seguinte redação:
do Decreto-Lei n' 1.755, de 31 de dezembro de 1979."
"Art. 10. A licença ou Guia de Importação ou
documento equivalente será emitida mediante o pagamento de taxa correspondente a 1,8% (um inteiro e
oito décimos- põi cento)- sobre o valor constante dos
referidos documentos, como ressarcimento dos custos
DECRETO-LEI N' 308,
incorridos nos respectivos serviços.
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
§ 1~> A taxa será devida na emissão de documento
~Dispõe sobre a receita do Instituto do Açúcar e
relativo a qual<J.uer produto, independentemente do
do AlcooJ (IAA), e dá outras providências.
regime tributário ou cambial vigente, da qualidade do
importador ou do pafs de origem da mercadoria.
. .............. ···········~············,············· ···························
§ -2~> Não será exigida a taxa nos casos de: _ _ _
Art. 2~> Para custeio da intervenção da União, através
a) doações de alimentos destinados a fins assisten- -do Iristitutó do Açúcar e do Álcool, na economia canavieira
ciais ati Iilantrópicos·;nacional, ficam criadas, na forma prevísta~n-6 att. 157, ·§-9<:>,
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da Constituição Federal de 25 de janeiro de 1967, as seguintes

contribuições:
I - de até NCr$1,57 (um cruzeiro novo e cinqüenta e
sete centavos) por saco de açúcar de 60 (sessenta) quilos destinados ao consumo interno do País;
II -de até NCr$0,01 {um centavo de cruzeiro novo por
litro de álcool de qualquer tipo e graduação dest~nado ao
consumo interno, excluído o_ álcool anidro para mistura carburante.
§ 1? As contribuições a que se refere este artigo serão
proporcionalmente corrigi9as pela Comíssão Executiva do
Instituto dó Açúcar e do Alcool cm função da variação dos
preços do açúcar e do álcool, fixados para o mercado nacional.
§ 2? Quando o açúcar for acondicionado em sacos de
pêso inferior a 60 (sessenta) quilos ou a granel, a forma do
parágrafo único do artigo 11 do Decreto-Lei n~ 50, de 18
de novembro de 1966, as contribuições a que se refere este
artigo serão cobrac;Ias sobre as potções de 60 (sessen4t) quilos
ou proporcionalmente quando se tratar de parcelas superiores.
§ 39 A produção e comercialização do açúcar líquido
e do mel rico concentrado, desde que resulte da utilização
da cana-de-açúcar, estação sujeitas ao mesmo regime legal
da disciplina da produção açucareira e do sistema de Ct?brança
das contribuições na forma que fôr estabelecida em resolução
da Comissão Executiva do I.A.A.
·

DECRETO-LE! N' 1.712,
DE 14 DE NOVEMBRO OE 19'79
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§ 1~ Equipara-s_e _à saída a destinação do açúcar
ou do álcool para qualquer fiin dentro da mesma unidade produtora, exceto quando destinados a beneficiamento.
§ 29 Nos casos em que houver saída Qq _açúcar_
ou do álcool para depósito da segunda saída ou para
através.. de entida9e; constituída por grupo de produtores para comercialização de seus produtos, fícafá--süs- penso a incidência prevista neste artigo, que somente
ocorrerá quando houver saída 9esses produtos· para
·
terceiros.
§ 39 O recolhimento das contribuições sobre açúcar e álcool pela unidade produtora ou por entidade
constituída por grupo de produtores para comercialização de seus_ produtos será feito obrigatoriamente
até o ú.ltimo dia do mês subseqüente ao da sua incidência, SQb p_ena de aplicação das sanções estabelecidas
nos parágrafos 2°, 39 e 4~ do art. 6<? do Decreto-Lei
n' 308, de 28 de fevereiro de 1967.
Art. 2~ A contribuição sobre o -álcool incidirá
sobre o produto obtido de qualquer tipo de matériaprima, excluído o álcool combustível.
_
Art. ~ 9 _Mediante proposta do Ministro da Indústria e do Comércio, o Conselho Monetário NacioQ.al
estabelecerá os percentuais das contribuições de que
trata este Decreto-Lei, observado o limite máximo de
20% {vinte por cento) do valor dos preços oficiais do
açúcar e do álcool, consíderando os tipos destes produtos ou a sua destinação final."
••• ,, •••••••••••••••••••••••••• ; ·-· •••••••••••••••••• ; • < •• ~·· ••••••••••• -~-~"--· ~.

DECRETO-LEI N' 1.785,
Dispõe sobre a arrecadação das contribuições ao
DE
13 DE MAIO DE 1980
Instituto do Açúcar e do Alcool e dá outras providências.
legislação
referente ao Imposto Único sobre
Altera
a
O Presidente da República, no uso das atribuições que
lubrificantes e combustíveis e dá outras providências.
lhe confere o artigo 55, item II da Constituição, decreta~
· Art. 19 O recolhimento das contribuições- previstas no
artigo -39 do Decreto-Lei n<? 308, de 28 de fevereiro ·de 1967,
_ Art. 10. _Os recursos gerados pela diferença entre o_cusserá efetuado até o último dia útil do mês subsequente àquele to de petróleo bruto importado e o preço do petróleo bruto
em·que se verificar a salda do açúcar e do álcool da unidade adicional serão recolhidos pela Petróleo Brasileira S.A~
produtora ou dos seus depósitos de segunda saída, observado Petrobrás à conta do Fundo Especial de Reajuste de Estrutura
no que couber, o disposto no artigo 19 e seus parágrafos do de Preços dos Combustíveis e Lubrificantes, após deduzida
Decreto n' 55, de 18 de novembro de 1966.
w;Q.~ parcela _equivalente a 6% (seis por cento) do vafor do
Parágrafo único. Equipai-a-se à saída a destinação, para- petróleo bruto nacional oriundo da bacia sedimentar terrestre
qualquer fim, do açúcar e do álcool dentro da unidade produ- no momento da extração, a ser recolhida ao Conselho Naciotora.
nal do Petróleo para transferência aos Estados produtores
Art. 2~' A contribuição sobre o álcool incidirá sobre o de petróleo.
álcool obtido de qualquer tipo de matéria prima, excluído
Parágrafo úníco. Dos recursos de que trata o cap-utdeste
o álcool anidro para fins carburantes.
artigo, será deduzid-a uma parcela correspondente a
Cr$4.500.000.000,00 (quatro bilhões e quinhentos milhões de
cruzeiros) que será recolhida -pelo Co!l~el!Jo Nacional do PeDECRETO-LEI N9 1.952,
tróleo, no exercício de 1980, _à conta do Fundo Nacional de
DE 15 DE JULHO DE 1992
Desenvolvimento (FND).
Institui adicional de contribuições incidentes sobre
açúcar e álcool e dá outras providências.
DECRETO-LEI N• 115,
DE 25 DE JANEIRO DE 1967
Art. 3o Os artigos 19, 29 e 39 do Decre~o-Lei n9 1.712,
Aprova o Regimento de Custas da Justiça do Dis-de 14 de novembro de 1979, passam a ter a seguinte redação:
trito Federal e dá outras providências.
"Art. F As contribuições previstas no artigo 39
O Presidente da República, usando da atribuição que
do Decreto-LeLn9 308, de 28 de fevereiro· de 1967,
incidirão exclusivamente sobre a saida do açúcar ou lhe confere o artigo 9?, § 2~, do Ato Institucional n9 4, de
7 de dezembro de 1966, decreta:
do álcool da unidade produto:a.
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Art. 1'?

CAPITULO!
Disposições Preliminares
As custas- emolumentos devidos pela expediM

ção, preparo e execução de todos os feitos judiciais, dos atas
notariais, judiciais e extrajudiciais serão ·contados e cobrados

de acordo com o presente Regimento e as tabelas anexas.
Parágrafo único. Continua- em vigor a _legislação que
dispõe sobre isenção, redução, pagamento a final e fiscalização
da cobrança das custas e emolumentos.

DECRETO-LEI N' 413,
DE 9 DE JANEIRO DE 1969

Art. 3~ Serão aplicáveis à Cédula de Crédito à Exportação e à Nota de Crédito à Exportação, respectivamente
os dispositivos do Decreto-Lei n<1 413, de 9 de janeiro de
1%9, de Crédito Industrial e à Nota de Crédito Industrial.
. . , , • • • •"•, , , o o • n o o, , , , •~• <o, <o~~~~· c<, • , • .-~. • • n

• c~c, . . C• • ..,-,, • • • u

u

o .. .,

DECRETO-LEI N' 246,
J)E 2~ DE FEVEREIRO DE 1967
Modifica o Decreto-Lei n? 115,. de 25 de janeiro
de 1967, e o Regimento de Custas da Justiça do Distrito
Federal.

Art. 29 O a·rt. 20 do Decreto-Lei n" 115, de 25 de janeirode 1267, passa a vigorar com a seguinte redação:
providências.
"Art. 20. Fica criada a taxa judiciária, destinada a contribuir para a construção do Palácio da Justiça, que será cobrada_sobre o valOr da causa, na seguinte proporção:
a) até o valor de NCr$ 1.000,00- 2%;
Art. 34. O Cartório anOtara a_inscriçã_o, com indicação
b) de NCr$ 1.001,00 a NCr$ 5.000,00 -1 %;
do número de ordem, livro e folhas, bem como o valor dos
c) pelo que exceder a NCr$ 5.000,00-0,5% até o limite
emolumentos cobrados no verso da cédula, além de meneio· · de NCr$ 300,00."
·
nar, se for o caso, os anexos apresentados.
§ 1"' Pela inscriÇãá da cédula, serão cobrados do interessado, em todo o território nacional, os seguintes emolumentos,
calculados sobre o valor do crédito referido:
LEI N' 5.811, DE 8 DE JULHO DE 1980
a) até NCz$ 200,00 - 1%;
b) de NCz$ 201,01 a NCz$ 500,00-0,2%;
Dispõe sobre a destinação -da_ taxa judiciária de
c) de NCz$ 500,01 a NCz$ 1.000,00 - 0,3%;
que trata o art. 20 do Decreto.:-Leí n 9 115, de 25 de
d) de NCz$ 1.000,01 a NCz$ 1.500,00- 0,4%;
janeiro de 1967.
e) acima de NCz$ 1.500,01 - 0,5'fu-"- até o máximo
O Presidente da República
de 1/4 (um quarto) do salário mínimo da região.
Faço saber que o Senado_ Federal_decre_ta e eu _sanciono
§ 29 Cinqüenta por cento (50%) dos emolum_entos refeascguintelei:
---- ------- - -occ_
ridos no parágrafo anterior caberão ao ()ficial do Registro
Art. 1~ A partir do exercício de 1980, o produto da
de Imóveis e os restantes_ cínqüenta por Cento (50%) serão taxa judiciária a que se refere. o art. 20 do Decreto-Lei n9
recolhidos ao Banco do Brasil S.A., a crédito do Tesouro 115, de 25 de janeiro de 1967, alterado pelo art. 2' do DecreNacional.
to-Lei n 9 246, de 28 de fevereiro de 1967, destinar-se-á à
••••••••••••
...
construção do edifício-sede da Ordem dos Advogados doBraArt. 36. Para Os fins previstos no art. 29 deste decre- sil - Seção do Distrito Federal.
to-lei averbar-se-ão, à margem da inscriÇão--da cédula, os en~
Parágrafo único_._ A taxa judiciária referida ileste arfigo
dcssos postt!riores à inscfição as menções adicionadas, aditivOs será cobrada na base_ de 2% (dois por cento) sobre o valor
e qualquer outro ato que promova alteração na garantias ou da causa, até o limite do valor de referência vigente no Disti'iio
nas condições pactuadas.
_ Federal.
§ 19 DiSpensa:.se a averbação dos pagamentos parciais
Art. 2~ Esta lei entrará em vigor na d_ata de sua publie do endosso das instituições financiadoras em operações de cação.
·
redesconto ou caução.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
§ 29 os··ernolumentos devidos pelos atos referidos neste
Brasffia, 8 de julho _de 1980; 159' da Independência e
artigo serão calculados na base de 10% _(dez por cento) sobre_ 92' da República. - JOAO FIGUEIREDO - lbrahim Abios valores da tabela constante do parágrafo único do art. Ackel.
34 deste decreto-lei, cabendo ao ofid3.ldo__Reg!stro de Imóveis
(A Comissão de Assuntos EConómicos.)
e ao Juiz de Direito da Comarca as mesmas percentagens
estabelecidas naquele dispositivo.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 19, DE 1992
(N• 2.154/91, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
LEI N' 6.313,
Dispõe sobre a concessão de medidas cautelares
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1975
contra atos do Poder Público e dá outras providências.
Dispõe sobre títulos de crédito à exportação e dá
O Congress_o Nacional decreta:
outras providências.
Art. 19 Nas ações propostas contra pessoa jurídica de
direito públíco. o Juiz ou o relator poderá determinar, a requeDispõe sobre títulos de crédito industrial e dá outras

••••••••••~·•'-•••••••u•••••••••••••-.•v
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· rimento do interessado, medidas cautelares que julgar adequadas, quando houver fundado_ receio de que, antes do julgamento da lide, a parte venha a sofrer lesão grave ou de difícil
reparação em seu direito erri virtude de ato ou qm_issão do
Poder Público.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS INTERMINISTERIAL N•
438, DE 16 DE OUTUBRO DE 1991, DOS-SENHORES
MINISTROS DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO.

Parágrafo úniCo.-- Para evitar prejufzos à peSsoa jurídica
de direito público e tendo em vista o \nteresSe público, o

A Sua Excelência o Senhor
Fernanco Collor,
Presidnete da República
Senhor Presidente, _
Temos a honra de submeter à superior consideração de
Vossa Excelência anteprojeto de lei que dispõe sobre a
concessão de medidas cautelares contra atas do Poder Público e dá outras providências.

Juiz ou o relator poderá estabelecer as limitações que considerar cabíveis.
Art. 29 Não será cabível medida liminar contra atas do
Poder Público, no procedimento cautelar ou cm quaisquer

outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez
que providência semelhante não puder ser concedida em ações
de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.
Não será cabível, no jufzo de primeirÕ grau: medida
cautelar inominada ou a sua liminar,- quando impugnadO ato
de autoridade sujeita, na via de m1ndado de segurança, à
competência originária de Tribunal.
§ 2" O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos
processos de ação popular e de ação civil pública.
§ 3" Não será cabível medida liminar de caráter satisfativo.
Art. 3" A parte proporá aÇão, no prazo de:-trinta dias,
contados da data da efetivação da medida cautelar, quando.
esta for concedida em procedimento preparatório.
Parágrafo único. Cessará" a efiCáCia--da medida se a parte
não propuser a ação princip-al no prazo estabelecído neste
artigO.
.
_
·
Art. 49 O processo cautelar contra pessoa -jurfdica de
direitO públíco, o mandado de segurança, bem como os demais
processos nos quais tenham sido deferidas medidas Jiminares _
contra atas do Poder Público processam-se durante as férias
forenses.
Art. 59 Nos processos de que trata esta lei, o juiz ou
o relator, em razão da urgência, poderá decidir a causa sem
a prestação das infoi"ina-Ções pela autoridade adminísl:ratiVa.
Art. 6" A sentença proferida contra pessoa jurídica de
direito público, em processo cautelar, está sujeita- ao duplo
grau de Jurisdição.
Parágrafo único. A remessa dos aUtos ao Tribunal competente, por força do disposto neste artigo, ou de apelação
interposta, não terá efeito suspensivo.
Art. 7~ Aplicam-se às medidas cautelares deferidas contra atas do Poder Público, no que não cont~arierri--éSta lei,
as disposições constantes do Livro III, Título Unico, do Código de Processo CiVil.
Art. 8" Esta lei entra em vigor na data de Sua publicação.
Art. 9"' Revogam-se as disposiÇões ·em contrário.
§ 1"

MENSAGEM N• 604, DE 1991
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do parágrafo 1~ do artígo 64 da Constituição
Federal, tenho a honra de submeter à elevada deliberação
de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos_ Senhores Ministros de Estado da Justiça e da Econo.:::,
mia, Fazenda e Planejamento, o anexo projeto de lei que
"Dispõe sobre a concessão de roedi(jas cautelares atos do
Poder Público, e dá outras providências".
Brasflia, 1• de novembro de 1991.- F. CQ)Ior.

2. A proposição ora encaminhada envolve o acautelamente dos interesses da Administração, que consubstanciam, em suma, os próprios interesses da sociedade.
3J_ As normas propostas, relativas às açóes cautelares
_ajuizadas contra o Poder Público e seus agentes, atendem
à circunstâncias de que essas ações, na esfera do Direito
Público, devem ser cercados de peculiar cuidado em virtude não só da presunção de legitimidade dos a tos da Administração Pública e·sua exibilidade, mas também da proteção do interesse geral, móvel essencial da açãoadrninistrativa. Estas pecularidades reclamam do juiz particular
prudência no exercíciO-- do poder cautelar a fim de que
não se concretize lesão de elevados interesses públicos.
4. Assim, por um lado, torna-se obrigatória a audiência
prévia dos representantes judiciais das pessoas jurídicas
· de direito público, que deverão pronunciar-se no prazo
de cinco dias, antes do deferimento de qualquer medida
liminar, exceto das ações de mandado de segurança.
5.-, Por outro, retifica-se que não serãõ cabíveis próvF
ciências cautelares contra a Fazenda Pública que impliquem
alteração de recursos, entrega de bens ilegível antecipação
de pagamentos, reclassificão ou equiparação de servidores
públicos, concessão de aumen_tos, diferença de reajustes
de vencimentos_ou remuneração_, _extens.ão de vantagens
a sevidores públicos, entre outras que, por seu conteúdo
ou extensão, acarretam antecipada satisfação do pedido.
6. É estatuído, ainda, que não são cabíveis medidas liminares contra ates do Poder Público, no procedimento cautelar inominada e em quaisquer outras ações de natureza
cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ação de mandado de
segurança. Ao juízo de primeiro grau, outrossim, não cabe
a concessão de medida cautelar inominada ou de liminar
quando impugnado ato de autoridade sujeita, nã. via do
mandado de segurança, à competência originária do Tribunal, salvo as excessÇ)es expressamente previstas.
- 7. Essa última orientação, aliás, foi acolhida pelo Egrégip
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
ao fixar em súmula que ''não é admissível, em ação cautelar
inominada, a concessão de liminar nos casos- em que, na
via do mandado de segurança, houver vedação legal ao
deferimento de Iimínares" (Súmula n' 9 TORS, DJ 49,
fL 1, de 17-3-87).
8. O próprio SUpremo Tribunal Federal vem de ressaltar
que as vedações ao deferimento de liminar em mandado
de segurança têm por escopo, normalmente, evitar a configuração de abuso do poder cautelar, coibindo "um tipo
específicO,-uin-conteúdo determinado de medida caiiielar,
de alcance satisfativo que ( ... )se reputou ( ... ) praticamente
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irreparáveis_;_ quando não irieverSíveíS", (Atiín 223 (lirrii:.
nar), Rei.: em. Min. Sepuvelda Pertentece, DJ 27-6-90).
9. Em virtude de identidade de pressupostos, parece· evidente que, caracterizada a idoneidade da liminar, na ação
de mandado de segurança, não há como afirmá-la cabível
na ação cautelar inominada.
10. A presente proposta busca estender a aplicação do
instituto de suspensão de decisão judicial aos demais processo f índole cautelar, colmatando esta lacuna do ''sistema
de contracautelas", prevendo-se também a sujeiÇão da decisão em primeira instância ao· duplo grau- de jurisdição.
11. Em síntese, o anteprojeto em apreço procura prevenir os efeitos perversos do fenômeno que aquela Alta Corte
denominou de "fuga do mandado de segurança para a
ação cautelar inominada". porque, "em relação a esta,
não vigoravam as vedações e limitações antecedentes do
mandado de segurança. nem mesmo a da suspensão da
liminar ou de sentença pelo Presidente do Tribunal competente para o recurso" (ADih 115'223, Rel.: em. Min. Sepúiveda Pertence, DJ 29-6-90).
·
12. Essas, Senhor Presidente, as razões que se nos afiguram relevantes no momento em que submetemos à apreciação de Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei.
Na oportunidade, renovamos a Vossa Excelência nossos
mais sinceros protestos de elevada estima e distinta consideração. - Ilegível!!

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973 (*)
Institui o Código de Processo Civil.

LIVRO III
Do Processo Cautelar

TÍTULO ÚNICO
Das Medidas Cautelares (*)
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 796.~ O prOcedinú:mto cautelã:r-pOde ser instaurado
antes ou no curso do processo principal e deste é sempre
· dependente.
Art. 797. Só em casos excepétonãiiÇexptessamente autorizados por lei, determinará o juiz medidas cautelares
sem a audiência das partes.
Art. 798. Além dos procedimentos cautelares específicos, qUe este Código regula no Capítulo II deste Livro,
poderá o juiz determinar as medidas provisórias que julgar
adequadas, quando houver fundado receio de uma parte,
antes do julgamento da lida, cause ao direito dá OUtra
lesão grave e de difícil reparação.
_
Art. 799. No caso do artigo anterior', pOderá o juiz, para
evitar o dano, autorizar ou vedar a prática de determinados
atas, ordenar a guarda judicial de pessoas e depósito de
bens e impOr a prestação de caução.
Art. 800. As medidas cautelares serão requeridas ao
juiz da causa; e, quando preparatórias, ao juíi competente
para conhecer da ação principal.
Parágrafo úriico: Nos casos urgentes, se_ a causa. estiver
no tribunal, será competente o relator do recurso.
Art. 801. O requerente pleiteará a medida cautelar em
petição escrita, que indicará:
I - a autoridade judiciária, a que for dirigída;
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Il - o nome, o estado civil, a profíssão. e "a rt;;sidêiicia"
do requerente e do requerido;
III- a lide e s_eu fundamento;
IV- a exposição sumária do direito ameaçado e o receio
da lesão;
. V -as provas que serão produzidas.
Parágrafo único. Não se exigirá o requisito do n" III senão
quando a medida cautelar for requerida em procedimento
preparatório.
Art. 802. O requerido será citado, qualquer que seja
o prot:edimento cautelar, para, no prazo de 5 (cinco) dias,
contestar o pedido, indicando as prov&s que pretende produzir.
Parágrafo único. Coritii-se o prazo, da juntada aos autos
do mc,tndado:

I - de citação devidamente cumprido;
II- de execução da medida cautelar, quando concedida
liminarmente e ou após justificação prévia.
Art. 803. Não sendo co~testado o pedido, presumirse-ão aceitos pelo requerido, como verdadeiros, os fatos
alegados pelo requerente (art. 285 e 319); caso em que
o juiz decidirá dentro em 5 (cinco dias).

Parágrafo único. Se o requerido contestar no pràzo legal, o juiz desigl).ará audiência de instrução e julgameilto,
havendo prova a ser nela produzida.
Art. 804. É lícito ao juiz conceder liminarmente ou
após justificação prévia a médida cautelar, sem ouvir o réu,
quando verificar que este, sendo citado, poderá torná-la ineficaz; caso em que poderá determinar que o requerente preste
ca.u,ção real ou fidejussória de ressarcir os danos que o requerido possa vir a sofrer.
Art. 805. A medida decretada poderá ser substituída
pela prestação de caução, sempre que esta seja adequada
e suficiente para evitar a lesão ou repará-la integralmente.
Art. 806. Cabe à parte propor a ação, no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data da efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório.
Art. 807. As medidas cautelares conservam a sua eficáciã no prazo do artigo antecedente e na pendência do processo_
principal; mas podem, a qualquer tempo, ser revogadas ou
modificadas.
Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário,
a .medida ça_utelar conservará a eficácia durante o peóodo
de suspensão do processo.
Art. 808. Cessa a eficácia da medida cautelar:
I - se a parte não intentar a ação no prazo estabelecido
no art. 806;
II- se não for executada dentro de 30 (trinta) dias;
f i -se o juiz declarar extinto o_ processo principal, cOm
ou sem julgamento do mérito.
Parágrafo único. Se por qmilcj_uer motivo cessar a medida~ é defeso à parte repetir o pedido, salvo por novo fundamento.
Art. 809. -Os- autos do procedimento cautel.ar serão
apensados aos do processo principal.
- --- Art. 810. O indeferimento da medida não obsta a que
a parte intente a ação, nem influi no julgamento desta, salvo
se (f juiz, no pi'ocedimen~o _cautelar, ac9lher a al~gação de
decadência ou de prescrição do direitO- do autor.
Art. 811. Sem prejuízo do disposto no art.16, o req~e
i"ente do procedimentO' cautelar responde ao requerido pel6
prejuízo que lhe causar a execução da medida:
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I - se a sentença no processo principal lhe for desfa~
vorável;
II- se, obtida liminarmente a medida no caso do art.
804 deste Código, não promover a citação do requerido dentro
em 5 (cinco) dias;
III- se ocorrer a cessação da eficácia da medida, em
qualquer dos casos previstos no art. 808, deste Código;
IV- se o juiz acolher, no procedimento cautelar, a alegação de decadência ou de prescrição do direitu_d_o_autor (art.
810).
Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos
do procedimento cautelar.
Art. 812. Aos procedimentos cautelares específicos, regulados no Capítulo seguinte, aplicam-se as disposições gerais
deste Capítulo.

CAPÍTULO II
Dos Procedimentos Cau1eJaresEspecíficos
SEÇÃOI
Do_Arresto
Art. 813. O arresto tem lugar:
I - quando o devedor sem domicílio certo intenta ausentar-se ou lienar os bens que possui, ou deixa de pagar a obrigação no prazo estipulado;
II- quando o devedor, que tem domic_ílio:
a) se aus_enta ou tenta au_s_entar-se furtiva_meiitc;
b) caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens
que possui; contrai ou tenta contrair dívidas extraordiná_tias;
põe ou tenta pór _os seus bens em nome de terceiros; ou
comete outro _qualquer artificio fraudulento, a fim de frustrar
a· execução ou lesar credores;
III -quando o _d_e_ye__dor, que possui bens de raiz, intenta
aliená-los, hipotecá-los ou dá-los em anticrese, sem ficar com
algum ou alguns, livres c des_embargados, equivalentes às dívidas·
' IV - nos demais casos expressos em lei.
Art. 814. Para a concessão do arresto_ é essencial:
I - prova literal da dívida líquida e certa;
II- prova documental ou justificação de algum dos casos
mencionados no artigo antecedente.
Parágrafo úníco. _Equipara-se à prova literal da dívida
jlíquida e certa, para efeito de concessão de arresto, a sent~nça
líquida ou líquida, pendente de recurso ou o laudo arbitral
pendente de homologação, condenando o devedor no pagamento de dinheiro ou de prestação que em dinheiro possa
__
converter-se.
Art. 815. A justificação prévia, quando ao juiz parecer
indispensável, far-se-á em segredo e de plano, reduzindo-se
a termo o depoimento das testemunhas.
Art. 816. O j"uiz-COilCederá o arresto independentemente de justificação prévia:
_
I - quando for requerido pela União, Estado ou Município, nos casos previstos em lei;
II- se o credor prestar caução (art. 804).
Art. 817. Ressalvado o disposto no art. 810, a sentença
proferida no arresto não faz coisa julgada na ação principal.
Art. 818. Julgada procedente a ação principal, o arresto
se resolve em penhora.
Art. 819. Ficará suspensa a execução_ do arresto se o
devedor:
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I - tanto que intimado, pagar ou depositar em juízo a
importância da dívida, mais os honorários do advogado que
o juiz arbitrar, e custas;
I I - der fiador idóneo, ou prestar caução para garantir
a dívi.da, honorários_do advogado do requerente e custas:
Art. 820~ Cessa o arresto:
I - pelo pagamento;
II -pela nevação;
III- pela transação.
Art. 821. Aplicam-se ao arresto as disposições referentes à penhora, não alteradas -na presente Seção.
SEÇÃO II
Do Seqilestro
Art. 822. O juiz, a requerimento da parte, pode decretar o seqüestro:
I - de bens móveis, se moventes ou imóveis, quando lhes
for disputada a propriedade ou a posse, havendo fundado
receio de rixas ou danificaçõe-s;
II- dos frutos e rendimentos do imóvel reivindicando,
se o réu, depois- de condenado -por- sfmteD.Ça ainda sujeita
a recurso, os dissipar;
III- dos bens do casal, nas ações de separação judicial
e -ae anulação de casamento, se o cônjuge os estiver dilapidando;
IV - nos demais casos expressos em lei.
Art. 823. Aplica-se ao seqüestro, no que couber, o que
~ste Código estatui acerca do arresto.
Art. 824. Incumbe ao juiz nomear o depositário dos
bens seqüestrados. A escolha poderá, todavia, recair:
I - em pessoa iridicada, de comum acordo, pelas partes:
II- em uma das partes. desde que ofereça maiores garantias e preste caução idôriea.
Art. 825. A entrega dos bens ao depositário far-se-á
logo depois que este assinar o compromisso.
Parágrafo único. Se houver resistência, o depositário
solicitará ao
juiz a requisição de força policial.
SEÇÃO III
Da Caução
Art. 826. A caução pode ser real ou fidejussória.
Art. 827. Quando a lei não determinar a espécie de_
caução, esta poderá ser prestada mediante depósito em dinheiro, papéis de crédito, títulos da União ou dos Estados, pedras
e metais preciosos, hipoteca, penhor e fiança.
Art. 828. A caução pode ser prestada pelo interessado
ou por terceiro.
- Art. 829. Aquele que for obrigado a dar caução requererá a citação da pessoa a favor de quein tiver de ser prestada,
indicando na petição inicial:
I - o valor a caucionar;
II - o modo pelo qual a caução vai ser prestada;
m - a estimativa dos bens;
IV - a prov,a da suficiência da caução ou da idoneidade
do fiador.
Art. 830. Aquele em cujo favor há de ser dada a caução
requererá a citação do obrigado para que a preste, sob pena
de incorrer na sanção que a lei ou -o contrato cominar para
a falta.
Art. 831. O requerido será citado para, no prazo de
5 (cinco) dias, aceitar a caução (art.-829), prestá-la (art. 830),
ou contestar o pedido.
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An. 832. O jUIZ proferirá imediatamente a sentença:
I -se o requerido não contestar;
II- se a caução oferecida ou prestada for aceita;
III - se a matéria for somente de direito ou, sendo
de direito e de fato, já não houver necessidade de outra prova.
Art. 833.- Contestado o pedido, o juiz designará audiên~
cia de instrução e julgamento, salvo o disposto no n~ III do
artigo anterior.
- Art. 834. - Julgando procedente o pedido, o juiz determinará a caução e assinará o prazo em qUe deve ser prestada,
cumprindo-se as diligências que forem determinadas.
_
Parágrafo único. Se o requerido não cumprir a sentença
no prazo estabelecido, o juiz declarará:
I - no caso do art. 829, não prestada a caução;

II- no caso do art. 830, efetivada a _sanção que cominou.
Art. 835. O autor, nacional ou estrangeiro, que residir
fora do Brasil ou dele se ausentar na pendência da demanda,
prestará, nas ações que interitãr, cauçãO sufiCiente às custas
e honorários de advogado da parte contrária, se não tiver
no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento.
Art. 836. Não se exigirá, porém, ácaução--;-de que trata
o artigo antecedente:
I -na execução fundada em título extrajudicial;
II- na reconvenção.
Art. 837. Verificando'-se no curso do processo que se
desfalcou a garantia, poderá o interessado _exigi"i' reforço da
caução. Na petição inicial, o requerente justificará o pedido,
indicando a depreciação do bf.!m dado em garantia e a importância do reforço que pretende obter.
Art. 838. Julgando procedente o pedido, o juiz assinitrá
prazo para que o obrigado reforce a caução. Não sendo cumprida a sentença, cessarão os efeitos da caução prestada, presumindo-se que o autor tenha desistido jda ação ou o recorrente
desistido do recurso.
SEÇÃOIV
Da Busca e Apreensão
Art. 839. O jUiz pode decretar a busca e apreensão
de pessoas ou de coisas.
Art. 840. Na petição iriítial exporá o requerente as razões justificativas da medida e da ciência de estar a pessoa
ou a coisa no lugar designado.
Art. 841. A justificação prévia far-se-á em segredo de
justiça, sefor indispensável. Provado quanto baste o alegado,
expedir-se-á o mandado que conterá:
I - a indicação da casa ou_ do lugar em que deve efetuarse a diligência;
·
·
II- a descrição da pessoa-· ou da coisa procurada e o
destino a lhe dar;
III- a assinatura do juiz, de quem emanar a ordem.
Art. 842. O mandado será cumprido por· dois oficiais
de justiça, um dos quais o lerá ao morador., intimando~o a
abrir as portas.
§ 1'·' Não atendidos, os oficiais de justiça arromharão
as portas externas, bem como as internas e quaisquer móveis
onde presumam que esteja oculta a pessoa ou a coisa procurada.
§ 29 Os ofíi::iaís de justiça far-se-ão acompanhar de duas
tes-..emunhas.
§ 39 Tratando-se __de direito autoral ou direito conexo
do artista, intér-prete ou ·executante, produtores de fonogramas
e organismos de radiodifusão, o juiz designará, para acampa-
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nharem os oficiais de justiça, dois peritos aos quais- incumbirá
confirmar a ocorrência da violação antes de ser efetivada a
apreensão.
Art. 843. Finda a diligência, lavrarão os oficiais de jus-:tiça auto_circustanciado, assinando-o com as testemunhas.
SEÇÃOV
Da Exibição
Art. 844. Tem lugar, como procedimento preparatório,
a _exibição judicial:
I - de coisa móvel em poder de outrem e que o requerente repute sua ou tenha interesse em conhecer;
II - de documento próprio ou comum, erp;. poder de ccinteressado, sócio, condómino, credor ou devedor; ou em
poder de terceiro que o tenha em sua guarda, como inventariante, testamenteiro, depositário ou administrador de bens
alheios;
·
·
III- da escrituração comercial por inteiro, balanços e
documentos de arquivo, nos casos expressos em lei.
Art. 845. Observar-se-á, quanto ao procedimento, no
que couber, o disposto nos arts. 355.a 363, e 381 e 382.
SEÇÃOVI
Da Produção Antecipada de Prova
Art. 846. A produção antedpada da prova pode consistir em interrogatório da parte, inquirição de testemunhas
e exame pericial.
Art. 847. Faz-se-á o interrogatório da parte ou a inqui~
rição das testemunhas. antes da propositura da ação, ou na
pendência desta, mas antes da audiência de instrução:
I - se tiver de ausentar-se;
II- se, por motivo de idade ou de moléstia graVe 1 houver
justo receio de que ao tempo da prova já não exista, ou
esteja impossibilitada de depor.
- vide aYts. 42, 407 e 420.
Art. 848. O requerente justificará sumariamente a necessidade da antecipação e mencionará com precisão os fatOs·
sobre que há de recair a prova. Parágrafo único. Tratando.-se de inquirição de testemunhas, serão intimados os interessados a comparecer à audiência em que prestará o depoimento.
.Art. 849- Havendo fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos .
na pendência da ação, é admissível o exame pericial.
Art. 850. A prova pericial realizar-se-á confOrme o dj_sposto nos arts. 420 a 439.
_
Art. 851. Tomado o depOimeáto ou feito exame pericial, os autos permanecerão em cartório, s_endo_ilícito aos
interessados sOlicitai as ciffiOOeS-qu~ quiserem.
SEÇÃOVTI
Dos Alimentos Provisionais
Art. · 852. _É lícito pedir alimentos provisíõnais:
I-Nas ações de desquite e de anulação de casamento,
desde que estejam separados os cônjunges;
II- nas ações de alimentos, desde o despacho da petição
inicial;
III - nos demais- casos expressos em lei.
Parágrafo único. No caso previsto no n~ I deste artigo,
a prestação alimentícia devida ao requerente abrange, além
do que necessitar para sustento, habitação e vestuário, as
despesas para custear a demanda.
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Art. 853._- Aiilda que a causa principal penda de julgamento no tribunal, processar-se-á no primeiro grau de juris.dição o pedido de alimentos provisioriaiS.
Art. 854. Na petição inicial, exporá o requerente as
suas necessidades e as possibilidades do alimentante.
Parágrafo único. O requerente poderá pedir que o juiz,
ao despachar a petição inicial e sem audiência do requerido,
lhe arbitre desde logo uma mensalidade para mantença.
SEÇÃO VIII
Do Arrolamento de Bens

Art. 855. Procede-se ao arrolamento sempre que há
fundado receio dcde extravio ou de dissipação de bens.
Art. 856. Pode requerer o arrolamento todo aquele que
tem interesse na conservação dos bens.
§ 19 O interesse -do requerente pode reSUltar de direito
·já constituído ou que deva ser declarado em ação própria.
§ 2~ Aos credores só é pérmitido requerer arrolamento
nos casos em que tenha lugar a arrecadação de herança.
Art. 857. Na petição inicial exporá o requerente:
I - o seu direitO aos bens;
II- os fatos em que funda o reCeio de extravio ou de
dissipação dos bens.
Art. 858. Produzidas as provas em justificação prévia,
o juiz, convencendo-s.e de que o interesse do requerente corre
sério risco, defcçid a medida, nomeando depositário dos bens.
Parágrafo Unico. O possuidor ou detentor dos bens. será
ouvido se a_aud_iê_n_çia_: não comprometer a finalidade da medida.
Art. 859. O depositário lavará auto, descrevendo minuciosamente todos os bens e registrando quaisquer ocorrências
que tenham interesse para sua conservação.
Art. 860. Não_s_endo possível efetuar desde logo o arrolamento ou concluí-lo no dia em que foi iniciado, apor-se-ão
selos nas portas da casa ou nos móveis em que estejam os
bens, continunado-se a diligência no dique for designado.
SEÇÃOIX
Da Justificação
Art. 861. Quem pretender justificar a existênCia de algum fato ou relação jurídica, seja para simples docum~nto
e sem caráter contencioso, seja para servir de prova em processo regular, exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção.
Art. 862. Salvo nos casos expressos em lei, é essencial
a citação dos interessados.
Parágrafo único~ _Se_.o_intere_s~adO-náo -puder ser citado
pessoalmente, intervirá nO processo o MiniStério Público.
Art. 863. A justificação consistirá na inqUirição de testemunhas sobre Qs_(atos alegados, sendo facultado ao requerente juntar documentos.
Art. 864. Ao interessado é lícito contraditar as testemunhas, reinquirí-las e manifestar-se sobre os de~umentos, dos
quais terá vista em cartório por 24 (vinte e quatro) horas.
Art. 865. No processo de justificação não se admite
defesa nem recurso.
Art. 866. A justificação será afinal julg-ada "tJOr sentença
e os autos serão entegues ao requerente independentemente
de traslado, decorridas 48 (quarenta e oito) horas da decisão.
Parágrafo único. O juiz não se pronunciará sobre o mérito da prova, limitando-se a verificar se foram obse'rvadas
as formalidades legais.
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SEÇÃOX
Dos Protestos, Notificações e Interpelações
. . Art. 867. Todo aquele que desejar prevenir responsabll!dad_e, prover a conservação e ressalva de seus direitos ou
manifes~ar qualquer intenção de modo formal, poderá -fazer
por escnto o seu protesto, em petição dirigida ao juiz, e requerer que do mesmo se intime ã quem- de direito. ·
_
Art. 868. Na petição o requerente exporára os fatos
e os fundamentos do protesto.
Art. 869. O juiz indeferirá o pedido, quando o requerente não houver demonstrado legítimo interesse e o protesto,
dando causa a dúvidas e incertezas, possa impedir a formação
de cotrato ou a rea)ização de negócio lícito.
Art. 870. Faz-se-á a intimação por editaís:
I - se o protesto for- para cOnheCimento do público em
geral, nos casos previstos em lei ou quando a publicidade
seja essencial para que o pretesto, notificação ou ínterpalação
atinja seus fins;
II -se o citado for desconhecido, incerto ou estiver em
lugar ignorado ou de difícil acesso;
III- se a demora da intimação pessoal puder prejudicar
os efeitos da interpelação ou do protesto.
Parágrafo único. Quando se tratar de protesto contra
a alienação de bens, pode o juiz ouvir, em 3 (três) dias, aquele
contra quem foi dirigido, desde que lhes pareça haver no
pedido ato emulativo, tentativa de extorsão, ou qualquer outro
fim ilícito, decidindo em seguida sobre o pedido de publicação
de editais.
Art. 871. O protesto ou interpelação não admite defesa
nem· contraprotesto nos autor; mas o requerido pode contraprotestar em processo distinto.
Art. 872. Feita a intimação, ordenará o juiz que, pagas
as custas, e decorridas 48 (quarenta e oito) horas, sejam os
autos entregues à parte independentemente de traslado.
Art. 873. Nos casos previstos em lei processar-se-á notíficação ou interpelação na conformidade dos artigos antecendentes.
SEÇÃO XI
Da Homologação do Penhor Legal
Art. 874. Tomado o penhor legal nos casos previstos
em lei, requererá o credor, ato contínuo, a homologação.
Na petição inicial, instruída com a conta pormenorizada das
despesas, a tabela dos preços e a relação dos objetos retidos,
pedirá a citação do devedor para, em 24 (vinte e quatro).
horas, pagar ou alegar defesa.
Parágrafo único. Estando suficientemente provádo o
pedido nos termo_s deste artigo, o juiz poderá homologar de
plano o penhor legal.
Art. 875. A defesa só pode consistir cm:

.

-

I -nulidade do processo;
.Jl-extinção da obrigação;
III- não estar a dívida compreendida entre as previstas
em lei ou não estarem o~_ b_ens sujeitos a p~nhor legal.
Art. _876. Em seguida, o juiz decidirá, homologando
o penhor, serão os autos entregues ao requerente 48 (quarenta
e oito) horas depois, independentemente de traslado, salvo
se, dentro desse prazo, a parte houver pedido certidão; não
sendo homologado, o objeto será entregues ao réu, ressalvado
ao autor o direito de cobrar a conta por ação ordinária.
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SEÇÃO XII
Da Posse em Nome do Nascituro
Art. 877. -A mulher que, para garantia dos direitos do
filho nascituro, quiser provar seu estado de gravidez, requererá ao jufZ que-Ouvido o órgão do Ministério Público_, mande
examiná-la por um médico de_sua nomeação.
§ 1~ O requerimento será instruído coin a certidão de
óbito da pessoa, de quem o nascituro é sucessor.
§ 29 Será díspensado o exame se os_herdeiros do falecido aceitarem a declaração da requerente.
§ 39 Em caso algum a falta do exame prejudicará os
..direitos do nascituro.

Art. 878. Apresentado_ o laudo que reconheça a gravidez, o juiz, por sentença, declarará a requerente investida
na posse dos direitos que assist2.m ao nascituro.
Parágrafo único. --Se à requerente iião couber o exercfcio
do pátrio poder, o juiz nomeará curador ao nascituro.
SEÇÃO Xlll
Do Atentado
Art. 879. _ Comete atentado à parte que no curso do
processo:
I - viola penhora, arresto, seqüestro ou imissão na posse;
II- prosseguir em obra embargada;
III -pratica outra qualquer inovação ilegal no estado
de fato.
Art. 880. A petição inicial será autuada em separado,
observando-se quanto ao procedimento, o disposto nos-arts.
802 e 803.
Parágrafo único. A ação de anientado será processada
e julgada pelo juiz que conheceu originariamente da causa
princial, ainda que esta se encontre no tribunal.
Art. 88L A sentença, que julgar procedente a ação,
ordenará o restabelecimento do estado anterior, a suspensão
da causa principal e a proibição de o réu falar nos autos
até a purgação do atent~do.
Parágrafo único. A sentença poderá condenar o réu a
ressarcir à parte lesada as perdas e danos que sofreu em canse-_
qüência do atentado.
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Parágrafo único. O juiz inand~ná- processar de plano
o pedido, ouvirá depoimentos se for necessário e, estando
provada a alegação, ordenará a prisão.
Art. 886. Cessará a prisão:
I - se o devedor restituir o título, ou pagar o seu valor
e aS despesas feitas, ou o exibir para ser levado a depósito;
I I - quando o requerente disistir; - III - não sendo iniciada a ação penal dentro do prazo
da lei;
IV- não sendo proferido o julgado dentro de 90 (noventa) dias da data da execução do mandado.
Art. 887. Havendo contestação do crédito, o depósito
dã.s importâricias referido no artigo precedente não será levantado antes de passada em julgado a sentença.
SEÇÃOXV
De Outras Medidas Provisionais
Art. 88_8.. O juiz podáá ordenar ou autOrizar, na pendência da. ação principal ou antes de sua propositura:
I - obras de conservação em coisa litigiosa ou judicialmente apreendida;
II -a entrega de bens de uso pessoal do cônjuge e dos
filhos;
m-a póSse pro~isória dos filhos, nos casos de separação
judicial ou anulação de casamento;
-IV- o afastamento do menor autorizado a contrair casamento contra a vontade dos pais;
V- o depósito de menores ou incapazes castigados imoderadamente por seus pais, tutores ou curadores, ou por eles
induzidos à prática de atas contrários à lei ou à moral;
VI- o afastamento temporário de um dos cônjuges da
morada do casal;
VII - a guarda e a educação dos filhos, regulado o direito
_de visita;
VIII - a interdição ou a demolição de prédio para resguardar a saúde, a segurança ou outro interesse público:
Art. 889. Na aplicação das medidas enumeradas no ar~
tigo antecedente observar-se-á o procedimento estabelecido
nos arts. 801 a 803.
Parágrafo único. Em caso de urgência, o juiZ poderá
autorizar ou ordenar as medidas, sein audiência do requerido.

SEÇÃO XIV
Do Protesto e da Apreensão de Títulos
(À Comissâo de Constituição, Justiça e Cidâdania.)
Art. 882. O protesto de títulos e contas judicialmente
verificadas far-se-á nos casos e com observância da lei especial.
Art. 883. O oficial intimará do protesto o devedor, por .
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 20, DE 1992
carta registrada ou entregando-lhe em mãos o aviso.
(N• 7.445/86 na Casa de origem)
Parágrafo úilicó. Faz-se-á, todavia, por editai, a inti(De iniCiativa do Pres!dente da República)
mação:
Revoga o Decreto-Lei o~ 869, de 12 de dezembro
I - se o devedor não for encontrado na comarca~
de 1969, e dá outras providências.
II- quando ,:;e tratar de pessoa desconhecida ou incerta.
O Congres-so Nacional decreta:
Art. 884. Se o oficial opuser dúvidas ou dificuldades
Art. 1" Fica revogado o Decreto-Lei n~ 869, de 12 de
à tomada doprotesto ou à entrega do respectivo instrumento,
poderá a parte reclamar ao juiz. Ouvido o ofiéial, o ju"iz profe- dezembro de 1969, que dispõe sobre a inclusão da Educação
rirá sente-nça, que será transcíta no instiuri:tento.
Moral e Cívica co~o disciplina obrigatória, nas escolas de
Art. 885. O fuiz poderá ordenar a -apreensão de título todos os graus e modalidades, dos sistemas de ensino no País
não restituído ou sonegado pelo emitente, sacado ou ac_eitante; e dá outras providências.
- mas só decretará a prisão de quem o recebeu para firmar
Art. 2• A carga horária destinada às disciplinas de Eduaceite ou efetuar pagamento, se o portador provar, com justifi- cação Moral e Cívica, de Organização Social e Política do
cação ou por-documento, a entrega do título e a recusa da Brasil e Estudos dos Problemas Brasileiros, nos currículos
devolução.
do ensino fundamental, médio e superior, bem como seu obje-

Abril de 1992

DIÁRIO DO J::DNGRESSO NACIONAL (Seção II)

tive formador de cidadania e de conliecimeDtOda realidade
brasileira, deverão ser incorporados sob critério das instituições de ensino e do sistema de ensino respectivo-às disciplinas
da área de Ciências Humanas e Sociais.
---Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4"' Revogam-se as disposições em contrário.
MENSAGEM N' 91, DE 1986
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:

Nos termos do art. 51 da Co11stituiÇão Federal, tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado da Educação, o anexo projeto de lei que "extin- ,-

gue a Comissão Nacional de Moral e Civismo e--dá outras
providências".
Brasília, 15 de abril de 1986. -José Sarney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 78, DE 4 ABRIL DE 1986,
DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ·~ ~~
~
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à consideração de Vossa
Excelência proposta de lei, visando a extinção da ComissãO
Nacional de Moral e CivisinO criada por força do art. 59 do·
Decreto-Lei n' 869, de 12 de setembro de 1969 que "dispõe
sobre a inclusão da Educação Moral e Cívica como disciplina
obrigatória nas escolas de todos os graus e modalidades! dos
··
sistemas de ensino do País".
A proposição que ora se apresenta, decorre de estudos
que vêm sendo realizados no âmbito deste Ministério, com
o objetivo de atingir maior eficiência da máquina administrativa, despojando-a de_ órgãos incumbidos de funções que
possam ser exercidas por outros de sua estrutura básica ou
que já venham sendo desempenhadas por instituições do Governo.
O que se deseja, realmente, é uma racionalização mais
persistente dos órgãos centrais da admiriísfraçao; de forma
a criar espaço para uma autonorit'üúD.ais ampla na base.
As atribuições cometidas à ComissãO Nacional de Moral
e Civismo que se apresentem, ainda, como necessárias ao
desenvolvimento do processo educacional serão, certamente,
absorvidas por outros órgãos da estrutura básica deste Ministério, que guardam afinidade com a matéria em questão.
A dinâmica inerente à administração da educaç-ão já,
por si, anulou, de fato, algumas dessas atribuições. Como
exemplo, poder-se-ía citar a· compeWncia dada à Comissão
Nacional de Moral c Civismo, pela legislação em vigor, de
assessorar o Ministro de Estado na aprovação dos livros
didáticos~ sob o ponto de vista de moral e civismo ... "
Tal atribuição encontra-se, hoje, anulada pelo teor do
Decreto n' 91.542, de 19 de agosto de 1985, que institui o
"Programa Nacional do Livro Didático" que dispõe, em seu
art. 29 que o programa será desenvolvido com a participação
dos professores de ensino de 19 grau, mediante análise e indicação dos títulqs dos livros a serem adotados. Esta decisão de_corre, é evidente, da nova visão que este MinistériO tem a reSpeito
da necessidade de promover-se a valorização do professor,
tornando-o responsável pelo ato pedagógico -_e pelos valores
que deve desenvolver. no cidadão para uma vida efetiva imiria
sociedade democrática.
É relevante, ainda, observar que a simplifícãÇãó da estrutura básica, pela eliminaçãO da Comissão Nacional de Moral
4

'

Quarta-feira 15 2159 ~

e CiviSmo, terá o rriérito -de resultar em corte de gastos, podendo-se, em decorrência, can-alizar recursos para a execução
de projetas prioritários na áfea da educação.
Pelas razões expostas, anexo proposta de projeto de lei
que extingue a ComissãO Nacional de Moral e Civismo.
Aproveito a 'opóitunidade para renovar a Vossa Excelência os protestOs de meu mais profundo respeito. -Jorge
Bornhausen.

1

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N' 869,
DE 12 DE SETEMBRO DE 1969
Dispõe sobre a inclusão da Educação Moral e Cívica
como disciplina obrigatória, nas escolas de todos os
graus e modalidades, dos sistemas de ensinO no País,
e dá outras providências.
Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exé rcito e da
AerÓnáutiCa Militar, usando das atribuições que lhes confere
o art. 1' do Ato Institucional n' 12, de 31 de agosto de 1969,
combinado com § 19 do art. 29 do Ato Institucional n~ 5,
de 13 de dezembro de 1968, decretam:
Art. 1~ É instituída, eni. carâter obrigatório, como disciplina e também como prática educativa, a Educação Moral
e Cívica nas escolas de todos os graus e modalidades, dos,
sistemas de ensino no País.
Art. 29 A ·EducâçãO Moral e Cfvica, apoiando-se nas
tradições nacionais, tem como- firial_idade:
a) a defesa do princípio democrático através da preservação do espírito religioso, da dignidade da pessoa humana
e do amor à liberdade com responsabilidade, sOb a inspiração
de Deus;
b) a preservação, o fortalecimento e a projeção dos valores espirituaiS e--éticoS da: nacionalidade;
c) o fOrtalecimento da unidade nacional e do sentimento
de solidariedade humana;
d) o culto à Pátria, aos seus símbolos, tradições, inStituições e aos grandes vultos de sua história;
. e) o aprimoramento do caráter, com apoio na moral,
na ·dedicação à família e à comUnidade;
O a compreensão dos direitos e deveres dos brasileiros
e o conhecimento da organização sócio-político-económica
do País;
- g) o preparo do cidadão para o exercício- das atividades
cívicas, com fundamento na moral, no patriotismo e na ação
construtiva. visando ao bem comum;
h) o culto da obediência à lei, da fidelidade ao trabalho
e da integração na comunidade.
Parágrafo úniCo~ AS bases filosóficaS, de- que trata este
artigo, deverão motivar:
·
a) a ação nas respectivas disciplinas, de todos os titulares
do ·magistério naciOnal, público ou pr"ivaac>; tendo em vista
_-- a fOrmaÇão da consciêricia CíviCa dó aluno.;
b) a prática educativa da moral e_do civismo nos estabelecimentos de ensino; atravéS de todas as atividades escolares,
inclusive quanto ao desenvolvimentO de hábitos democráticos,
movimentos de juventude, estudos de problemas brasileiros,
'atas cívíCós;-promoções extraclasse e orientação dos pais.
-~ Art. 3~ A Educação Moral e_Cívica, como disciplina
e prática educativa, será ministrada com a apropriada adequa-_
ção, em todos os graqs e ramos de escolarização.
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§ 49 No ensino primário, a disciplina "Educação Moral
e Civica" será ministrada pelos professores, cumulativamente
_
com as funçOes próprias.
§ 59 O aproveitamento de professores e orientadores,
duação, a Educação Moral e Cívica Será realizada, como comna forma do§ 39 , será feito sempre a título pre_cário, devendo
plemento, sob a forma de "Estudo de Problemas Brasileiros",
a respectiva remuneração subordinar-se, nos estabelecimentos
sem prejuízo de outras atividades culturais vísando ao mesmo oficiais de ensino, ao regime previsto noàrt:lll do__ Decreto-Lei n• 200, de 25 de fevereiro de 1967:
objetivo.
·
Art. 4~' Os curríCulos e programas básicos, para os dife§ 69 Até que o estabeleciniento de ensino disponha de
rentes cursos e áreas de ensino, com as respectivas metodo- professor _e orientador, regularmente formado ou habilitado
logias, serão elaborados pelo Conselho Federal de Educação, em exame de suficiência, o seu diretor avocará o ensino da
com a colaboração do órgão de que trata o art. 5", e aprovados
Educação Moral e Cívica, a qual, sob nenhum pretexto, podepelo Ministro da Educação e Cultura.
_
rá deixar de ser ministrada na forma prevista.
Art. 5<:> É criada, no Ministério da Educ3ção e Cultura,
Art. 8• É criada a Cruz do Mérito da Educação Moral
diretamente subordinada ao Ministro de Estado, a Comissão e Cívica, a ser conferida pelo Ministro da Educação Cultura,
Nacional de Moral e Civismo (CNMC). ··
~---·
mediante proposta da CNMC~ a- persciria1idades que se saJíen§ 19 A CNMC será integrada por nove membros, no- tarem, em esforços e em dedicação, à causa da Educação
meados pelo Presidente da República, por seis anos, dentre Moral e Cívica.
pessoas dedicadas â causa da Educação Moral e Cívica.
Parágrafo único. A CNMC proporá ao Ministro da Edu§ 29 Aplica-se aos integrantes da CNMC o disposto nos cação e Cultura as instruções necessárias ao cumprimento
§§ 2•, 3• e 5• do art. 8• da Lei n• 4.024, de 20 de dezembro
do disposto neste artigo.
de 1961.
Art. 99 A CNMC elaborará projeto de regulamentaçãO
Art. 69 Caberá, especialmente, à CNMC:
do presente deCreto-lei, a ser encaminhado ao Presidente da
República, por intermédio do Ministro da Educação e Cultura,
a) articular-se com _às autoridades civis e IDmt3.ies, de
no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data da
todos os níveis de governo, para implantação e ma.1utenção publicação deste decreto-lei.
da doutrina da Educação Moral e Cívica, de acordocom os
Art. 10. Este decreto-lei entrará em vigor na data de
princípios estabelecidos no art.- 29;
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
b) colaborar com__ o Conselho Federal de Educação na
Brasüia, 12 de setembro de 1969; 148<.> da Independência
elab,_1ração de currículos e programas de Educação Moral e e 819 da República.- Augusto Hamano Radmaker Grünewald
Cívica;
· ....:.., Aurélio de Lyra Tavares - Márcio de Souza e Mello c) colaborar com as organizações sindicais de todos 6s . Tarso Dutra.
graus para o desenvolvimento e intensitificação de suas ativída!A Comissão de Educação.)
des relacionadas com a Educação Moral e CíVica;
d) influeênciar c convocar a cooperação, para servir aos
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO
objetivos da Educação Moral e Cívica, das instituições e dos
DE LEI DO SENADO N• 226/83
órgãos formadores da opinião pública e de difusão cultural,
Que "Concede anistia a_c:lirigentes sindicais punidos
inclusive jornais, revistas, editoras, teatros, cinemas, estações
com base na Legislação Trabalhista".
de rádio e televisão; das entidades esportivas e de recreação,
das entidades de classes e dos órgãos profissionais; e das empresas gráficas e de publicidade;
Substitua-se o projeto pelo seguinte:
e) assessorar o Ministro de Estado na aprovação dos liConcede anistia a dirigentes sindicais punidos com
vros didáticos, sob o ponto de vista de moral e civismo, e
base na legislação trabalhista.
colaborar com os demais órgãos do Ministério da Educação
e Cultural na execução das providências e iniCiativas que se
O Congresso Nacional de_creta:
fizerem necessárias, dentro do espírito deste decreto-lei.
Art. 19 São anistiados os dirigentes ou representantes
sindicais que, no período compreendido entre 5 de outubro
Parágrafo único. As demais atribuições da CNMC, bem de 1988 e a publicação desta lei, sofrendo punição com base
como os recursos e ·meios necessários, em pessoal e material, na legislação trabalhista, assegurada a reintegração ao _empreserão objeto da regulamentação deste decreto-lei_.
go dos demitidos e daqueles que tiveram seus contratos de
Art. 7"' A formação de professores e orientadores da trabalho suspensos.
disciplina "Educação Moral e Cívica" faz-se-á em níveluniverArt. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publisitário e, para o ensino primário; nos cursos nonriaK
cação.
§ 1"' Competirá ao Conselho Federal e aos Conselhos
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Estaduais de Educação adotar as medidas necessárias à forina(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadqnia.)
ção de que trata este artigo.
_
_
__
.
§ 2• Aos Centros Regionais e de Pós-Graduação incumo SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Os i>rojetos
birá o preparo de professores desta área, em curso de mes- de Lei da Câmara n~ 18 e 19, de 1992, que acabam de ser
trado.
lidos, terão tramitação com prazo determinado de quarenta
§ 39 . Enquanto não houver, em número bastante, pro- e cinco dias, nos termos do art. 64, § lo da Constituição,
fessores e orientadores de Educação Moral e Cívica, a habili- combinado com o art. 375 do Regimento Interno.
tação de candidatos será feita por meio de exame de suficiênDe acordo_c_om o art. 122, II, b, do Regimento Interno,
cia, na forma da legislação em vigor.
as matérias poderão receber· emendas, pelo prazo de cinco
§

Nos estabelecimentos de grau médio, além da

cação Moral e Cívica, deverá ser ministrado curso curricular
de ''Organização Social e Política Brasileira''. __ _
§ 29 No sistema de ensino superior, inclusive pós-gra-

e
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dias, perante a Comissão de Assuntos Económicos c ComisSão
de Constituição Justiça e Cidadania, respCctivamente.
O projeto de Lei da Câmara n"' 20, cte 1992, será despachado à Comissão de Educação. (Pausa.).
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
É lido o seguinte
-

PROJETO DE LEI DO SENADO.
N• 44, DE 1992
Dispõe sobre as aposentadorias e pensões dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, ocorridas entre a data da promulgação da Constituição Federal de 19_8_8 e a entrada
em vigor da Lei fi9 8.112, de 12 de dezembro de 1990,
que estatuiu o Regime Jurídico Único dos referidos servidores.
O Congresso N?cional:
_
Art. 1" O benefício de pensão por morte e o provento
de aposentadoria do servidor público da União, das autarquias
e das fundações públicas federais, cm regime de CLT, ocorridos entre 5 de outubro de 1988 e 11 de dezembro de 1990,
ficam equiparados aos dos servidores públicos abrangidos pela
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 2<:> Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3~ _ Revogam--se as disposições em contrário.

Quarta-feira 15 2I6f
-

tos, conclamamos_os ilustres congressistas a mitriífCstarem-se
favoravelmente à matéria, por ser de inteira justiça.
Sala das Sessões, 14 de abril de 1992. -Senador Maurício
Corrê a.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe__sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações
públicas federais.

(À Comissão de Constituição,. Justiça e Cidadania
- decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O projeto
lido será publicado e remetido a comissão competente.
Sobre a mesa, comunícação que será lida pelo Sr. 1.;. Secretário.
É lida a seguinte
Senhor Presidente,

Tendo em vista a nomeação do Excelentíssimo Senhor
Senador AFFONSO CAMARGO para o Ministério dos
Transportes e Comunicações comunicamoS que, a partir desta
data, e nos termos do parágrafo 6Q do art. 65 do Regimento
Interno;· a Liderança do Partido Trabalhista Brasileiro- PTB,
passa a ·ser· exe-rcida Pelo Excelen-tíssimo Senhor Senador JOSÉ EDUARDO VIEIRA.
Brasllia, 13 de abril de 1992. -Senador Carlos De'Carli
- Senador Jonas Pinheiro - Senador Louremberg Nunes
Rocha- Senador Valmir Campelo- Senador Levi DiasSetiadora Marluce Pinto.

Justificação
A Constituição Federal, em seu art. 39, determinou a
insti~tiiçãõ do rt::g_i~~ jl!rfdiCO ú_nico aos servídores Qúblicos
civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, estabelecendo, no art. 40, o direito destes s_ervidores
·'O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O expediente
à aposentadoria e pensões -integrais.
A Lei n~ 8.112, de 1990, estatui o regime jurídico Unico lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
dos servidores públicos civiS da União, das autarquias e das
fundações públicas federais, disciplinando, em particular, a Secretário.
É lido o seguinte
pensão e a aposentadoria integrais, ou integralmente proporcional ao tempo de serviço, conforme o caso.
Desafortunadamente, no interregno entre a pro"mulgação
· REQUERIMENTO N• 165, DE 1992
c!a Constituição e a entrada cnl vigor do Regime JUrídico
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal:
Unico, alguns servidores, ainda regidos sob a CLT, faleceram
Os senhores abaixo assinados vêm requerer, na forma
ou foram acometidos por acidentes ou doenças que os levaram
d9 __ 9isposto no art. 160 do Regimento ll').terno~ que se digne
à aposentadoria por invalídez permanente.
Ora, o direito à pensão e à aposeritadoria integrais (esta V.--E~ de autorizar seja o· pedôdo da Hora do Expediente
eventualmente proporcional ao tempo ·de serviço y já estava do próximo dia 7 de maio dedicado à comemoração do centeconsagrado pelo texto constituciOnal, apenas aguardando uma nário do triunfo de Generoso Ponce sobre a Revolta Separalei que o regulamentasse, o que ocorreu apõs- o -prazo estabe- tista, que visava eXcluir o então- M3.to Grosso do território
lecido pelo art. 24 do Ato das Disposições COnstitu-cionais brasileiro, criando-se a República Transatlântica de Mato
Transitórias.
------ ---- Grosso, mediante a inconcebível idéia de_ hipotecar o Estado
Dessa forma, as apose-ntadorias e os benefícios de pensões à Inglaterra.
A data será feStivamente celebrada em vários pontos do
por morte concedidos naquele lapso de tempo foram injustamente aviltados, relativamente aos concedidos sob a égide país e não poderia passar em branco no Senado Federal, onde
da Lei n9 8.112, de 1990, numa situação em que fiCaram preju- têm assento seis representantes do povo mato-grossense, cuja
dicados pela exclusão dos benefícios garantidos na Lei n9 8.112, história é -comum e igualmente reverenciada por 3rnbas as
bancadas.
de 1990.
Sala das Sessões. 14 de abril de 1992.- Wilson Barbosa
Consíderando o pequeno número de casos de beneficiários de pensão por morte e aposentados não contemplados Martins - Mareio Lacerda -- Louremberg Nunes Rocha pela Lei no:> 8.112, de 1990, -nas circustâncias adl:na expostas; José Richa (PSDB - PR) - Humberto Lucena (PMDB em relação ao universo de servidores públicos civis federais PB)- Odacir Soare.S (PFL -RO)- Enéas Faria.
e, -conseqüentemente, o insignificante impacf(díriaOCeiro nas
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requeridespesas pú\:l!icas da inte~xalização de suas pensõe-s e proven- -nferttO lido será votado após a Ordem do Dia.
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -A Presidência
comunica ao Plenário que o comparecimento do Senhor Minis-

tro da Saúde, A.dib Jatene, previsto para a sessão ordinária
de amanhã, foi transferido para o dia 28 de abr_il, de acordo
com entendimentos mantidos entre esta Presidência e o Ministro.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Juta_hy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre~idente,
Srs. Senadores, hoje de manhã, ao pegar o jorria1 matutino,
tive a minha atenção voltada para a fotografia de um almoço
ocorrido ontem, no Banco do Brasil_, do qual participaram
o Governador da Bahia, o nov_o Ministro-Chefe da Secretaria
de Desenvolvimento Regional, o Presidente dq Banco do Bra~
sil e o Presidente da Caixa Econômica Federal- faltou nessa
__
fotografia o Presidente do Banco <:to Nor_Q~ste. .
Tenho que dar parabéns ao Sr. Antônio Carlqs- Maga~
lhães, porque ele conseguiu alcançar o que almejou durante
estes anos todos de política: o controle absoluto d.a situação
na área financeira do nosso País, _
V. Ex~s não conhecem, como eu, oS(. Goverflador, portanto não podem saber como ele enfrentou difiCuldades para
chegar a esse ponto. D,urante _muito tempo, passou a roupa
dos seus chefes políticos- ninguém podia fazer iSSO somente
ele; não deixou ninguém servir cafezinho no vôo daqui para
Lisboa, com o PreSidente da República da época --era ele
quem levava a bandeja com o cafezinho; saía de Sa_l_vador
para Itaparica para levar presentes para os filhos de quem
não gostava, mas que eram netos de quem precisava. Submeteu-se a tudo nestes 40 anos c foi subindo degraus utilizando
todos os métodos_autoritários, todas as formas de que se tem
conhecimento.
Diz a revista IstoÉ:
"Trocados cm graúdos, ACM tem agora sob sua
influência a SUdene, Sudarn, Zona Franca de Manaus,
Conselho das Zonas de Processamento de Exportações-ZPE, Finar e Finam, via Secretaria de Desenvolvimento RegionaL
Na área das comunicações tramitam, só para ficar
em dois exemplo, os fabulosos contratos de telefonia
móvel e de satélites de comunicação."
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de baixar sobre os espertalhões, que mandam mas não
figuram nos divel-sos escalões,de_Governo."
Sobre quem estaria falando o Sr. Antônio Carlos Magalhães, a respeito dessa questão? Só ele deve saber!
- Mais adiante,- S. Ex; ensina:
"A corrupção administrativa brasileira é produto
da associação_ de inúmeros fato"res, inas acredito que
sejam três Os principaiS. Prim-eiro ·estãO aqueles que
transformam seus cargos públicos em trampolins para
desonestidades. DepoiS estão aqueles que, conhecendo
e manipulando esses corruptos, saqueiam a Faz_enda
Nacional em benefício dos seus negócios particulares
e dos interesses de suas empresas. Finalmente há a
rede de procedimentos e de leis que patrocina a impunidade de uns e outros."
Vejam, Srs. Senadores, a competência com que O Governador da Bahia ensina comO fazer Corrupção no Brasil; ele
dá urna aula de como agem os corruptos! Não digo que seja
por conhecimento pessoal; não sei! Mas, pelo menos, S. Ex~
demonstra conhecimento da matéria e dá uma verdadeira aula
a todos nós! E temos que ter a humildade de aceitar esses,
ensinamentos, para sabermos como agir contra isso!
Mais adiante, diz:
"Obras podem ser feitas sem comissões para caiXinhas de governos, empréstimos podem ser conseguidos
sem rebate para funcionários ·de bancos oficiais."
Nesse caso, Srs. Senadores, permitam-se contar uma estoIjnha.
. . :. . . «Era uma _vez" - é- ãssitÚ. que começam as estórias
- , um amigo do Sr. Antônio Carlos Magalhães, amizade
de muitos anos, da maior Intimidade, que teve o atrevimento de discordar de S. Ex~- transformou-se, então, num grande
inimigo do Sr. Antônio Carlos Magalhães. Não sou eu._ Esse
cidadão teve a idéia, uma vez que -ficou sem emprego, de
comprar uma fazenda no interior da_5ahi.l,l.Tentou fazer com
que a fazenda progredisse. Com seus conhecimen_tos, começou
a trabalhar para· receber um financiamento da Sudene. Na
época, o Superintendente da Sudene__ era o atual Viçe-Go- _
vernador da Bahia, indicado pelo então Ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães.
O processo andou. Todos os pareceres técnicos foram
favoráveis. A decisão do diretor da área e do Superintendente
foi favorável, Nesse instante, chegou ao conhecimento do
Sr. Antôriio Carlos Magalhães que esse financiamento estava
para ser concedido. Ele, imediatamente, telefonou para a
Sudene perguntando se ali ele tinha amigos ou não. Disse
que se na Sudene tivesse amigos, o financiamento não podia
ser concedido.

Vejam que, na área orçamentária, S. Ex~ realmente conseguiu chegar ao s_eu objetivo, mas ainda falta um passo.
Ainda há alguém controlando as torneiras que liberam os
recursos e é preciso atingir esse alvo. O próximo alvo do
Sr. Antônio Carlos Magalhães será o Sr. Marcílio Marques .
O cidadão foi chamado a Recife, e o pessoal, com muito
Moreira. Este será o próximo objetivo a- ser" alcançado. A
fatia orçamentária já está na mão, mas é precis_o_d_ar condições· cuidado, dis_se:
para liberar os recursos de acordo com os seus interesses._
''Fulano, você está com um processo em andaSr. Presidente, esse Brasil está tão interessante que, no
mento normal, com todos os pareceres favoráveis. Mas,
dia 5 de abril, o jornal Folha de S. Paulo publicou artigo
você sabe, chegou ao conhecimento de fulano, que
dizendo que o Brasil está tão diferente que eu_ é que teria
nos telefonou dizendo que achava que esse empréstimo
de pedir a transcrição. Ninguém mais, só_eu.
não podia ser concedido. Você sabe a nossa posição,
Título do artigo:"No caminho da moralidade"; autor,nós dependemos dele. Então, não é possível fazer esse
o Sr. Antônio Carlos Magalhães. Citarei alguns trechos:
financiamento. Nós-lamentamos muito, você é nosso_
" ... não adianta nada achar que, uma vez feita
amigo, nós nos conhecemos bem, m._a.s não é possível
fazer."
a mudança na cúpula do Governo, a moralidade haverá

······-·····~-~~-----------------

Abril de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Um dos chefes da Sudene, preocupado ao ver aquela

situação, talvez achando que aquilo não era muito correto,
chamou o interessado e disse:
"Fulano, o financiamento não poderá sair para
você.
Procure bcltrano, que é aqui de Recife, e acerte
com ele a venda de sua fazenda. Dessa forma, o financiamento sai e você não perde todo o seu património,
você perde só uma parte, uns 30ou 40%.É um bom
negócio."
Isso foi feito, Sr. Presidente.
O cidadão de Pernambuco foi até a fazenda desse fazendeiro baiano, olhou o que tinha lá e achou que o preço estava
um pouco alto mas, para atender aos·seus amigos da Sudene,
resolveu comprá-la e receber o financiamento em seu Dome.
Sr. Presidente, se alguém quiser saber dos nomes para
apurar os fatos e levar até o fim eu os forneço. ~só quere~
porque esse fato que estou re!atando não foi inventado. ~
um fato real que mostra como funcionava a liberação de recursos na Sudene, quando o seu dono era o Sr. António Cario~
Magalhães. E hoje, S. Ex~ é dono novaiiiente, não só da
Sudene, mas da Sudam, e de vários outros setores que depen- ·
dem de sua boa vontade para poder liberar os recursos.
Mas, Sr. Presidente, a aula do Sr. Antônio Carlos Magalhães não termina aqui. Mais adiante, nesse seu maravilhoso
artigo, S. Ex•. diz:
"É preciso que-a-Justiça perceba que seus rituais

S. Ex~ está dando uma aula também para a Justiça.
O Judiciário também tem muito a aprender com S. Ex•
Então, vou cantar outro episódio.
·
Certa vez o.m político - e esse político sou eu - fez
um discurso aqui no Senado criticando uma ação da administração do então Ministro das Comunicações; O e"ritáó MiniStro
das Comunicações mandou um telegrama ofensivo para esse
político. Não foi grosseiro, não; foi ofensivo, injUiioso. Pela
primeira vez~ S. Ex• deixou "o rabo de fora". Porque S. Ex•
sempre acusa colocando notas em colunas amigas, mas nunca
assume a responsabilidade, nunca declara que fulano é isso,
que beltrano é aquilo.
"Alguém soube que o Sr. António Carlos Magalhães tem
um dossiê sobre fulano de tal, e o fulano viu esse documento ... " Algumas importantes colunas veiculam tais notícias.
No meu caso; S. Ex' mandou um telegrama ofensivo
e assinou: António Cãrlos Magalhães, Ministro d~S- COiminicações ... Peguei esse telegrama e entrei' Com um processo
contra S. Ex\ tendo como meu advogado o Sr. Rãhllundo
Faoro.
E quero deixar aqui registrado que o Sr. Antórlio Carlos
Magalhães s-::mpre declarou que ninguém tinha coragem de
processá-lo, porque na Justiça provaria tudo contra a pessoa
que ele acusava.
Mas, foi dada a entrada na Justiça. O ã-dVOgadO-ôi!-S.
Ex~ qUis dizer que estava perempta a acusação;·que a acusação
não tinha sido contra um Senador, embora no telegrama estivesse escrito: "Seu discurso no Senado ... ". DepOIS, então,
disse que havia compensação de injúrias, para eVitar o' processo.
O Procurador-Geral da república, Dr. Aristídes Junqueira, disse que aquelas razões não o convenciam, e que S-. Ex'
deveria ser processado.
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O processo foi distribuído ao Ministro Paulo Brossard,
que a aceitou. Foi para o Plenário do Supremo que, por unanimidade, aceitou a denúncia. Assim, o Sr. António Carlos
Magalhães transformou-se em rCu.
se fosse na lei antiga, quando a aceitação da denúncia
transformava o candidato em ineleg_ível, S. Ex~ não teria sido
candidato a Governador do Estado da Bahia. Mas, graças
a Deus, a lei, hoje, não é mais assim...
- _______ _
Aí, o que fez o Sr. An-tÔnio Carlos Magalhães, que agora
se pronuncia contra a Justiça? Aproveitou o processo para
dizer alguma coisa? Não! Escolheu algumas testemunhas espalhadas pelo Brasil, e duas testemunhas apropriadas para o
caso, um prefeito e um ex-prefeito de dois municípios baianos.
Os juízes e os cartórios locais desses municípiõs-levaram mafs
de um ano sem conseguir descobrir a residência do prefeito
e dO ex-prefeito dos municípios, porque na Bahia há casos
desse tipo. E é ess_e Sr. Antônio Carlos Magalhães que está
ensinando como é que a Justiça deve agir.
Mas, Sr. Presidente, agora o Supremo Tribunal Federal
mandou trazer de volta os termos- o Senador Chagas Rodrigues, poderia dizer, os termos técnicos _- mas avocatório
foi trazido de volta para o Supremo, e o processo teve andamento. Mas está caindo, aí sim, em prescrição. Eis aí, Sr.
Presidente, mais uma lição do Sr. Antônio Carlos Magalhães.
Mas vamos adiante:
"É preciso que a imprensa continue a denunci~r
os ladrões de todos os tipos. Temos uma imprensa
e uma geração de jornalistas comprometidos com a
honradez administrativa e não há razãO para que eles
sejam desestimulados.''
Desde que não o acusem, porque se o acusarem vão
ser processados na Justiça, como ele diz aqui no artigo que
está processando o Sr. Gilberto Dimenstein sem citar o nome,
mas é ele. São exemplos de quem nos dá uma lição de moralidade, sobre como deve ser evitada a corrupção no Brasil.
Então, diz S. Ex~ aqui:
"A luta contra a corrupção é um processo e, felizmente, vejo que há cada dia há mais gente se dando
conta disso; são bem-vindos os récem-chegados, preci-sávamos muito de reforços."
Seja bem-vindo, Sr. Antônio Carlos; seja bem-vinda essa
luta pela moralidade pública do País.
Sr. Presidente, pretendia citar, aqui, mas, agora, desisto,
um artigo do Sr. Ricardo Sem ler, mas prefiro não levar ·a
tanto ..
Mas fiquem certos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não
tenho bola de cristal; não sou analista político, mas podem
ter a cet:teza de que o próximo alvo do Goyernador_ ela Bahia
é o Ministro da Economia. É preciso afastá-lo para que S.
Ex~ teiiha o poder de abrir as torneiras conforme suas conveniêndas, porque uma grande fatia do orçamento já está em
suàÇiriãos. Mas é preciso abrir a~ torn~ir~s de acordo com
as conveniências políticas, para não dizer pessoais. Tomem
nota disso! E vamos ver se agora as baterias se direcionarão,
g~~a _o _Ministro, com um certo cui9ado, porque o Presidente,
Ont~m, no discurso~ parece q_~;Ie ~al_94_que a economia estava
sob a direção do Ministro da Economia. Nem tanto, pois
fCmaíor- fatia está na mão de outro! O Sr. Chico Anísio,
outro dia, em seu programa disse que havia chegado ao Brasil
o Presidente Antôn1ó Carlos Miigalhãis. Veja, Sr. Presidente,
que até os programas humorísticos já reconheCem a verdade!
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Qual a razão desse poder! Porque t-udo isso? Será que é uma
questão de um dossiê que está escondido, prometido a vir

a público, se isto ou__ aquilo não for ff:ito?
,
Sr. Presidente, hoje a mania é falar em dossiê. Ontem
citei aqui um dossiê que foi anunciado e, depois, perguntei
ao técnico em Alagoas, Sr. Senador Divaldo Suruagy, ele
disse que não se lembrava bem como era essa história do
dossiê que virá a público se o jornal entrar em circulação,
e me contou: "Senador, não sou eu[ Foi o Sr. Pedro Collor
quem disse que se colocassem a público um dossiê ele pediria
o impeachment, em razão de tudo que o Sr. PC Farias fez
nesse Governo".
Então, Sr. Presidente, este País-está diferente, está mesM
mo de cabeça para baixo. E já que está de-C3.b_eça para baixo,
quem tem que pedir a transcrição, nos Anais, do artigo do
Sr. Antônio Carlos Magalhães sou eu, porque a ninguém mais
caberia esse direito, a não ser a mim próprio.
Por isSo, Sr." President~. quero pedir a transcrição na
íntegra - li apenas alguns trechos - dessa "aula" que o
Sr. Antônio Carlos Magalhães deu sobre corrupção e moralidade no País.
_
É um grande professor, não tenho dúvida: Pode-se aprender muito com ele.
Li, ainda, um artigo sobre a sua fabulosa fprttina e posso
garantir que não se vai encontrar quase nada em seu nome,
podem ter certeza disso, portanto, ele está isento dessas acusações.
Mas, Sr. Presidente, o motivo principal de minha presença nesta tribuna, hoje, é homenagear Tiradentes; que no
próximo dia 21 a História comemora o_ bicenten~rio de sua
morte. Como disse, pela manhã, fui surpreendido com aquela
fotografia que representa o quadro do Brasil.
Não se procura nem ter cerimónia em deriloilsu;ar os
fatos.
_ _ __ _
_.
Mas, ontem, em plenos [estejos do Planalto, o Governador da Bahia TOi"-almoçar no Banco do Brasil com os presidentes do Banco do Brasil, da Caixa Econômica F~deral e
o novo Ministro do Desenvolvimento Regional, dando uma
demonstração_ pública de quem está comandando, hoje, essa
área. Então, não tiveram nem esse cuidado, essa cerimônia
de mostrar que não é tanto assim.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, no próximo dia 21 de
abril, toda a Nação brasileira estará comemorando o bicentenário da execUção do Alfere.s J.oaquim José da Silva Xavier,
o Tiradentes, herói nacional que Sacrificou- a_ própria vida
por um ideal libertário, fazendo jus ao tftulo de_Protomárti_r
da Independência e da República do Brasil, além de Patrono
Cívico da Nação __:Srasileira, por força ela Lei n!' 4.897, de
9 de dezembro de 1965.
.
Duzentos anos são_ passados, desde a oca_siã.o em que
a pena capital - a morte por enforcamento - foi aplicada
ao Tirãdentes por D. Maria I, por sua audácia -em insuflai_
nos ânimos dos moradores da América portuguesa ideais_de
liberdade e de revçlta aos desmandos _da Coroã. do Reino.
Constou da sentença que os infames cabeças da revolução
queriam levantar uma república livre e _independente, cuja
capital seria a Vila de São João dei Rei -·aí, na fazenda
do Pombal, a 12 de novembro de 1746 nascera o.Alfer~s
- e cuja bandeira teria por armas trê!;iángulos, effi alusão
à Santíssima Trindade, cujo mistério era da maior_ dt;::voção
do Tiradentes. A escolha do dístico coube a Alvarenga, que
tomou o versículQ de Vergílio Libertas quae sera tamEm (A
liberdade posto que tardia!). As leis fundamentais da nove!
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república seriam da lavra do infame réu in(eliz..suicid_a, o
Dr. Cláudio Manoel da Costa. A senha para a revolução
era- tal dia é o batizado- em_alusão à data ~_m que seria
lançada a derrama. Durante anoíte Se gritaria por toda Vila
Rica, capital da Capitania de Minas Gerais - Liberdade obrigando o tenente-coronel Franciso_de Paula Freire de Andrada. a aplacar a Insurreição. Como- chefe do Regirilerito
da Cavalaria paga de Minas Gerais, este, firigindo aplacá-la,
transformar-se:- i~ em patrocinador e defensor dela. Tiradentes
cortaria a cabeça ao general - o Governador da Capitania,
o português Luís Antônio Furtado de MenQonça, o Viscçmde
de Barbacena -para apresentá-la ao povo revoltado. A todos
os C(!.tivos ~e daria então liberdade e _seriam perdoadas todas
as dívidas à Real Fazenda. Outros insu.r:retos levariam a ch(l.ma
da liberdade revolucionária à cidade de Mariana, às vilas de
São João e São _José .. dei Rei e por este meio se firmaria
a República.
Inúmeros fatos que se referem aos tempos de cárcere
desses réus, encontram-se bem descritos no trabalho de Frei
Raimundo de Penaforte, A_ Parte que traia da execução da
sentença tem por título - "'Últimos momentos dos Inconfidentes de 1789 pelo frade que os assistiu de _confissão''.
A Capitania de Minas Gerais, além de ser a roa,js rica,
era também a mais ilustrada. Devido a suas riquezas, podiam
seus \labitantes prover a educação ele seus filhos com o que
houvesse de melhor de cultura na Colónia e com a mais requintada instrução de Coimbra e de Paris. É natural que, abrindolhes as portas do entendimento, esta acabasse por lhes inculcar
o anseio pela liberdade e pela independência política e económica.
Consta que um grupo de doze. estudantes, brasileiros em
Coimbra planejou libertar o Brasil do jugo da Coroa portuguesa. Alguns deles seguiram para a França: ali, em Montpellier, em 1786, conspiraram os mineiros Dorõingos Vidal Barbosa e José Pereira: Ribei:co .: ;: os fluminenses .José M~riano
Leal e José Joaquim da Maia. Este último solicitou_ apoio
dos Estados Unidos da AmériCa para nossa indepe-ndência,
atravé.s de Thomas Jefferson, ministro plenipotenciário na
França. Mas, afinal, quem era o Tiradentes? Nas três primeiras
inquiriÇões,-o Alferes negara o levante. Na quarta inquirição,
entretanto, verificada em 18-1 9 -1790, ele penitenciou-se. dizendo que até aquele instante riegãra por querer encobrir
sua culpa, e não querer perder ninguémn. ConfesSou, então,
que diante das fortíssimas instâncias com que se viu atacado,
resolvera dizer a verdade. Premediatava-se _o levante, sim.
Fora ele quem ideou tudo, projetando o dj_to levante, e que
o fizera desesperado por ter sido preterido quatro vezes para
promoções no seu Regimento.
Revelou que a primeira pessoa a quem falou do seu intento da sublevação, foi José Álvares Maciel, recém-chegado
da Ingl~terra, o qual lhe expôs seus conhecimentos de manufaturas e mineralogia, criticoU os riaturaiS~ desta América por
desconhecimento dos tesouros que possuíain e por rião terem
seguido o exemplo da América inglesa, o que causava admiração às potências estrangeiras.
.,;_e~nt_Oll;, em seguida, que se_aproximou do tenente-coronel do seu J.3.egimento, FranciscO de Paula Freire de Andrada, por interméC:HO de seu cunhado Maciel. Nessa ocasião,
tentara convencer o seu chefe de que havia disposição no
Rio de Jaúeiro para apoiar o levarite" e que tudo dependia
de sua vontade.
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Em encontro posterior, acertou-se que a sedição seria
feita com base na derrama. O tenente-coronel exigiu que o
Alferes conduzisse essas pessoas do Rio de Janeiro que apoiavam o levante, e então ele, fingindo sair _ao seu encalço, unirse-ia à dita gente, e com- ela iria a Vila RiCa para inidat
a sublevação. Discordaram dele o Tiradentes e o Coronel
Inácio José de Alvarenga, recomendando que o levante deveria ser principiado em Minas Gerais. Ele, Tinldentes, propusera ir a Cachoeira prender o General (ViscOnde dC :Barbacena) e conduzi-lo-ia, bem como a sua família, para fora do
Brasil. Sugeriu-se cortar a cabeça do ge~eral Cfi!_~uja proposição não conveio, dizendo que, a matar-se algum, fosse o
Cabeça de Escov~, um ajUdante de ordens do general que
extorquia muito dinheiro do povo, a título de empréstimo.
Entendeu~_sc __ então que seria proclamada a República,
o Co"ronel Inácio José de Alvarenga opinou que não haveria
necessidade de _se ter um cabeça naquela ação, mas--sim de
serem todos cabeças, e um corpo unido.
Distribuíram-se, portanto, as responsabilidades entre os
cabeças do levante. A ele coube seduzir o partido do Rio
de Janeiro e o- maior número de pesso-a-s que pudesse. A
seguir, ele se geriu que a bandeira da nova República possuísse
um triângulo, signifiCando as tr6s pessoas da Santíssirt!a Trindade, posto que Portugal tinha na sua por armas as cinco
chagas.
Em seguida, questionado sobre a participação do Dr.
Cláudio Manoel da Costa no levante, afirmou que este miOacedeu ao seu convite; quanto ao Desembargador Tomás Antônio Gonzaga, embora este tivesse declarado ser seu inimigo,
ele se declarava seu admirador e disse desconhecer se ele
entrara ou não no partido do levante. Cabe aqui um partênteses: sem sombra de dúvida, nesta resposta o Alferes revelou
nobréza de-_caráter, inoc_entando o Desembargador Tomás
António Gonzaga, que, no entanto, a ele se referiu cOmo
"pobre, sem respeito c louco''.
Quanto ao partido que supostamente havia no Rio de
Janeiro e ao socorro de_ nações estrangeiras ao levante 1 confessou tê-lo dito a algumas pessoas, com o fito de persUadi-las,
mas que nada de efetivo obteve. Sobre o awa1io que recebei'a
em sua fuga, antes de ser capturado, a ninguém quis incri-minar.
Por que a decretação da derrama era peça-chave da insUrreiÇão? Até o anO de 1750 as minas do Brasil possuíam ouro
em quantidade suficiente para manter a opulênCia da Coroa
portuguesa. Foram as jazidas de ouro c diamantes brasileiros
que patrocinaram a construção do Convento de Mafra e do
Aqueduto das Águas Livres na Metrópole, bem como a reedificação da bela capital portuguesa-, q-uando do terremoto que
-a assolou em 1755.

Aliás, essa catástrofe serviu de pretextO para uma sobrecarga de taxas que vieram sobrecarregar os ombros dos habitantes do Minas: a instituição do "subsídio voluntário", que
de voluntário tinha apenas o nome.
Diz-nos Joaquim Norberto de Sousa Silva, em sua "História da Conjuração Mineira", que "cinco ramos, cada qual
mais rendoso, constituía o 'paúirn(fnio da Real Fazenda, tais
como: o quinto do ouro, o contrato das entradas, o contrato
dos dízimos, o donativo e a terça parte dos o.f.ício~~ e, finalmente, a extração dos diamantes. De todos ele_s, porém, o
mais vexatório era o quinto do ouro, e foi esse o único que
deu lugar a tantos e a tão sérios tumultos, que te:rminaram
por fim com as mais bárbaras e horrendas execuções".
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Em 3 de dezembro de 1750 foi baixado o alvará que
estabele_c_eu o sistema de contribuição do_ quinto e do lançamento de derramas.
Devia esta Capitania pagar todos os anos o imposto d?
quinto senhorial do _ouro nã razão de cem arrobas, Até 1762.
esse limite foi ultrapassado.
Com a exaustão das jazidas, a arrecadação do quinto
foi baixando paulatinamente. Em 1788, o quinto do ouro não
rendera mais do que quarenta e duas arrobas.
Além disso, a soma total, das dívidas não cobradas dos
anos deficitários elevava-se a 538 arrobas de ouro.
Os inconfidentes esperavam ansiosamente 3 decretação
dã. derrama. não para perfaZe"r as cem arrcibas de ou i-o refente
ao ano de 1789, mas para arrecadar todos os atrasados, de
modo a excitar a indignação popular contra o autor da medida,
o govenador e capitão-general da Capitania de Minas Gerais,
o Visconde de Barbacena. Foi procurado em -sua residêncià
de Cachoeira do Campo, a 15 de março de 1789, por Joaquim
Silvério dos Reis. Revelou-lhe este que se tramava na Capitania de Minas Gerais uma conjUrãção com o intUito -de trans-formar esse ricO território em um Es-tãdCdivrc. O visconde,
que assinara ofíciO à Câmara de Vila Rica com âata de 14
de março, comunicando a suspensão da derrama, estendeu
essa providência às demais Câmara Municipãis, através de
ofíciOs datados de 23 de março.
A 19 de março, o delator seguiu para o Rio de Janeiro
para repetir a denúncia ao VicewRci e seguir os paSsos do
Alferes, que, devidamente licenciado, deixara a sua- unidade
- a Sexta Companhia do -R"egimentO. de Cavalaria Regular
- e fora ao Rio de Janeiro, para in(ormar-Se- sObre o andamento de umas petições, que endereçara, anos antes, às autori~
dades do Reino e também para "sondar os ânimos" de muitos
moradores daquela cidade sobre o levante premeditado em
Vila Rica que teria maiores chances de vitória se pudessem
contar os conjurados com a adesão das Capitanias do Rio
de Janeiro e de São Paulo.
Percebendo que estava sendo seguido por dois granadeiros-· disfarçados, Tiradentes refugiou~se no sótão de Uma
casa na rua dos Latoeiros, onde acabou se-Tido preso.
~ ocasião, era também detid9 o delator,?_ ben~ d~s f:liligências
a serem tomadas para esclarecer os fatos 3:legados em sua
denúncia. Em seguida, foram ã:pdsiOriados os ou-tro-s sediciosos.
A 7 de maio, é aberta a primeira Devassa no Rio de
Janeiro, por portaria do Vice-Rci Luis de Vasconcelos e Sousa. A 12 de junho, o Visconde de Barbacena assina portaria,
ordenando instalação de outra devassa na Capitania de Minas
Gerais. Foram enviadas ao Reino cópias de ambas as devassas;
o Ministro Martinho de Melo e Castro, ficai:ldo ciente do
conflito de jurisdição resultante de duas devassas sobre o mesmo delito, criou um triburial âe _Alçada, deS:tiri3do ã--avoCafa si toçio o procedimento judiciaL
Na P InquiriÇãO ao Alferes. ocorrida aos 22 dias de maio
de 1789, o respondente dá importantes informações sobre
suas oCupações ito Rio. Afirmou ter ido -ao Rio por causa
de três requerimentos seus, "hum a resto de huas agoas, outro
d~ J1.UITI_ trapiche, e outro Sobre embarque, e deseml?arque
d~ gados". Informou ainda que não tinha na cidade pessoas
de particular amiZade, ''porque si as tivesse não estaria em
Casas alugadas; pore'!l, q. conhecia muita ge~te __em razão
da prenda de pôr, e tirar dentes".

Na nl"e-s-
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Em primeiro-lugar, vê-se que TiradeDteS_ cõrilpreendeu
bem a importância futura desta cidade: antecipando a necessidade do encanamento das águas dos rios Andaraí e Maracanã.
-porque o rio Carioca jâ não bastava - idealizou projetas
de novas captações de águas, bem como de melhoramento
de armazéns do porto e dos meios -de embarque e desembarque.
Acerca de seu caráter, consta que como militar foi zeloso
cumpridor de deveres, como a comissão trienal que cumpriu,
por portaria de D. Maria I, datada de 24 de dezembro de
1781, que consistia em comandar a patrulha do Caminho Novo
do Rio (ronda do mato).
A 21 de abril de 1784, o governador da Capitania destacou-se para acompanhar o Sargento-mar Pedro Affonso Galvão de S. Martinho "para estudar o certão para a parte de
leste desta Capitaniã", visto demonstrar "intelligencia mene-ria logica", ou seja, ser perito no reconhecimento_dos minerais
e estudo das jaZidas.
Apesar dessas importantes comissões, deixou claro, na
4~ InquiriÇão que Se achava profundamente desgostoso com
a carreira militar, "por ter sido preterido quatro vezes, parecendo a elle respondente, que tinha sido muito exacto no
Serviço e que achando-o para as deligencias mais arriscadas,
para as promoções, e augrnento de Postos achavão a outros,
que só podiam Campar, por mais bonitos ou Por terem comadres que servissem de empenho".
Muitos autores têm o Tiradentes na conta de loquaz e
louco. Esquecem-se eles de que os cabeças da conspiração
tinham encarregado exatamente o Alferes de_ arrebanhar
adeptos. Contribuiu para se generalizar essa opinülO a respeito
do herói, o tratamento de ''PObre,- sem respeito e louco"
·que lhe deu Gonzaga, seu inimígo, numa de suas Bras.
A 17 de abril de 1792 forarn-trazidos_os onze condenados
à pena máxima ao Oratório da Cadeia da Rel_a_ção, a fim
de ouvirem a leitura do Acórdão da Alçada. A sentença foi
lida aos réus conspiradores na noite do dia seguinte. Todos
eles receberam sentenças de morte. Sete dos chefes foram
condenados à forca, decapitados e esquartejados, teriam suas
cabeças expostas; teriam seus bens confiscados e seus descendentes seriam declarados infames. Eram estes:
-Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, natural
da fazenda do Pombal, termo da Vila de São João dei-Rei;
- Francisco de Paula Freire de Andrade, natural do
Rio de Janeiro, tenente-coronel que foi do Regimento de
Cavalaria paga de Minas Gerais;
__ _ _
-José Alvares Maciel, Datural de Vila Rica e forriiàdo
em Filosofia em Coimbra, conhecedor de mineralogia e metalurgia;
-Inácio José de Alvarenga Pe"ixotó, natural do Rio de
Janeiro, diplomado em Leis pela Universidade de Coimbra,
ex-ouvidor de Sabará e São João dei-Rei e coronel do 1"
Corpo Auxiliar da Companhia do Rio Verde, casado com
Bárbara Eleodora Guilhermina da Silveira;
- Domingos de Abreu Vieira, portugu-ês, teneitte-coronel do Regimento de Cavalaria Auxiliar de Minas Novas;
-Francisco Antônio de Oliveira Lopes, apelidado "Come-lhe os Milhos", natural de N. s~ da Piedade da Borda
do Campo, atual Barbacena, coronel da Cavalària_ Auxiliar
da Vila de S. João del-Rei, ir-mão do Pe. José Lopes de Oliveira, também inconfidente;
- Lu_iz Vaz de Toledo Piza, natural de Taubaté, sargen~-mor do Regimento de Cavalaria Auxiliar de São João del-
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Rei, irmão do Pe. _cartas Correia de Toledo, também inconfidente.
Os outros quatro foram condenados à forca, para serem
decapitados, sem exposição, mas com perda dos bens e infâmia
dos descendentes. Eram estes:
-Salvador Carvalho do Amaral Gurgel, natural de Piira;;
ti, cirurgião-prático em Vila Rica;
- Domingos Vidal Barbosa, natural da freguesia de N.
s~ da Conceição do Caminho do Mato, atual Conselheiro
Lafaiete, formado em Medicina pela faculdade de Bordéus;
-José de Rezende Costa (pai), natural de Prados. capitão do Regimento Auxiliar da Vila de São José del-Rei;
- José de Rezende Costa (filho), natural da Vila de
São.José dei-Rei, moiador na Aplicação de N. Sra da Penha
de_ França da Lage, atual Rezende Co~ta_ em sua home!lagem.
Cinco outros foram condenados ao degredo por toda a
vida, estando sujeitos à forca no caso de retorno. Eram eles:
-Tomás Antônio Gonzaga, português do Porto, porém
filho de pais brasileiros, plasmou sua adolescência em Pernambuco e Bahia, diplomado em Leis pela Universidade de Coimbra, poeta, ouvidor de Vila Rica;
-Vicente Vieira da Mota, português, guarda-livros, capitão das Ordenanças de Minas Novas;
-José Aires Gomes, natural de Engenho do Mato, atual
Paula Lima, coronel do Regimento de Cavalaria Auxiliar do
Ríó das Mortes;
-João da Costa Rodrigues, natural de Vila Rica, dono
da célebre estalagem de Varginha, referida nos Autós da Devassa;
_
-António de Oliveira Lopes, português, carpinteiro e
"píloto medidor de terras", apelidado "Fraca Roupa".
Foi ainda condenado a dez anos de degredo o réu João
Dias da Mota, natural de Vila Rica, cápitão do Regimento
de Cavalaria Auxiliar da Vila de São José del-Rei, sendo
confiscado um terço de seus bens.
O réu Vitoriano Gonçalves Veloso. natural da Vila de
São José del-Rei~ alfaiate, recebeu a sentença de degredo
por toda a vida, sendo confiscado a metade dos seus b.ens~
Fmalmente, os réus Fernando José Ribeiro e José Martins
Borges foram condenados respectivamente ao degredo por
toda a vida e a dez __ano_s__d_e_ galés, o primeiro pOr tet feito
denúncia falsa e o segundo, por ter sido induzido a ser testemunha da dita denúncia falsa.
Quanto_ aos réus eclesiásticos, por deter:minação de D.
Maria I, deveriam ser remetidos à Corte debaixo de segura
prisão, com a sentença contra eles proferida, para que, à
vista dela, estabelecesse o que melhor lhe parecesse, e eram
eles:
- Cónego Luiz Vieira da Silva, natural da freguesia de
Ouro Branco, um dos maiores orado:res sacros de Minas;
- Vigári-o Carlos Correia de Toledo e Melo, natural
de Taubaté, vigário da Vila de S. José del-Rei, ardoroso inconfidente;
- Padre Manoel Rodrigues da Costa, natural de N. Sr
do Campo Alegre dos Carijós, atual ConSelheiro Lafaiete,
residia na freguesia de N. S~ da Piedade da Borba do Campo,
atual Barbacena;
-Padre José da Silva e Oliveira Bolim, natural do arraial
do Tejuco, hoje Diama:ri.tina;
- Padre José Lopes de Oliveira. natural da freguesia
de N. Sr' da Piedade da Borda do Campo, atual Barbacena.
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Comentando a sentença, Richard Burton acha que de

todos os réus "nenhum podia queixar-se ôo seu destino. Co~
nhecia a lei; a maior- parte deles era de funcionários do governo; tinham arrisca-do tudo em um lance, e perdido o jogo".
D. Maria I, em carta régia escrita no Palácio de Queluz,
em 15 de outubro de 1790, comutou em degredo perpétuo
todas as sentenças capitais das Ordenações Filipinas, exceto
a do Tiradentes, por ter não só concorrido com os mais chefes
nas assembléias e conventículos, mas també'm com discursos,
práticos e declamações sediciosas, assim em público como·
em particular.
Frei Raimundo de Pcnafortc I);áO se cansa de engrandecer
a "excessiva clemência da Nossa Augustíssima Soberana" por
tal gesto.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Um povo que não tem memória ~stá fadado a repetir
erros historicamente documentados. OS fatos históricos ajudam a nortear e quase sempre explicaJ!.l as agruras ou as
delícias vivídas por um po-vo-.- O conhecimento das gestas de
uma terra serve de exemplo e de alerta para as gerações futuras.
Acabei de traçar o quadro triste vivido pelos habitantes
da Capitania de Minas Gerais no final do século XVIII devido
a um _gove~o despótico e a um sistema de taxação perverso.
Guardadas as proporções, o que vemos hoje? O -atiiill
governo federal foi obrigado a recusar cm suas_ pretensões
autoritárias - haja vista a chusma de medidas provisórias
que foram baixadas no primeiro ano de seu mandato- principalmente por oposição firme do Co_ngrcss_o consciente. Quanto ao nosso sistema tributário, podemos afiançar que é um
dos mais perversos do mundo.
Todos - ricos e pobres - pagam impostos indirctos,
em especial o JPI e o ICMS, sobrecarregando os preços de
qualquer bem a ser adquirido. O Imposto de Renda de pessoa
física é" muito pouco progressivo; fixando a alíquota máxima
em 25%, atinge- de igual forma um trabalhador que vive de
salários e um empresário que aufere prólabore, ou seja, onera
da mesma forma a classe média e as elites empresariais e
capitalistas do País. Isso~ sem me aprofundar nos outros quase
50 tributos, por fugir ao alcance do presente pronunciamento.
As tarifas públicas espoliam o povo desta Nação. A cada
quinze t.lias aumenta o ·preço do combustível, apesar de o
petróleo ser nosso, enquanto que o rico americano do norte
paga a metade do preço que o brasileiro é obrigado a desembolsar por um combustível de muito menor qualidade. E o
que dizer dos serviços de çnergia elétrica, telefone e gás?
Os nossos itmãos do norte pagam muito menos pelo seu consumo do que os cidadãos brasileirosA cartilha do FMI exige do governo brasileiro o "tarifaço"
e outras medidas escorchantes e este é ob!igado a declarar
que está elevando o preço de seus serviços para igualar seus
preços c tarifas aos do Primeiro Mundo. Mas não é verdade.
Nós que viajamos ao exterior conhecemos as condições excelentes de vida desses povos.
Eu gostaria de sugerir aos estudiosos deste País que fizessem uma análise comparativa entre a situação do povo mineiro
em 1789 e a situação atual do brasileiro comum em 1992.
Posso adiantar minha opinião? A situação atual oprlffiC e
sufoca muito mais o cidadão comum, indo a maior parte de
sua renda para os cofres do Estado, que infelizmente não
~he dá a destinação socialmente mais desejável.
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As inscnçõcs, anistias c favores fisr.::ais existentes eni todos
os regulamentos de impostos, que1· federais, quer estaduais
ou municipais, beneficiam uma casta de apaniguados, transformando o sistema tributário brasileiro num dos mais injustos
do mundo, ao passo que a maioria da população vive sobrecarregada de altíssimos- impostOs e tarifas públicas que são os
principais responSáveiS pelo baixo padrão de vida do brasileiro
médio.
Dois séculos são passados de uma época em que a tirania
estrangeira explorava, em nosso Território, as ríqueLas naturais e o trabalho humano. A história, testemunha fiel dos_
fatos, parece advertir-nos, geração dO porvir, para que jamais
voltemos a submeter-nos a qualquer espécie de dominação.
Naqu~Jes dias, a dívida externa brasileira ~ra ni.e9i9~ em
arrobas de ouro. As nações estrangeiras não compreendiam,
então, que, em u·rn.a-fCrfa possuidora de tão abU:ildante riqueza
material, o povo não seguisse o exemplo da américa inglesa
com sua independência. Por que não utilizar Os tesouros do
Brasil? Por que não melhorar as condições de vida dos homens
que trabalhavam, incessantemente, no pesado serviço de mineração? Apenas porque o ouro de nossas terras era ainda
insufiCiente ·para·satisfàzer a voracidade doS comensais estran·.:
geiros. A quinta: parte do mineral extraído deveria ser remetida para a Coroa portuguesa. E o empobrecimento crescente
do nosso povo era conseqüência direta da sangria de nossos
tesouros.--- -Duas centenas de anos são passados, Sr. Presidente e
SrS. ·senã-dores, e -a dívida externa brasileira é atualmentc
medida em dólares. Não se compreende, agora, que em uma
terra possuidora de tãO abundante riqu-eza áatural, o povo
viva em situação de miséria. Por que não utilizar os recursos
do Brasil em seu próprio benefício? Por que não melhorar
as condições de vida de homens que tr3balham incessantemente em tantos e tão pesados serviços, necessários para o
desenvolvimento de nosso País? Apenas porque os recursos
aqui gerados são ainda insuficientes para satisfazer a voracidade _9os comensais estrangeiros.
- E a miséria do povo brasileiro que paga a cobiça de
credores insaciáveis, de grupos que manipulam os juros de
nossas dívidas de acordo Com suas necessidades, fazendo oscilar a balança das taxas ao sabor dos interesses da economia
interna de seus países. E é o Brasil que ajuda a pagar, hoje
como ontem, o conforto e o_ luxo em que se deleitam associedades de além-mar. Apenas o serviço dessa mostruosa dívida
artanca de nossa Nação todo o fruto de seu trabalho.
Vivemos, no presente momento, em um neocolonialismo
selvagem - muito mais selvagem do que o colonialismo de
outros tempos- porque, naqueles dias do passado, nós nos
sabíamos membros de uma colônia e como tal reagíamos em
busca de liberdade _e autodetermina_ção. Nos dias de boje,
porém,a denominação é sub-reptícia: julgamo-nos povo livre,
acreditamos ser donos de nossas riquezas, confiamos em nossa
autonomia· e independência. AbandonamoMnos a essa impressão ilusória e enterramos o Tiradentes. que deveria existir
em todo brasileiro.
Sr. Presidente ,e S_rs. Senadores: que a lição dos séculos
passados ajude o nosso País a construir e consolidar a sua
liberdade! Que a esperança de um Brasil ricO e independente,
sonhado pe_lo Alferes 9e Minas, renasça no cor~ção de cada
- brasileiro! Que o sangue derramado por Tiradentes faça brotar_
os -frutos de _Uma resistência pacífica nias inabalável, a toda
a forma de exploração humana e de dominação económica!
Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. (Muito bem!)
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
JUTAHY MAGALHÃES EM SEU DISCURSO:
A TEIADEACM
Sua área de influência no governo ficou maior
Enquanto alguns ltlcanos ainda embalavam o sonho de
ganhar, com renovados poderes, uma supersecretaria de Desenvolvimento Regional, na terça-feira, 7, um vistoso pavão
pousava na mesa do Presidente Fernando Collor: Tratava-se
do nome do ex-Ministro da Indústria e Comércio do Governo
Geisel, o banqueiro Ângelo Calmon de Sá) lembrado Pelo
presidente, entusiastícãiitcnte endossado pelo Governador da
Bahía, Antônio Carlos Magalhães. Na quinta-feira, com a
confirmação dç Calmon de Sá para a chefia da SDR, agora
com status ministerial, pCrt' ~ugestão de ACM, o governador
conseguiu um feito capaz de surpreender a mais ousada pitonisa - o de ter, agora, mais poderes no governo Collor do
que aqueles que detinha quando ministro todo-poderoso das
Comunicações, no governo do s. .m amigo José Sarney.
Ao contrário das jogadas sempre repetidas da era Sarney,
quando articulava alianças com a moeda das c_oncessões de
rádio e tevê, o ACM de hoje mexe, comanda e influi em
áreas diversas do governo. Ficou mais claro nos últimos dias,
por exemplo, sua crescente influência so_bre o Banco do Brasil
e a Caixa Económica Federal. Apesar da predominânCia de
Marcflio no proces~o de manutenção dos presidentes Lafaiete
Coutinho (BB) e Alvaro Mendonça (CEF), ninguém menospreza o papel de ACM para a permanência nos cargos destes
dois antigos afilhados do empresário Paulo César de Farias,
tesoureiro da campanha presidencial de Collor. Uma medida
aliás, aplaudida e apoiada pelo novo ministro Calmon de Sá,
ex-empregado de Lafaiete e Mendonça no Banco Económico.
Por sinal, foi a serviço de Calmon que Lafaiete fez intensa
coleta de fundos, entre banqueiros-, em 1989, para a campanha
do candidato Fernando Collor. Era também em almoços no
gabinete do velho "Lafa", na sede do Banco do Brasil, que
ACM e Calmon de Sá costumavam se reunir, até_ pouco tempo
atrás, para falar mal do governo Collor, em especial da política
económica do ministro Marcilio. Mas isso, aparentemente,
é coisa do passado. Mesmo que bem recente.
Para ACM, a articulação Lafaiete Mendonça-Calmon de
Sá aponta, na verdade, para o futuro. C_QITI acesso ao BB
e à CEF, mais a poderosa máquina da Secretaria de Desenvolvimento Regional, além do Banco-do Nordeste, que controla
totalmente através do seu fiel seguidor Jorg~ Lins Freire,
o governador da Bahia tem nas mãos uma munição pcsadíssima. Isso, sem esquecer do Ministério da Ação Social, comandado por Ricardo Fiúza, companheiro de partido (PFL) e
amigo íntimo do seu filho, o deputado Luís Eduardo Magalhães, líder do governo na Câmara. Agora com reforço de
gratidão ao cacique baiano pelo apoio que recebeu para sua
permanência no cargo.
De tão _espetacular. a bem-sucedida montagem deste esquema de poder é capaz de fazer alguns esquecerem de um
outro precioso fiudo de ACM - o setor de comunicações
do governo. Estava, está c continuará em_ SJJ.as mãos. POr
sinal, criteriosamente conservado desde o governo figueiredo.
Estrategicamente protegido sob a capa de Secretaria, o antigo
Ministério das ComunicaçõCS cSte,•c ã.b!Tgaao, até dias atrás,
na elefantíase do moribundo MinistériO da Infra-estrutura.
Mas sem perder sua força nem mudar de dono. Durante os
últimos dois anos, o Secretário Joel Rauber, ex-Presidente
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da ECT quando ACM era Ministro das Comunicações, tinha
total autonomia em sua área, jamais contestada por qüalquer
dos ministros que ocuparam o Minfra. Menos ainda pelo exJoão Santana, que, aliás, tentou usar desesperadamente ACM
como tábua de salvação, como retribuição-de favores prestados. Sabedor que, fosse qual fosse o ministro ou tipo de Ministério que sobrasse, ·seu poder permaneceria intOCado, ACM
simplesmente ignorou os apelos do náufrago.
Trocados em graúdos, ACM tem agora sob sua influêncía
a-Sudene, Sudam, Zona Franca·de-Manaus, o Conselho das
Zonas de Processamento de Exportações (ZPE) Finar e Finam, via Secretaria de Desenvolvimento Regional. Na área
das comunicações tramitam; só -paiã. ficar em dois exemplos,
os fabulosos contratos de telefonia móvel e de satélites de
comunicação. Com a criação do novo Ministério dos Transportes e Comunicações, a antiga Secretaria__ pode mudar de
estrutura. Mas permane_cerá sob as mesmas ordens.
Por que tem e por que tanto merece ACM? Explicar
seu sucesso pela simples aritmética de sua bancada no Congresso, talvez não revele tudo. Sob_seu comando direto, o
governador tem 18 deputados e um senador baianos, espalhados entre vários partidos. Em cálculos exagerados, seus seguidores costumam ~ultiplicar este número por dois ou três,
agregando a bancada sarneiSista e correligionários de outros
Estados. Acrescentam, entre seus trunfos, a íntima comunhão
com as OrganizaÇões Globo. Proclam51m seu senso de oportunidaae e capacidade de intimidar adversários e até aliados.
É mais prováVel, porém, que sua capaCidade de crescimento
nã galáXia col!orida só possa ser explicada pelo Presidente
Collor. Se o poder de ACM cresce um pouco mais cada vez
que o presidente professa que está colocando o País no trilho
do futuro, o Governador da Bahia talvez seja o rna"is no-tório
símbolo de modernidade do governo Collor.
Folha de S. Paulo
NO CAMINHO DA MORALIDADE
Antônio Carlos Magalhães
A reforma ministerial foi um passo louvável do Presidente
Fernando Collor. Ela permitirá que o ·governo caminhe na-dircção do restabelecimento da moralidade administrativa.Trata-se sem dúvida de uma caminhada. Não adianta muita
coisa ficar olhando para trás, mas também não adianta nada
achar que, uma vez feita a mudança na cúpula do governo,
a moralidade haverá de baixar sobre os espertalhões, que
mandam mas não figuram nos diversos escalões do governo.
A corrupção administrativa brasileira é produto da associação de inúmeros fatores, mas acredito que sejam três os
principais. Primeiro- estão aqueles que transformam seus cargos públicos em trampolins para desonestidades. Depois estão
aqueles que, conhecendo e manipulando esses corruptos,, saqueiam a Fazenda Nacional em benefício de seus negócios
particulares e dos interesses_ de suas _empresas. Finalmente
há a rede de procedimentos e de leis que patrocina a impunidade de uns e outros. Bastaria que desaparecesse um dos
três elementos para que reinasse a moralídade, mas os corruptos não vão desaparecer e os corruptõres não vão se aposentar.
Aos cidadãos resta a alternativa de lutar contra a impunidade.
UmaJuta incessante.
É preciso que o Presidente Fernando Collor mantenha
a guarda alta. Que faça saber, como fez esta semana,_ que
demitirá os colaboradores incapazes de apresentar explicações.
convincentes diante de urna denúncia.

----------
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É preciso que o _empresariado participe da luta contra
a corrupção. Não há burocrata corrupto sem que alguém o
esteja corrompendo. É preciso pôr um fim a esta época em
que os empresários corrompem burocratas de manhã, dão
entrevistas elogiando o governo à tarde e juntam-se para falar
das roubalheiras oficiais ã noite. Toda vez, que urna empresa
corrompe um burocrata, outra empresa é prejudicada. Este
empresário tem que levantar a cabeça e participai' da luta
contra as falcatruas em seu próprio meio. Se o empresariado
acha que o desencanto nacional com a desonestidade atinge
só o governo e os políticos, eStá muito enganado. Basta que
se consultem as pesquisas- para se vet que toda a claSse dos
empresários está sendo comprometida por uma minoria de
corruptores. Obra_s podem ser feitas sem comissões para caixinhas de governos, empréstimos podem ser conseguidos sem
rebate para funcionários de bancos oficiais. QUem duvida disso
que vá à Bahia e comprove. Se houver algo, aponte e terá
a gratidão do governador.

É preciso que ·a justiça perceba que seus rituais, destinados ao adequado andamento dos processos, foram transformados em buracos através. dos quais os corruptos, sempre
com os bolsos che_ios de dinheiro para contratar grandes escritórios de advocacia, escapam impunes. O Judidario e o Legislativo bem que poderiam se associar num processo de revisão
das leis que garantem a moralidade administrativa, prOduzindo códigos e normas mais ágeis.
É preciso que a iinprensa continue a deimnciar_ os ladrões
de todos os tipos. Temos uma imprensa e uma geração de
jornalistas comprometidos com a honradez_administrativa e
não há razão para que eles __sejam desestimulados. Há casos
de exagero e de leviandade, mas eles podem ser corrigidos
pelos próprios órgãos de comunicação e taml?_ém pelo r~curso
dos ofendidos à Justiça. Eu mesmo estou processando um
jornalista por ter atribuído a um senador uma afirmação ofensiva à minha honra e prontamente negada no próprio jornal
pelo parlamentar. O mundo seria muito melhor se todas as
denúncias viessem com todas as provas e documentos, mas
seria um paraíso para os ladrões se ninguém pudesse dizer
uma só palavra, embora tivesse todos os indícios para provar
suas afirmações.
Em surila, não adianta acreditar que a luta contra a corrupção seja apenas uma questão de nomes, que se titando
um· e se colocando. outro se resolve o problema. É óbvio
que a pres-ença de homens com décadas de serviço público
e de reputação ilibada na nova equipe federal permite que
se confie mais no" governo, mas quem achar que basta isso
para restabelecer a moralidade está enganado. A luta contra
a corrupção é um processo e, felizmente, vejo que há cada
dia mais gente se dando conta disso; são bem-vindos os recémchegados, precisávamos muito de reforços.
Saiu o governo fortalecido desse episódio? Afiimo qu:e
sim. Os noni.es para os niiriiStérios e postos na 3diriíri1Str3Ção
pública devem corresponder à confiança no país. Nomes inadequados não podem figurar na equipe que se está formando.
Honrados e competentes. As duas condições sã.o indispensáveis roís a Priméira é obrigação e a segu:p.da é que faz
funcionar a boa administraçã'o.
- - ---

Defendo a participação de todos que possam ajUdar o
Brasil a vencer suas_ difk_uldades. Quanto maior a base parlamentar melhor, mas nem por isso a qualidade deve_ sofrer
qualquer abalo.
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Ãdemais, se a soma é sempre desejável precisa ser feita
com habilidade para não ficar apenas na aparência e o número
diminua na realidade. O jogo no Congresso é um jogo difícil.
Enfim, toda vez que renasce a esperança no povo brasileiro, todos devem ter uma expectativa de felicidade~ Se os
propósitos do governo continuarem na atual linha, vamos
aplaudi-lo; caso contrário só nos cabe a posição que a nação
espera de todos nós. Mas é melhor torcer e ajudar com o
estímulo. --- Durtiiiii!- o- discurso do Sr. Jutahy Magalh_ães,_ o
Sr. Alexandre Costa, 1~ Vice-Presidente, deixa a cadeirti
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Renevides, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.

Concedo

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) --Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores,
sempre que ocupo a tribuna para falar sobre agricultura, sobre
abastecimento, lembro de uma frase_ de um grande líder da
revolução chinesa, Mao Tse-Tung, que dizia: "Povo de barriga
cheia não pensa em revolução". E hoje vou falar justamente
sobre esse problema da agricultura no Brasil.
Os jornais de domingo noticiam: ''Governo compra excedente de safra e garante preçO". Sr. Presidente, o Brasil é
um ·país esSeilcialmente agrícola, ·com um cHina bom para
a agficultura. Não podemos nos c.omparar nem de perto com
o grande país asiático, a China, porque enquanto temos 140
milhões_ de habitantes, lá são 1 bilhão, 140 milhões de habitantes.
Há seis meses, quando voltei de uma viagem, chefiando
uma delegação dé senadores e Deput3dos, Visíümdo seis Esta-_dos e províncias daquele grande país, ficamos abismados, pois
não existe ninguém morrendo de fome e pedindo esmola.
Um._ país cujas terras estão cansadas, pois são cultivadas há
milênios, apenas 18% dessas terras são agricultáveis, e dessas,
60~ são pl~ntadas manualmente,_para dar trabalho aos camponeses daquela grande nação asiática.
Esses 18% significam 7.8% da agricultura do Planeta
e alimentam 22% da população da Terra.
Sr. Presidente, o Brasil é um país novo, com terras e
clima propícios, corno sabemos; até mesmo no Nordeste, onde
tU:dQ dá_ _e onde pode acontecer o milagre, çomo dizia JOSe
Américo~ nós, nordestinos, não precisamos de esmola, precisamos apenas viabilizar o rio São Francisco, as terras e os
açudes, para que o Nordeste se transforme na Calífómia da
América dO- Sul, para exportar pa-ra o mundo e abastecer
o Brasil. Mas vejam a quantidade de terras irrigadas que
temoS. O grande Ministro de Agricultura de_Governo de Getúlio, na época, previu um trabalho sério, principalmente de
irrigação. Sabemos e temos consciência qUe-qualquer agricultura, no mundo inteiro, precisa de um certo subsídio. Tenho
certeza que no Brasil, dentro dessa renovação dos costumes
políticos e da modernidade que está sendo proposta pelo nosso
Presidente Fernando Collor, agora que temos no Ministériod_a Agricultura um ''_cabra" do interior, que sabe quebrar uma
espiga de milho, ariobar o boi e como se ara a- terra, as
soluções para a nossa agricultura vão começar a aparecer.
Este ano, vamos ter uma safra muito boa, mas não a
ideal para o nosso País. A China produz 600 milhões de toneladas de grãos. Como a nossa população é 10 vezes menor
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do que a chinesa, com uma safra -de 90 a 100 milhões de
toneladas de grãos poderemos ficar satisfeitos: Para isto, é
necessário que o Governo faça a sua parte e tenha credibilidade junto ao agricultor. Todos nós temos defeitos. mas
o Ministério da Agricultura, no seu todo, está dando um exemplo de probidade e competência com esse jovem Ministro
que está despertando a confiança do agricultor.
Sr. Presidente, em recente visita ao Estado de Goiás,
o Presidente da República autorizou a liberação de 400 bilhões
de cruzeiros para o reajUs-te dos preços mínimos dos produtos
agrícolas, que será prorrogado até julho e outubro.

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. EX' um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer, nobre
Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães - Quero manifestar a· minha
alegria por V. Ex~ ter acabado a greve.
O SR. NEY MARANHÃO - Mas dei um crédito de
confiança ao "'alemão", por poucos dias.
O Sr. Jutahy Magal~es ~Fico Felíi, primeiro pOi"qUe
V. Ex• tem uma qualidade que admiro muito, nãO só em
V. Ex~ mas em qualquer homem público, que é a lealdade
-V. Ex~ defende o Governo com lealdade, acreditando piamente naquilo que está dizendo; V. Ex~ não é de dizer Lma
coisa e pensar outra. Por isso, quero felicitá-lo, porque agora
teremos uma voz do Governo para discutir CorioScO. Muitas
vezes, criticamos O Goverrio fazendo aqui, praticamente, um
monólogo. A democracia exige o diálogo. Aqui é o lugar
apropriado, aqui é o Parlamento, é a Casa do Congresso,
.úí o Senado da República. Por várias Vezes-o líder do maior
partido de Oposição nc-süi Cã.Sã.-fez as maioreS CríticaS e não
havi~ ninguém para defender _o Governo, para debater com
S. Ex~- -permlta~me o elogío de COipo presente. AqUi está
o Senador Jarbas Passarinho. Lembro·me muito bem dos debates do Senador J arbas Passarinho com o Senador Paulo
Brossard. Eram debates com altitude, S. Ex•~ demonstravam
capacidade intelectual e oratória, defendiam oS Seus-pensamentos e princípios; o nobre Senador Jarbas Passarinho defen~
dendo o Governo e o_ Senador Paulo Brossard a Oposição,
com veemência, cóm fiiri16za;-mas--COm respeito. E isso fezcom que os dois se tornassem grandes amigos. É o que está
faltando no Senado. Não posso admitir que- neste morriento,
quando o País passa por séria crise, em que ocorreu unia
reformulação política, para pior ou para melhor, conforme
a ótica de quem quer que seja, não possamos ãquí debater,
manifestar as nossaS -opiniões. Não sabemos o que- o Governo
e a Oposição pensam, pOfque nãO- eXiste--o debate. Eilt3.o,
vejo, satisfeito, que V. EX~ VOlta a falai. Eu mesrilo.Critfco,
não a ação-do Ministro da Agricultura, acredito que S. EX~
é bem-intencionado, mas os recursos que lhe chegam às mãos
para utilizar na agricultura. Perdemos dois anos. O Brasil
foi sacrificado por uma falta de visão do Govefno a respeho
da agricultura brasileira e, agora, pelo menos, está havendo
uma modificação. Ainda não está na hora de elogiar, porque
esses 400 bilhões de cruzeiros liberados estão muito aquém
das necessidades dos agricultores c do_ País. ---0 SR. NEY MARANHÃO no oceano.

Isso é um pingo d'água
-

O Sr. Jutahy Magalhães- Isso ainda não satisfaz. NãO
se pode ficar aplaudindo aqui aquilo que nã~ significa- nem
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30% das necessidades do agricultor brasileiro. preciso muito
mais para fazer deste País um grande produtor agrícola. É
uin País de grandes extensões_de terra, servindo para a produção nacional de bens de consumo, inclusive. No entanto, esta~
mos aqui a aplaudir uma safra de aproximadamente sessenta
milhões de toneladas, que corresponde, mais ou menos, à
da França, cuja área é praticamente igual a da Bahia. Então,
o que temos_ que aplaudir? Não é nem a maior safra do Brasil!
Não, não nos podemos habituar a tal procedimento! Ternos
que nos acostumar a criticar, a defender pontos de vista, com
respeito, e, ao mesmo tempo, mostrar as deficiências. V. Ex~,
hoje, tem um Ministro do seu partido - não sei se ele assinou
a ficha, pelo menos, tem a minha simpatia, porque é bem-in~
tencionado. S. Ex~ tem os recursos e acredito que alguma
coisa será feita para o bem do Brasil!
O SR. NEY MARANHÃO- Senador Jutahy Magalhães,
em primeiro lugar. quero agradecer a V. Ex~ por este aparte.
V. Ex~ é um Senador do Nordeste que defende com con~
vicção as su.as idéias - temos todo o respeito às suas posições.
É um Senador que faz oposição - todos reconhecemos construtiva! V. Ex~ briga quando as coisas estão erradas, mas
"mata a cobra e mostra o pau"! Reconhecemos isso _em V.
Ex~

Quando V. Ex' fala no eminente Líder Ministro Jarbas
de dizer que me orgulho de ter a amizade,
os ensinamentos do Professor, Ministro Jarb<is Passarinho;
S. Ex~ honra qualquer governo, pela sua inteligência, integri~
dade, é um exemplo de homem público.
Infelizmente, eu não estava presente no dia em que S.
Ex~ falou da tribuna; eu estava doente, acamado. Fiquei muito
pesaroso por não ter estado aqui para me solidarizar com
toda a Casa, que manifestou a honra de ter de volta o nosso
colega, Senador Jarbas Passarinho, exemplo para todos nós.
Nós nos acostumamos a ouvir e a admirar o brilhantismo
de S. ~x~ Hoje::, principalmente, devido à reformulação que
o Governo fez ·no Ministério, S~ EX" será - tenho certeza
-uma luz, um farol para que os nossos correligiOnários náo
batam o navio numa pedra ou em qualquer obstáculo que
possa afundá-lo.
Sempre que precisar tomar alguma atitude, procurarei
conversar, confessar~me com o Senador Jarbas Passarinho.
Muito me honra o aparte de V. Ex•, que o tratou de
"nosso ex·MiniStrb", mas para nós sempre será Ministro, sempre será Senador e sempre será o homem público que honra
a Nação.
__OSr. Jãrbas Passarinho- Permite·me V. Ex~ um ãi:>arte?
O SR. NEY MARANHÃO - Concedo aparte ao nobre
Senador Jarbas Passarinho.
O Sr. Jarbas Passarinho - Eu sabia, quand9 retornei
ao Senado, que V. Ex~ estava acamado. Também teria a certe·
~-a qu_e, estivesse V. Ex~ presente, eu te!ía recebido o testemunho de V. Ex•, que é um testemunho que eu considero apenas
suspeito pela amizade que temos hoje. Corno o Senador Jutahy
Ma_galhães, esse extraordinário representante_ da Bahia dísse,
ainda há pouco, que- admirava em V. Ex• uma qualidade,
é a mesma que eu também admiro, que é a da lealdade e
da sinceridade. Eu fiz uma brincadeira, no dia em que chegud;
porque recebi dois apartes da bancada de V. Ex~: um, do
meu ernine~te amigo Albano Franco e o outro do não menos
eminente amigo Aureo Mdlo, e púguntei se, com aquflo,
estava quebrada a greve, porque era a primeira vez que tinha
Passarinho~ gostaria

o
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notícias de uma greve de senadores. Houve más lír;lguas que
perguntaram se os subsídios iriam ser descontados naqueles
dias, ou não. Mas, de acordo com as greves brasileiras, esses
dias são pagos com trabalhos extraordinários, não precisa descontar. Mas, quero expressar a V. Ex~ a alegria corri ___ que"
o ouço e a gratidão com que recebo os elogios de V. Ex~
Sei que foi sempre aqui, tanto quanto eu, acompanhei no
Ministério da Justiça, um defensor intransigente do Governo
que V. Ex~ apóia.

O SR. NEY MARANHÃO- Muito obrigado a V. Ex•,
pois esse aparte vem enriquecer o meu pronunciamento. V.
Ex~ sabe muito bem que, no tempo em que V. Ex• esteve
no Ministério da Justiça, os nossos diálogos foram sempre
abertos, c jamais escondi de ninguém o_ reconhecimento, de
minha parte, da capacidade e o grande trabalho que V. Ex~
realizou em prol deste País. V. Ex~, no Ministério, feZ um
trabalho que pouca gente conhece, mas pelo qu~_l_a_ Na9ã~,
futuramente, lhe fará justiça e lhe agradecerá. Obrigado a
V. Ex•
O Sr". Cid Sabóia de Carvalho --

Permite~me

V.

Ex~

um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO - Com muito prazer, nobre
Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Cheguei, V. Ex• já
ia caminhando no seu discurso, sem que eu tivesse o prazer
de iniciar a ouvida no tempo certo. Mas quero dizer a V.
Ex!) Cp..ie--mantenho uma coluna na imprensa do Ceará, e então,
num determinado dia, no dia seguinte ao retorno -ao Senador
Jarbas Passarinho, escrevi em minha coluna que S. Ex-~ havía
tido um retorno _triu_nfal ao Senado ...
O SR. NEY MARANHÃO- Com justiça, Senador!
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho-:- ___.,. -.eX:ato -,em
face dos apartes que S. Ex• recebeu, do calor humano que
o cercou. E até .nos_momentos em que teve inais emoÇão",
e nos momentos Gm_ que foi sarcástico também -- que S.
Ex~ é mestre também nessa ironia_- todos foram solidários
mais às emoções do homem do que propriamente ao homem,
mas uma solidariedade, acima de tudo, ao homem honrado
que retornava à sua atividade, aqui no Senado Federal. E
todos nós nos mantivemos, assim, isentos às intrigas que de
quando em quando querem fazer, de que os nossos pronuncia~
mentes nem sempre são bem noticíãdos, não são bem colocados, essas coisas toda.s----ªS.sim. Mas, o fato é que, um dia depois
do meu registro na coluna que mantenho na imprensa do
meu Estado, no jornal Tribuna do Ceará, um outro fez unia
critica, e assim colocou: "É besteira muita". E, aí, reproduziu
o início da minha coluna dizendo que o Senador Jarbas Passa~
rinho havia- tido um retorno triunfal. Quero dizer que a fala
de v. ExA ratifica o triunfo do Senado. se_estava errada a
minha coluna, quando falou do retorno_ triunfal, agora ganhou
mais razões pelo foro que V. Ex'·' oferta_ a miri.ha__afirmativa,
trazendo tan1bém o seu testemunho de homem de Goverpo,
de Líder _de um Partido, alinhado ao Governo e,_ acima de
tudo, um testemunho de um homem inteligente. Mas, penso
que, com relação a esse episódio em que o Senador Jarbas
Passarinho retornou ao Senado, ganhou esta Casa, por mil
razões. E, por melhor que seja o novo Ministro Célio Borja,
perdeu o Governo, porque S. Ex~ tinha dimensões maiores
que o Ministro da Justiça. Parece-me que o Presidente Fernan-
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do Collor desejava uma pessoa que coubesSe dentro das di~
mensões do Ministério dã Justiça. Obrigado a V_. Ex~
.
O SR. NEY MARANHÃO- Nobre Senador Cid Sabóia
primeiramente, V. Ex\ conio Senador da Oposição, do maio;
Partido deste Senado, o PMDB, e, segundo, com sua inteligência, sempre aparteando~nos em momentos precisos, dá
a dimensão exata das coisas.
. Quanto ao Senador Jarbas Passarinho, o Senado em peso
já deu esse testemunho. Repito não estava aqui nesse dia
_
para também aparteá~lo.
Permite~me um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO - Quero termínanneu raciocínio, Senador Jutahy Magalhães, depoiS darei o aparte com
muito prazer.
Senador Cid Sabóia de Carvalho, esse seu aparte engrandece o meu pronunciamento e, mais ainda, engrandece o Senado, porque falarmos da biografia, do trabalho, da luta que
esse brasileiro tem trayado, até hoje, por este País, que é
o Ministro Jarbas Passarinho, a volta de S. Ex• ao nosso Senado, ao nosso convívio, é muito importante pelos conselhos
que poderá nos dar durante os_ debates acalorados, o que
irá engrandecer, ainda mais, a Casa de Rui Barbosa.
Tenho o prazer de ouvir, novamente, o Senador Jutahy
-Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Ney Maranhão, já
que o pronunciamento está-servindo, também, para manifestarmos o nosso regozijo pelo retornO do ex-Ministro e sempre
Senador Jarbas Passarinho, quero dizer que eu não estava
aqui nesse dia porque me encontrava no ninho dos ''tucanos",
que estava um pouco-agitado. Portanto, tive que ficar lá por
cima para ...
O SR. NEY MARANHÃO- Estava baixando a pressão,
não é, Senador?
O Sr. Jutahy Magalhães- ... chegar até aqui ao plenário
para, também, manifestar o meu regozijo pela volta do Senador Jarbas Passarinho. Mas, Sr. Senador, V. Ex~ sabe que
e-u go·sto de provocá~ lo, porque sei da sua sinceridade e sei
q!le V. Ex~ diz o que pensa. Então, tenho duas provocações
a fazer: será que os jornais de hoje eStão dizendo a verdade,
quando falam que o Govern·o está querendo lotear o segundo
escalão para obter maioria aqui ho Congresso? Há também
um desses jornais ou revistas- não me lembro bem, porque
li muita coisa nestes dois dias - que diz que o Governo
perde a transparência, quando dá tanta força assim ao Gover~
nador da Bahia, que deve haver alguma razão por trás disso.
V. EX" sabe que uma das coisas mais importantes para um
governo é a transparência para o público. Então, qual a razão
de estar acontecendo o que todos estamos vendo? Chega~se
ao cúmulo de haver uma fila de cumprimentos para os novos
Ministros e uma outra fila de cumprimento-s para o Gover~
nador da Bahia, segundo dizem os jornais de hoje. Alguma
coisa misteriosa está aí pelo ar. V. Ex~ poderia nos explicar
o que está ocorrendo neste País?
O SR. NEY MARANHÃO - Senador Jutahy Magalhães,
em primeiro lugar, V. Ex~ acertou em cheio porque sabe
que não faço arrodeios em relaçã_o às coisas: digo logo o
que penso.
Quanto às notícias veiculadas pela imprensa com respeito
ao. segundo e~calão, acho o seguin~e: sempre me bati aqui
para que a classe_ política participasse do Governo. Agora,

O Sr. Jutahy Magalhães-
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há um adágio popular que diz: "Confunda, mas não misture
as coisas". O problema não é ser primeiro mü"egundo escalão.
Vou dizer uma coisa a todos, porque não guardo nada entre
quatro paredes: quando da reformulação do Ministério, fiquei
quieto como um jacaré, com um olho aberto e outro fechado,
para ver as coisas como andavam. Mergulhei, fiz um exame
de consciência, olhei o panorama, mas, graças a Deus, a imprensa se esqueceu de mim e cercou o Deputado e Líder
do meu Partido, hoje entrosado com a Liderança do PRN
no Senado - porque a Liderança na Câmara nunca teve
entrosamento com a Liderança no Senado - , o eminente
companheiro José Carlos Vasconcelos. Quando perguntado,
eu disse: '"Dentro desse Ministério, há um Ministro qüe é
a cara do PRN, é a cara do meu Partido. É um caboclo
que fala a minha linguagem, que entende de búfalo como
entendo de zebu, que entende de milho ~ele não arranca,
quebra a espiga de milho - , que sabe corno é a fala do
agricultor. Esse é o homem que temos que olhar com cuidado
e, quando o cavalo passar selado, _devemos montá-lo, porque
é um Ministério que deu o exemplo, queiram ou não queiram,
a alguns Ministérios que foram -iricluídos na reformulação feita
pelo Presidente da República".
A responsabilidade pelo Ministério da Agricultura dentro
dessa linha, coube, Senador Jutahy Magalhães, ao Partido
do Presidente da República, o PRN. No entanto, no meu
entender, em time que joga bem não s_e_deve mexer.
Então, acredito que meu Partido esteja satisfeito, mas
isso não significa que as nóssa:s lideranças vão exigir mudanças
simplesmente porque o Ministro é utri." correligionário.
Acho que, acima de tudo, está o filteiCSS"edo País e,
quando fiz o pronunciamento sobre a Agricultura, dei um
recado muito importante. Acho que o MiniStériO da Agricultura é aquele que poderá dar credibilidade cada vez maior
ao Presidente da. República.
Temos todo o equipamento, todo o maquinâiíO para que
isso aconteça, embora não esteja acontecendo, no meu entender, em uma determinada área- vou, a propósito, ter uma
conversa com o Ministro Antônio Cabrera e demonstrar~ lhe
isso por ·"a" mais "b" -,que sempre foi a menina dos meus
olhos, porque acompanhei e conheço profundamente, que
é a área de abastecimento do País, principalmente no que
diz respeitú às classes menos favorecidas. Comandei a Cobal
do Nordeste durante dois anos, do seu Estado, Senador Jutahy
Magalhães, ao Estado da Paraíba, c, juntamente com ela,
os programas sociais mã.is importantes deste País e, graças
a Deus, me saí muito bem.
Durante a campanha presidencE1l eu disse ao Dr. Fernan~
do Collor: a Cobal, a C1brazen e a CFP devem ser fechadas
para balanço, porque não funcionam. A Cobal não foi fdf3
para vender perfumaria, não foi feita para vender cerveja,
nem uísque. Temos que ter um órgão para ajudar, até equilibrar este País, as populações mais carentes. Foi, então, Criada
a Conab, Senador Jutahy Magalhães, que é um órgão que
segue um modelo que eu trouxe de Pernambuco_,_ emprestado
de um governador oposicionista, por quem tenho um grande
respeito e que é também um dos meus guru."\_, o ex-Governador
Miguel Arraes. Trouxe exatamcnte 6 que S. Ex+-fez ein.Pernambuc_o, famoso "cestão do povo", por onde passavam cerca
de 10% da população de Pernambuco. Por quê? Porque os
micro, médios e pequenos produtores tomavam dinheiro emprestado ao Bandcpc, transformavam-no em grãos e, ao invés
de pagarem o empréstimo ao Bandcpe, pagavam em grãos
ao Estado. Nas áreas onde plantavam, Senador, já ganhavam
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o frete e isso era repassado ao consumidor, ãs populações
carentes.
A Conab, hoje, está dentro dessa linha. Apenas 90%
dela não estão servindo à população carente, e sim aos "tubarões", estão servindo aos que controlam os grãos neste País
e ã.os s-upermercados. A Conab tem que passar a servir a
38 ou 40 milhões de brasileiros que ganham de um a três
salários mínimos. ComO isso podef ser (cito, SenadOr? Atravésde 116 mil padarias que temos neste Brasil - as grandes
padarias foram liquidadas pelos supermercados, restando apenas as padarias de bairros.
A Conab não pre_cisa nomearn"ínguéril, n-ão preCisa alugar
nenhuma casa, ela pOde repassar eSSes- PrOdutos:._ 14 produtos
alimentícios e 6 produtos de limpeza - a essas padarias. AsSim
procedendo, estará ajudando o micro, o médio e o pequeno
empresário, prestigiando os seus síridicatos.
Há que haver uma conscientiiã.ção do Go~erno nesse
sentido, nobre Senador. E, para que-iS-só aconteça, vou fazer
o possível, vou brigar e lutar para convencer o Governo,
principalmente por intermédio do Ministro Cabrera, que, tenho certeza, será muito receptívo às nossaS sugeStões. Acho
que, dessa forma, vai-se resolver o problema nessa área.
Quanto à segunda indagação de V. _:çx~ referente ao eminente Governador da Bahia, V. Ex~ sabe que respeito S.
Ex~, mas não leio muito na sua cartilha. Assim, entendo a
posição de V. Ex- ao fazer essas de_núncias mas acho que,
como o Governo está novo, está_ começando agora, a responsabilidade _está nas mãos dos políticos e cabe a eles assumi~la.
A Nação -brasileira está esperando o que vaiacontecer.
Os Ministérios têm os técnicos, mas são os políticos que estãodando as cartas. Desejo que essas cartas não nos prejudiquem,
porque temos um sexto sentido. Dentro dessa linha, Senador,
o Governo poderá ter maioria.
Quanto ao problema da interpretação de certas ár_eas,
_onde poderá haver- não digo que não poderá haver corrupção - tráfico de influência, mas temos V. Ex•, que está aqui
para fiscalizar, temos o Senador Eduardo Suplicy, a quem
muito admiro, um grande colaborador do Governo - considero o Senador Eduardo Suplicy uma espécie de marimbando-tatu, quando ele pica dá febre, frio e dor de cabeça -;
creio que a Oposição aqui terá condições de fiscalizar, cada
vez mais, e nós, do Governo, de termos mais cuidado.
É a resposta que dou a V. Ex•
O Sr. Jutahy Magalhães ....:...-Pe-rmita-me S_enador que eu
dê uma conclusão ao meu aparte anterior. O Senador Chagas
Rodriaues mostrava-me, há pouco, uma nota de um jornal,
que e~ ainda mio h~tvii lido,_ em qUe c5 Governa dói" da B_ahia __
declara estàr muito satiSfeito com o atual .Ministério, mas
que ainda falta uma coisinha, é preciso fazer uma pequena
modifkação. Essa nota .saiu_ no Jornal de Bras_ília, digo logo
erri.-que jornaJ saiu, para que não falem que estou invetando.
E af me lembro do que eu disse: está faltando uma coisinha:
tomar conta das "torneiras". Ele precisa ainda tomar conta
das "torneiras", porque os recursos ele já os tem, mas precisa
liberar as "torneiras" para ter esses recursos. E a minha pergunta, Sr. Senador, não foi sobre isso, foi para saber qual
a razão por que o Governo atual está dando, assim, tanta
força a uma pessoa só? É até bom. Se os recursos forem
para a Bahia. ótimo. Muito bem. Não há problema. Mas
qual a razão misteriosa que está por trás de tudo isso, para
qu~ se_ dê ~ uma pessoa só esse poder na área econômica
e na área oolítica? Porque, digo mais, quando falei nessa
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troca de fãvores, cu poderia perguntar assim: quem é que Depois encontramo-nos aqui, no Senado, quando vt no nobre
vai ficar com a Secretaria de Habitação? TCm_ <iii~ ir-alguém Senador Jarbas Passsarinho o. verdadeiro Parlamentar, o Pardo FTB_ (iãtã" a Secretaria de Habitação, que é no Ministério lamentar que conhecemos. há 22 aoQS, quando aqui chegamos,
do PFL, porque o PTB vai ter a obrigação de dar a Secretarra e em S .. Ex~ .s6 encontramos honestidade, dignidade e o amigo
de COmunicãção :lo Goveri_lador da Bahia, porque ele é o das horas incertas - meu amigo da hora certa, sempre leal,
dono da área de comunicações. Isso daí está na itp.prensa, solidário e atencioso. Portanto, a s_ua passagem pelo Ministério
na boca de muitos. Ess.a troca de favores ~·-q_ue faZ- parte da Justiça, eu sei o qUe foi, o que S.Ex• realizou e coordenou
do novo defeito do Governo.-- Antigamente, eu dizia que o- e qile, nesta hora, S. Ex\ voltandO .ao Senado, é ~motivo de
Go_yernõ- podia ter muitos defeitos, rriaS não tinha esse. Desde alegria para todos nós tê-lo no nosso meio. Felicito V. Ex•
o início, V. Ex~ me dizia: "Não, para a Presidência do Bánco pelo que disse, aqui, a respeito do nosso eminente colega,
do Nordeste não vai uma pessoa para fazer só isso ou aquilo". o Sr. Senador Jarbas Passarinho.
Está lál Desde aquela época eu disse que iTí:i" e IOL Veja
~ O SR. NEY MARANHÃO- Muito obrigado a V. Ex•,
V. Ex~ que não tenho bola de cristal, mas estou acertand,o_
muito os palpites. E permita-me Senador Jarbas Passarinho nobre Senador Lourival Baptista. O aparte de V, Ex• é 6
tape os ouvidos, para não escutar o que vou dizer, mas quando pensamento da unanimidade da Casa a respeito da figura
foi divulgado que seria nOmeado o Sr. Jorge Bornhausen, do eminente Senador Jabas Passarinho, que nos honra. Todos
eu disse: O Ministro Jarbas Passarinho precisa voltar para nos orgulhamos da sua companhia. Agradeço o aparte de
V. Ex~
cá, porque sei que S. Ex~ não vai aguentar issO.
Finalmente, Sr. Presidente, quero, neste instante, depois
O SR- MARANHÃO - Senador Jutahy Magalhães, se~ desses apartes, e,inclusive, numa homenagem que sempre
não me engano, o grande corso, General Napoleão Bonaparte, prestamos - e nunca nos cansamos -ao eminente Ministro
e Senador Jarbas Passarinho, fazer um apelo ao Governo,
dizia:
"Prefiro estar brigando com cem mil homens do principalmente ao nosso Ministro da Economia, que depois
da safra deste ano dê mais condições de levar para a panela
qu·e ter um jornalzinho de aldeia contra mim."
do povão mais aUmentação, com isso alcançando maior tranSenador, em nossas. tomadas. de posição, temos que ter quilidade na área social do País.
muito cuidado. Respeito muitO e admiro a imprensa, porque
graças a ela muitas coisas foram levadas ao conhecimento
Q_~r. Mansueto de Lavor- Permite-me V. Ex~ Un:t ~par
público e o Governo tomou as providências devidas, haja te?
vista o caso dos colarinhos-brancos, que estão fazendo curso
O SR. NEY MARANHÃO -Com muito prazer, nobre
de "leão" no Rio de Janeiro, o caso do INSS.... Portanto, a Senador Mansueto de Lavor.
imprensa é muito importante, mas temos que ter, Senador
O Sr. Mansueto de Lavor- Nobre Senador Ney MaraJutahy Magalhães, "jogo de cintura", para não batermos com
nhão, com a maiOr atençãO, ouvindo o seu pronunciamento
a cara na parede.
Como o Governador da Babia é uma .das estrelas, V. nesta tarde e os apartes dos ilustres colegas, gostaria de considerar que ontem fiz, num pronunciamento aqui, referênCias
Ex~ sabe, se não me e11:gano, o jornal O Globo publicou uma
foto de S. Ex~ já com uma faixa presidencial, há muito tempo. ao novo Ministério do Presidente Collor; fazia votos, sinceros·,
v~ementes de que os Ministros cumprissem a sua missão com
Com essas intrigaS temos que ter muito cuidado.
RespeitO o ponto de vista de V. Ex\ estou com os meus a maior eficiência, Voltando o seu trabalho, integralmente,
binóculos elctrónicos, tendo muito cuidado com essas coisas para os interesses maiores do País. Assim foi que destaquei
e espero que a classe política -isto é importante - cumpra entre os Ministros, aquele que foi nosso colega, até há pouco
tempo, o Senador Affot~so Camargo,. Conhecemos muito bem
a sua missão.
- a sua dedicação. Ministros como Affonso Camargo, ao chegaO Sr. Jutahy Magalhães- Agradeço, pois V. Ex~, indire- rem, se propuseram logo a dinamizar os seus Ministerios,
tamente, está dando a resposta.
e no caso do Ministério do Transporte, de melhorar a situação
O Sr. Lourival Baptista- Permite-me V. Ex~ um aparte, das estradas do País. Do Ministro do trabalho, Deputado
nobre Senador Ney Maranhão?
João Mellão, de fazer com que o salário mínimo seja reajusO SR- NEY MARANHÃO- Com muito prazer, Senador tado, dando mais poder aquisitiVo ao trabalhador.
Lourival Baptista.
Claro que nós do PMDB, do Partido de Oposição, temos
O Sr- Lourival Baptista- Eminente Senador Ney Mara- de ter esta expectativa sem qualquer preconceito-inicial contra
nhão., senti bastante não estar aqui quando da saída do emi- posições ideológicas, contra funções anteriores dos Ministros.
nente Senador Jarbas Passarinho do Ministério da Justiça e Queremos, sinceramente, desejar que essa nova composição'
do seu retorno· ao Senado, quando foi calorosamente acolhido. dos Ministérios seja para o bem do País. Não temos dúvida
disso e sempre, neste ponto, o PMDB tem procurado corresEstava fazendo estação de águas em Caldas Novas.
ponder à vontade popular, mantendo-se na Oposição, não
O SR- NEY MARANHÃO - V. Ex• cuida bem da "'" ~ integrando o Governo Collor, porque os eleitores o mandaram
saúde.
para a Oposição, mas, ao mesmo tempo, não colocando obstáO Sr. Lourival Baptista- Na sua transmissão do cargo, culos, não colocando barreiras às propostas que venham ao
também não estava aqui. Quero dizer a V. Ex~ que conheci encontro de interesse da maioria da população brasileira. Foi
o Senador Jarbas Passarinho quando era Governador de Sergi- sempre assim o comportamento do PMDB. O meu discurso
pe, e S. Ex~ era Ministro da Educação. As vezes em que de ontem pode ter sido inadequado, se bem que foi ímprovíSO;
o procurei no Ministério; ·sempre recebi atenções e atendi- e quando falamos dessa forma, dizemos coisas que, às Vezes,.
não convenientes.
~entos às reiviridicações que fazíamos ao pequano estado.
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missão de Incentivos Fiscais, que presidimos, pãra S. s~ diga
dos propósitos, objetivos e metas fre_nt~ à_ essa-importante
Secretaria. Realmente, não fazemos d1stmçao de pessoas. Se.
o Presidente Collor foi eleito, tem direito, pela Constituição,
de escolher a sua equipe. Agora, a priori, eu não poderia
concordar com a posição crítica do Dr. Roberto Magalhães 1
que nem sequer entendi, porque ela foi mais contun~ente
do que qualquer uma que pudesse ser levant~da ~qui por
um parlamentar de oposição. Era o que eu quena d1zer.

O Sr. Mansueto de Lavor- Nobre Senador, depois do
meu pronunciamento aqui no plen~rio, ao _c~~gar em meu
gabinete encontrei sobre o bureau 9 JOrnal Dtáno de Pernambuco, de -ontem, que V. Ex~ tamém, com certeza, leu. A
manchete do Diário de Pernambuco dizía: "Roberto Magalhães descepcionado com o Governo Collor";~e q~e ,_por causa
da escolha do Ministérío, o Sr. Roberto Magalhaes estava
completamente decepciona9_? __ ~om___ ?-_Governo C?llor, porO SR. NEY MARANHÃO - Senador Mansueto de Laquanto esse novo Ministérío era praticamente domtnado pel_a
FIESP; fato que S. s_~ não concordaria, pois esper~va _mats vor, em primeiro lugar, quero manifestar o grande respeito
avanço, um ministério irials ·progressista etc. Or~, para os que tenho por V. Ex~ como sertanejo autêntico, b_rigador pelas
que não sabem, Roberto Magalhães é ~rn dos p~óccrcs d~ coisas do nosso Sertão e do nosso Nordeste sofndo.
V. Ex\ aqui, neste plenário, é um homem que defende
principal Partido de apoio ao Presidente CoUor, o PFL. F01
Governador do Estado de Pernambuco, candidato _a Senador intransigentemente a micro, a média e a pequena empres~,
e não obteve êxito naquela campariha, ein-198~-00m M~guel porque entende ser esse o caminho _da grandeza e do ~qmlíbno
Arraes, com o Farias _e comigo, na cl_l:apa 9~ Qp_9~~Ç~()_,_ cuja social desta Nação. V. Ex~ é o líder e é a bandeira neste
eleição vencemos. Mas conSeguiu nã recente eleição uma ~en Senado nessa área.
Quando V. Ex~ falou do Senador A.ffonso Camargo, quesagradora vitória Jfára Deputado Ft>deral, pelo PFL,_ Par~!dO
que, digamos, é a coluna mestra de apoio a~ Governo do ro informar que hoje pela manhão, tive o prazer de conversar
Presidente Collor. Estranhei bastante, porque, se_o Deputado com S. Ex~ no elevador do nosso prédio. Veja, Senador ManRoberto Magalhães,_ com a sua liderança, C?~ o seu pn::_stígio, sueto de Lavor, o que é o sexto sentido de um político. Disseno Partido e no Governo, diz coisas assim, eu, aspirando me o Senador Affonso Camargo que uma das primeiras atitua que o Ministério acerte, -que faÇa-bem para o País,_ sem des a tomar seria a de ter em seu gabinete uma assessoria
qualquer reparo pessoal aos Ministros, a~enas a~gumentara de alto nível para conversar com os colegas do_Senado, na
que o Governo teve a opção por um perfil Ideológico. Agora, hora em que fosse necessário e, talnbém, quando algum Senasabemos quem é o GovernO. Antes não s~~í~m?s, P<?r9ue dor o procurasse. Exaltou S. Ex~ que no Senado da República
não eram políticos; não tinham qualquer defm1çao 1de?~og1ca. estão os homens de cabeça fria. E, com a experiência de
Diziam-se técnicos, ocupando NHniStt!riOs: o qUe atrapalhou quem já passou por esses Ministérios, deseja ? assessorabastante o Governo Collor. Mas; no pronunc_iamento d~ on- _ menta, o apoio e os conselhos dos colegas, SeJam de que
_
_ __ .
. .
tem, eu, corno integrarite do PMDB, um partido de Opos~ção, partidos forem.
-_- Essa atitude do Senador Affonso Camargo, hoje, sensibiflz referências que considero positivas a eSse n?vo perfil do
lizou-me.
Ministério, não olhando o seu mérito, mas considerando que
Senador Mansueto de Lavor, V. Ex~ sabe que fui o primeié preciso governar com uma equipe homogêne, e ~ã~ com
uma equipe "colcha de retalhos", corno era antenorrnente ro Senador a -apoiar o Presidente. Não me arrep~ndo. No
- agora o Governo tem homogeneidade. Li no Diário de dia em que isso acontecer, desta tribuna direi o·porquê. AcrePernambuco uma contundente reprovação do exwGovernador dito nesse "cabra"! Sua Excelência deu dois passos para trás,
- hoje Deputado - e pr6ccr do PFL, Deputa?~ Ro_berto agora, para ter certeza que vai dar três para frente. (Risos)
Maaalhães em relação à composição do novo Mtmsténo. E, Quando houve a renúncia do Ministério, o que mais senti
o q~e é m~is grave: disse que se trata de um Ministério da foi a saída do Senador Jarbas Passarinho. Mas, de qualquer
FIESP. Quero fazer este regístro para ressaltar que, na realida- maneira, S. Ex~ está conosco. O Senador Jarbas Passarinho
de somos mais benevolentes com o recente Ministério Collor é um·a das figuras mais importantes; deveria ter ficado. Em
do' que o próprio Roberto Maga~hães: ~oi_ c.itado aq~~ o caso qualquer setor, S. EXI' nos honra. Entretanto, aqui,, nos dará
do Ministro da Agricultura, CUJO Mtmsteno_ ~_stá hgado ao bons conselhos frutos da experiência desse ano e olto meses
Partido de V. Ex\ o PRN, por intermédio do Ministro, das que permaneceu no Ministério, pois sabe V. EX~ que OMinistério da Justiça, como estava, era casa de marimbando-tatu:
DiretoriaS, inclusive a importantís~imaPr~s!(j,ê~cia
I~
CRA. Vamos esperar que _ess·e MinistériQ acerte. D1sse eu dava febre, frio e dor de cabeça. Graças a Deus, o nosso
ao Minis-t~o, nurÍi encoÔtro, que se depender da Bancad~, Senador e-ex-=-Minis1:ro;-náofol ·mordído por-esse ·m.a_rlmbOiúiO.
a safra agrícola será muito maior no próximo ano. O Brasil Está aqui firme conosco.
O Presidente Fernando Collor sentiu, recuou, reformulou
precisa produzir alimentos. No ano passado e no _ano atrasado
o
seu
Ministério. ÓbVio que não pode ser um Ministério-aplauo Brasil importou milhões de toneladas de ahmen:os, um
verdadeiro absurdo, em se tratando de um país cons1d~rado dido por todos. Mas, justiça se faça, os ho111::ens que estão
o celeiro do mundo. Sei que o apoio que V. EX:l va1 dar hoje dentro desse Ministério têm experiência pública e admiao Ministro Antônio Cabrera será no sentido de incrementar nistrativa, têm capaCiáade e, principalmente, hoje, a classe
a produção agropccuária do País. Nesse ponto, esta:nos de política é que está comandando a Nação brasileira. Todos
esperamos, Senador Mansueto de Lavor, que a classe ~o lítica
acordo. Apoiamos, queremos ver aumentar a produçao.
tenha juízo, muito juízo, porque estamos numa encruzilhada.
Do Secretário do Desenvolvime:nto_Regional, a ql!em se ~efe Estamos vendo o outro lado do túnel e o seu clarão, mas
riu o eminente Senador Jutahy Magalhães, Dr. Angelq Cal- não o atrav_essamos.
moo de Sá, vamos cobrar a sua condição de homem hgado
V. Ex~ sabe que viajo muito para o exterior e, principalao desenvolvimento da região, para que desempenhe com mente, para a Ásia. Apesar de tudo, o Brasil começa a ter
eficiência ~ssa miSSão. Vamos convidá-lo a comparecer à Co- credibilidade. Em minhas últimas viagens, não tínhamos credi-
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bilidade nem para um telefonema internaciomil. a cObrar no que o Presidente Collor acaba de fazer, e que a muitos surBrasil. Era preciso ser pago lá, porque não títibamos crédito. preende - sem razão - , nada mais reflete, principalmente
Hoje mesmo, coincidentemente, eu estava com o Presidente para aqueles que são parlamentaristas, do que esse grande
do Banco do Brasil e ouvi uma conversa de S. Ex~, que prova- passo, no sentido de governar com o _Congresso Nacional.
velmente será noticiada amanhã pela imprensa, sobre uma Não há mal algum que o Presidente convide um Senador
calorosa recepção que o Ministro Marcílio Marques Moreira do PSDB, um Deputado do PMDB, um Deputado ou um
teve em Tóquio. E os japoneses, V. EX' os conhece muito Senador de qualquer Partido para -compor seu Ministério,
bem, são seguríssimos, céticos e disqmt_es. _Mas, a ç:rediQiljdade porque existe um grande e inarredável pressuposto etn rela ·ão
do País queiram ou não, está começando a: voltar. QUanto ao Governo do Presidente Côllor: é um governo voltado para
a isso, temos que dar crédito, em primeiro lugar, no meu a modernidade, é um governo voltado para o combate e conentender, a esse "cabra da peste" que está na Presidência trole da inflação; é um governo voltado para inserir o Brasil
da República e à classe política que tem que lhe dar respaldo, dentre as nações do primeiro mundo, ~em perder, naturalnessa reformulação.
mente, sua vinculação com os países da Africa, América LatiO aparte de V. EX' foi muito oportuno. V. Ex• é um na e América do Sul. Acredito no Governo, e o caminho
Senador de oposição e tem uma responsabilidade muito gran- é esse mesmo. Não de~emos nos surpreender e nos louvar
de, hoje, como Presidente da Comissão de Orçamento~, O na imprensa. Se formos nos louvar na imprenSa, acerca daquilo
alerta de V. Ex~ muito engrandeceu este meu pronunciamento. que é publicado, para sennos coerentes, temos que considerar
Mas, quanto ao Deputado Roberto Magalhães, se fosse um que a imprensa, principalmente_ a que circulou esta semana,
Deputado do meu Partido, eu responderia na hora, mas como de domingo até hoje, bate indistintamente em tod')s os_Partia seara não é minha ... Está aqui ã--meu lado, o também Líder dos; bate porque o Partido não se aliou ao Go•- erno; bate
do Governo, Senador Odacir Soares, que faz parte do Partido porque o Partido se aliou ao Governo; acusa aqueles que
da Frente Liberal, e tenho certeza que S. Ex~ vai me ajudar estão hoje participando do Governo; acusa aqueles outros
a responder a essa pergunta de V. Ex~ quanto a esse Parla- que, convidados para participar do GovernO,- preferiram realimentar.
zar urna reflexão maior e num primeiro momento rtão aceitaAgradeço a V. Ex~ por esse oportuno aparte.
ram, num segUndo momento aceitaram, e num terceiro não
Tenho prazer de ouvir meu companheiro, inclusive ho- aceitaram.
mem de primeira linha, que, no início do Governo dO Presidente Collor, sob a liderança do Senador José lgnácio Ferrei- O fato é que não nos devemos fix.ar pura e -simplesmente
ra, nos embates mais difíceis, quando estava em jogo a reno- no noticiário da imprensa que, independentemente de ser
vação de seu mandato ao Senado, teve o topete, a hornbridade, ou não procedente, não deve balizar fUndamentalmente a
a coragem de defender este Governo.
vida pública, não deve balizar fundamentalmente a vida pública_ do nosso País. O Pres_idente Collor realizou um grande
Portanto, faço, neste instante, justiça, ao expressar a respeito gesto -como V. Ex~ diz - __ ao d~ dois passos para trás
que tenho por S. Ex~, porque, quando defende este Governo, para poder dar três ou quatro passos para a frente, com um
o defende com convicção. Hoje, tem o mandato renQvado único objetivo: inserir o Brasil na era de modernidade, procu-pelo seu grande trabalho, pela sua terra, o l?_~iado de RonPó- rando eliminar as injustiças e ·as desigUaldades sOciais, -ãs desinia. E está aqui, porque representa muito bem este País e gualdades inter-regionais, enfim, procurando tomar este País
acredita nas propostas do Presidente Fernando Collor de Me- um lugar em que todos possam viVer -bem, em que tOdos
llo.
tenham as mesmas igualdades de oportunidade; um país em
O Sr. Odacir Soares - Agradeço, nobre Senador Ney que possamos viver um clima de justiça social e de solidarieMaranhão, as palavras bondosas de V. Ex~ Desejo começar dade. O momento é -oportüii.o" para que· o Brasil, realmente,
este aparte resolvendo um problema do Senador _Mansueto faça uma grande reflexão, porque esSa mesrila -inipren.Sa, que
de Lavor. Espero que amanhã o Diário de Pernambuco não às vezes é citada aqui, neste começo de semana, também
publique na sua manchete '•Mansueto Apóia Collor", porque publica, salvo engano, na revista Veja, uma grande matéria
a manchete com a qual S. Ex' se surpreende diz que Roberto sobre o golpe ocorrido no Peru e, recentemente, a tentatíva
Magalhães não estaria satisfeito cOm o Govem_o ÇQllor. Tenho de golpe que ocorreu na Venezuela. O Brasil está vencendo
a impressão de que amanhã, o Diário de Pernambuco vai grandes dificuldades económicas, grandes dificuldades fina!lresolver essa dúvida existencial do nosso Senador, publicando ceiras, está vencendo os seus problemas sem - como acon"Mansueto Apóia Collor pela segunda vez". De módo que teceu no passado -socorrer-se de instrumentos de e_xceção,
o próprio jo'i'Oal fesolverá a questão. No mais, qUero -dizer Como lamentavelmente ocorreu nesses dois países vizinhos
a V. E~ que todos-devemos aqui nos rejubilar com essa grande nossos. As instituições no Brasil estão, efetivanierite, se eStrasafra de grãos que o Brasil está colhendo, e que, no ano tificando. Recentemente escutávamos aqui, no Senado Fedeque vem, com esses investimentos que- ó- Governó, o Banco ral, na Câmara dos Deputados ou no Congresso Nacional,
do Brasil, a Conab e outras instituições estão fazendo no às vezes, um ou outro pr6cer da Oposição dizer que o Presisetor rural brasileiro, espero que essa safra aumente considera- dente baixou uma medida provisória e que ísso implica numa
velmente; que o Governo, ao-iriVéS de colocar Só quinh-ehtõ~i agresSão ao Poder Judiciário, numa agressão ao Poder Legislabilhões de cruzeiros para o financiamento -e para a cóii:lpra tivo, esquecendo-se até que a figura da medida provisória
dos excedentes de produção, possa colocar um trilhão de cru- está inserida na nossa Constitui"Ção. Essas pequenas acusações,
zeiros, possa colocar !Dais dinheiro, possa contratar mais arma- ou essas grandes acusaçõ.es de possíveis criSes instituciOnais,
zéns para a Safra e pefmitir que as entresSafras possarri ser felizmente, estão desaparecendo do dia-a-dia da vida política
supridas com esses grãos que estão sendo adquiridos pelas brasileira. O Brasil está começando, efetivamente, a exercitar
agências governamentais, para contrabalançar o mercado con- a sua Constituição~ a reSpeitar as nor'iliâ-s COnstitucionais que·
sumidor do País. No mais, creio que essa reforma ministerial regem a sua vida, enfim, a sociedade brasileira está se acostu-

-,
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mando a viver num país democrático. De modo que, feitas
essas considerações, --eu queria cumprimentar V. Ex~ que, na
sua linguagem atual, na sua sinceridade, na sua transparência,
consegue,- não raro, quase Sempre, ou séinpre ser por todos
nós escutado com o respeito e a consideração que merece·
de todos nós. Meus parabéns! Acho que o Presidente Fernando Collor está no caminho certo. O caminho é esse mesmo:
o da evolução. Temós que olhar para trás, ver quais os erros
cometidos, reelaborar a estratégia de luta e partir para a sua
consecução e para á realização dessa estratégia. Somente os
povos· que ·não têm sabedoria fincam o pé em determinadas
atitudes c delas não arredam. O Presidente Fernando Collor
tem esse discernimento e essa sensibilidade e, para felicidade
de todos nós, começa, efetivamente, a governar com o Congresso Nacional, que, queiramos ou nã:o, é a caixa de ressonância do povo brasileiro. Meus cumprimentos a V. Ex~

seu papei, que hoje é muito importante na consolidação do
regime democrático.
O Sr. Odacir Soares - Senador Ney Maranhão, acho
que V. Ex~ tem razão. Essa questão dos soldos das Forças
Armadas tem que ser resolvida com urgência.
O SR. NEY MARANHÃO - Ontem!
O_Sr. Odacir Soares- Exatamente! Assim como, neste
momento, precisamos cuidar da defasagem salarial dos servidores civis da União.
O SR. NEY MARANHÃO- Concordo com V. Ex•

-=__

O Sr. Odacir Soar~s
Acho que p_este mis de abril,
por exemplo, segundo informaçó~s que temos, o ~ixa do
TesoUro, entre a receita e a despesa, obteve boa performance.
E não apenas em relação à questão da remuneração das nossas
Forças Armadas, do próprio servidor civil, e quanto à devoluO SR. NEY MARANHÃO - Senador OdácifSoares, ção do Fundo de Garantia dos celetistas, que passaram a
agradeço, a v. Ex~ pelo opotuno aparte. Quãrido
EX· res-. estatutários, creio que chegou a hora de o Governo Federal,
pondeu, indiretamente, ao meu companheiro, eminente Sena- por meio da Secretaria da Administração Federal, encontrar
dor Mansueto de Lavor, com respeito ao eminente homem uma solução que atenda a esses segmentos da nossa sociedade.
público e ex-governador de_ Pernambuco, Roberto Magalhães, Agora, voltando um pouquinho - e estou vendo aqui os
dentro da linha que pregamos nós que apoianiós õPresident~_ nobres Senadores José Richa e José Eduardo- perguntaria:
Fernando Collor, V. Ex~ citou um ponto müito importante que Governo não se honraria em ter tomo seús Ministros
que devemos resolver rapidamente. Sabemos muito bem --:- home!J.s, por exemplo, como José Richa, Jo:Sé Eduardo, Ferfalo com autoridade- porque tive os meus direitoS-políticos nando Henrique Cardoso, Jutahy Magalhães? Quando seJala
suspensos~ fiz um "cursinho de leão" durante uns 10 meses,
que o Presidente Collor pretendeu ter um "tucano~· como
respondi a três IPM, as Forças Armadas examinaram a minha. Ministro, ou pretendeu ter o próprio Deputado Ulysses Gui'tda de cima a baixo, durante oito anos e graças a Deus marães como Chanceler deste País, acho que o Presidente
nâo ..: ·1contraram nada e me mandaram um documento nesse Collor está no caminho certo.
sentido - , nobre Senador, que as ~c:>ssas Forças Armadas,
hoje, são muito importilnteS dentro da conscientização e doO SR. NEY MARANHÃO- Correto.
reforço do nosso regime democrático. Nossas Forçil.S-Airnadas
O Sr. Odacir Soares - Temos ·que ter a _govern:ar ~ste
são o povo, a classe média. Isso me preocupa - V,_ Ex~ sabe
País
um Governo com pessoas da estatura do Senador José
que sou um homem que digo o que sihto, e já vi i:!lgunS
filmes anteriores -, a maneirã como algumas áreas tratam Richa, do Senador José Eduardo, do Senador Fernando Henas nossas Forças Armadas. Em 1964, tínhamos_ o_ Sa~gento rique Cardoso, do Dr. Tasso Jereissatf; da estatura do DepuGarcia, os ·sargentos, mas hoje temos que resolver rapida- tado Ulysses Guimarães, assim como tantos outros polítiCos
mente esse problema dos soldos dos representantes das noss~s_ insignes, brilhantes, honestos e sérios que este País tem. Quando o Presidente parte para uma solução política dessa natureForças Armadas. É muito importante para nós.
za-;tenno- a impressão que a obrigação da Nação é de aplaudir
·vou citar um exemplo: tenho um afilhado e, coinciden-· e não de criticar, simplesmente por criticar. O Presidente
temente, chama-se Ney. Ele tem 2m de altura, é Tenente_- começou a trilhar caminhos corretos, caminhos sérios. E quei~
Coronel e comanda uma guarnição na Bahia - o soldo dele ra Deus que amanhã possamos ter esses políticos, essas _figuras
não dava para pagar o.ma _pas_sagem de avião para ir a Pernam- tão representativas do nosso País, "integrando o Governo do
buco. Veio me p6dir. V. E~ sabe que esse pessoal prima Presidente Collor, para o bem da Nação.
-no meu entender, pois respondi a três IPMs e sinto quem
são eles - pelo princípio de autoridade. Eles não aceitam
O SR. NEY MARANHÃO - Quem ganha com isto é
quebra de autoridade.
a democracia, Senador.
_
Agradeço ao Senador Odacir Soares o oportuno aparte,
V. E~ sabe que eles· não estão bem em se tratando de
soldo, principalmente nos postos de major, tenente-coronel, inclusive uma aula de sapiência política, a experiência que
coronel e por aí afora. E nós, que temos sexto sentido e S. Ex~ adquiriu nestes anos todos, principalmente porque veio
que somos Governo, priflclpa.Ime-nte, temos que alertar, temos âe um Estado sofrido. É por aí que sabemos re sol ver os proble- --que conversar com o Presidente da República, com ·as autori- mas, quando sofremos na própria pele.
Agradeço ao meu vice-Lí_der, Odacir Soares, e encerro
dades que comandam essa área e que resolver, rapidamente,
esse assunto que é muito importante. V. E~. como-põlítico este pronunciamento, Sr. Presidente, pedindo que nele sejam
que tem sexto sentido, sabe que esse princípiO" de autoridade inseridas a reportagem do Correio Braziliense, ''Governo comnão pode, nem por sombra, ser quebrado dentro das Forças pra excedentes _d_a safra e garante preço", e o artigo que diz:
"Collor afirma não _se abater com "calúnia" e diz que tem
Armadas.
paciência "inesgotável", para o bem do nosso Páis.
Senador Odacir Soares, Volto a r~peiir a --frase de Mao
Era o que tinha a dizer, e agradeço a paciência de Jó
Tse-Tung: ''Povo de barriga cheia não faz revolução". Temos que V. Ex~, na Presidência, teve com este humilde Senador,
que ajudar as nossas bravas Forças Armadas a cumprir o Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

v.-
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
NEY MARANHÃO EM SEU DISCURSO:
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Cabrer_a- Embora_ na reforma ministerial Antônio. Cabrera foi o último a ser confirmado, Collor o elogiou muito.
Cabrera ao discursar agradeceu sua permanência no primeiro
escalão do Governo e afirmou: '"A essa confíança voU -respon-

GOVERNO COMPRA EXCEDENTES
der _com lealdade canina, como um soldado ruma ao combate".
DA SAFRA E GARANTE PREÇOS
Viagem Presidencial
Jataí (GO)- O governo começa a comprar-na próxim«
COLLOR AFIRMA NÃO SE
semana o excedente de produção da safra agrícola, para garanABATER COM "CALÚNIA"
tir o preço míiiimo aos agriCultores. Serão liberados Cr$400
bilhões para este fim. O reajuste do preço mínimo dos produO Presidente diz que tem paciência "inesgotável''
tos agrícolas será prorrogado de julho até ou_tubro, mantenFlávia de Leon
.do-se para- os financiamentOs dos bancos a -mesma correção
Enviada especial a Jataí
dos produtos. Estão gara!ltidos os mesmos recurs--os de financiamento do Finame Rural, ria proporção de 70 por cento.
O Presidente Fernando Collor de Mello disse ontem,
As medidas foram anunciadas ontem pelo Presidente Fer- na cidade de Jataí (sudoeste do Estado de Goiás), onde deu
nando Collor e pelo Ministro da Agricultura, Antônio Cabre- início- à colheita de verão, que "as calúnias, as infâmias -não
ra, durante a solenidade de abertura ofiCial _da _colheita da abaixam meu cangote". Prosseguiu dizendo que "as dificulSafra Verão, em Jataí, que contou com a presença dos gover- dades não ine abetem" e "minha paciência é inesgotável".
nadores Íris Rezendc (GO) e Joaquim Roriz (DF) e parlamenEle se negou a comentar os resultados _da reforma ministares da bancada ruralista no Congress.::> NacionaL "Isso signi- teriaJ. Onte_m, o gqverno deÇidiu COIJ19 v~_i (jisg:iQuir 9s cargos
fica que nenhum produtor ficará sem-apoio dO GoVerno 'Fede-- de segundo e terceiro escalões entre. os partidos. As legendas
ral, no plantio e comercialização da safra", destacou o mi- s}e oposição, como o PMDB, o PT, e o PC do B nãO vãonistro.
receber cargos.
A solenidade foi realizada na fazenda dos empresários
_ _Depois de manter em suspenso futuro do MiriiStTO da
Vicente Mantelli e Sadim Zanuzi, a 40 -quilómetroS de Jataí. Agricultura e Reforma Agrária, Antônio Cabrera Mano Filho,
COllor chegou à fazenda às 11h, de helicóptero, e seguiu para pOr dez dias, o presidente Fernando Collor de Mello o elogiou
a plantação de soja. Dirigindo uma das 10 colheitadeiras posta- e disse ter certeza de que ele será o ministro de melhor perfordas lado a lado, o Presidente percorreu cerca de 500 metros manse "dentre todos os ministros no nosso governo".
e, ao descer da colheitadeira, finCou a bandeira do Brasil
A referência especial a Cabrera foi feita durante o discursO proferido pelo Presidente Collor.
no monte de soja que forr-a:v;:cda máquina.
Empolgado, o Presidente revolveu os grãos cqm a~ mãos.
O Presidente Fernãrido Collor ·ae Mello ainda deu mais
"Esse banho de soja que tomamos significã que nãO é só uma-meta ~o MifiistrO Cabrera: colher So milhões de toneladas
uma chuva de intenções, mas uma chuva de decisões do Go- de grãos na próxima safra, no ano que vem. A previsão de
vemo Federal". Afírmoil pOuco depois, já no palanque, refe- colheita para a safra atual é -de 69,5 milhões de toneladas.
rindo-se ao crédito_ agrícola, distribuição gratuita de calcário
__ Çollo:r_disse aos produtores rurais que o assistjáin_'C}Ue
e créditos para comercialização.
- Cabrera tem "sofrido" nas últimas semanas, mas__ que esta
Cerca de 10 mil pessoas se aglomeraram para assistir aprendendo o jogo político.
Para prestigiar o miniStro da Agricultura, o presidente
aos discursos de Collor, do MiniStro Antô!lío-Cabrefa, do
prefeito Mauro Bento e do governador Íris Rezende. Depois Collor deixou para Cahrera o anúncio de novas medidas para
de receber o título de cidadão honorário de Jataí, o Presidente comercialização da prodUção.
-Cal:>_rera agradeceu Collor por ter sido mantido na equipe.
anunciou a construção dos 195 quilômetros da B~_ ~?_8, que
Durante~seu d_iscurso, o ministrO prócuiou juStíficú as mudanvai ligar Fininhas ·a Jafaí.
"Sim, minha gente, a BR 158 sai", afirmou o-Presidente ças _p._o governo- '_'Sabemos que a reforma ministerial foi feita
adiantando que na próxima -seniana se reúne com o novo para que _o presidente obtenha maior apoio no Congresso
Ministro dos Transportes, Afonso Camargo, para determinar Nacional", disse.
"o quanto antes" o início da rodovia e sua conclusão. A rodoO Presidente fernando Collor anunciou, durante o disvia vai facilitar à-escOainento da pfodução até O Porfo de cu:rsq, _ql,l«? assi.n~ Jl~sta semana o protocolo de intenções para
São Símão.
·
-·· · ,_
-,,_
· construção da ferrovia Leste-Q~ste, uma reivindic~ção 9os
·O Presidente tamb6m anunciou que na próxima semana produtores.
_
_
-terça ou quarta-feira-, se reúne cm Brasílía OOrit-·todos
. Ovtra reivindicaç~o - o asfaltamento da BR-158', que
os governadores do Centro-Oeste, pai"a_assinã._r o P_r(?_(ócolo. liga Jataí ao MunicípiO de Piranhas- também teve seu atendide Construção da Ferrovia Leste~Oeste. Tarito a Fúrovia mente anunciado por Collor.
Leste_ROeSte quanto a BR 158 foram reivindicadas poUsO-antes
No fínal, 0 presidente deu uiit3 iápida entrevista e falou
nos discursos do prefeito de Jataí e do governador lris Re- sobre a importância da ferrovia e da estrada que será asfaltada
zende.
para comercializar a piodução.
À semelhança dos tempos de campanha, Collor desceu
O Presidente chegou à Fazenda Colorado (distante cerda
do palanque e provocou grande tumulto quando se_ dirigiu de 30 km do centro de Jataí), onde foi realizada a·soleriidade,para a churrasqueira de 600 metros de vala, construída para às 11h05, 15 minutOs após a previsão inicial. Após cumpriassar 500 bois doados por 500 agricul~ores d~_ região_ par~ __ JUentar os políticos locais e agriCultores_, ft;:~i até a la_voura
a festa. Quarenta miUitr_os de chope chegaram de caminhão- de soja.
pipa para a festa. Collor provou o churrasco e do chope e
Collor dirigiu uma colheitadeira SLC acompanhado por
retornou até o helicópetero, caminhando entre os populares Cabrera e depois descarregou soja. em uma lona. No momento
e carregando uma grande bandeira do Brasil.
em que a máquina descarregava o produto, Collor colocou
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as mãos na soja e atirou grãos p·ara -cima, encenando um
banho.
A SLC, empresa· que fabrica equipamentos agrícolas, deu
ao presidente urna miniatura de uma colheitadeira -modelo

7.200 Calor também g-anhou o título de "cidadão honorário
de Jataí".

Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixar a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa, ]"'
Vice-Presidente.
Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão, o Sr.
Alexandre Costa, 1~ Vice-Presidente, deixa a cadeixa
da presidência, qiie é ocupada pelo Sr. Beni V eras,
Suplente de Secretário.
Durante o_ discurso do Sr. Ney Maranhão, o Sr.
Beni V eras, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da
presidênica, que é ocupada pelo Sr. Carlos De'Carli,
2" Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) -

Concedo a

palavra ao nobre Senador Odacir Soares, para breve comunicação.

O SR- ODACIR SOARES\PFC.C::.RIT.Para~breve comunicação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Presidente Collor,_ em reunião que hoje manteve
com o Secretário de GovernO, com suas-Lideranças na Câmara
e no SenadQ_e em decorrência de pareceres de eminentes
juristas, tais comO- O-Professor Amauri MasCaro, Miriistro Xavier de Albuquerque, Ministro Hugo Guciros, e ~o parecer

do Sr. Procurador-Geral da República, José Arnaldo da Fonseca, em mandado de segurança impetrado pela Associação
dos Aposentados de Brasflia, perarlte o STJ, determinou mandar aplicar e pagar, imediatamente, aos aposentados, relativamente_ aos meses de setembro a dezembro de 1991, o percen-

tual de 79,96% que corresponde ao índice calculado pelo IB1

GE, no período de março a agosto de _1991. 0 pagam-erit()
será feito iricorporando-se, a partir de abril, a todos os beneficiários, a diferença dos 79,96% com aquilo que já foi pago
sobre 53%, pagando-se, também, os atrasados, corrigidos monetariamente, de duas formas, em função da dificuldade financeira de pagamento imediato. A primeira parte, que abrangerá
o mês de janeiro a março deste ano, será paga, agora, no
mês de abril, junto com o pagamento de abril. E a parcela
correspondente ao período de setembro a dezembro de 1991,
também corrigid~_ monetariégnf:J.et~ à época do _pagamento,
será paga em julho e agosto deste ano. Esta determinação
do Presidente, neste momento, resulta, como disse há pouco,
do bom comportamento do caixa da Previdência e, tainbém,
do caixa do TesourO, e implica no imediato desembolso, por
parte do Governo, de uma quantia em torno de 5 bilhões
de cruzeiros.
--Era esta a comunicação que eu queria trazer à Nação
e particularmente à Casa. (Muito bem!)

O SR- PRESIDENTE (Carlos De'Carli)- Sobre a mesa,
comunicações que serão lidas pelo Sr. 19 Secretário.
São lidas as seguintes
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar, a Vossa Excelência, à vista
do disposto nó art. 79 do Regimento Interno que, reassumindo
nesta data a representação do Estado do Paraná, em virtude
_ da licença concedida ao Titular, Senador Affonso CariütrgO,
1
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adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei

a bancada do PSD B.

Atenciosas saudações,- Enéas Faria.
Nome Parlamentar: Enéas Faria.

Brasilia, 14 de abril de 1992
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, que
os nobres Senadores Louremberg Nunes Rocha e Jonas Pinheiro, continuarão a exercer a Vice-Liderança do Partido
Trabalhista Brasileiro nesta Casa.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência os
meus protestos de elevada estima e distinta consideração. -

Senador José Eduardo, Líder do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli)- O expediente
lido vai à publicação.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo, Líder

do PTB.
OSR. JOSÉ EDUARDO (PTB -'-PR. Pronuncia o segUinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o brasileiro
é, antes de tudo, um corrupto.
Quem lê os jornais ou acompanha, com atenção, os ·noticiários diários das emissoras de rádio e televisão pode, com
certezà, alimentar o preconceito de que a frase acima venha
a ser verdadeira. Felizme_~t~, ela não é. Existe riluita CóiTtip~
çãO no Brasil, principalmente na administração- pública, mas
ela não é um destino manifestao do povo deste País, na maioria
descerite e·um trabalhador. A corrupção é uma exceção, por
mais presente que ela esteja na vida do brasileiro. Mas é
um câncer moral que precisa ser extirpado, sob pena de provocar, _com a metástase, a morte do frágil organismo da democracia.
Muitos brasileiros bem-intencionados j~ !-'!Opuseram remédios para combater essa doença. Há até quem pense quea corrupção deve ser combatida de cólera, seja de Aids, não
se resolve o problema da corrupção por uma decisão unilateral
do Governo. Este é_ um assunto que depende da participação,
da vontade política de toda ·SOciedade. É preciso criar uma
cultura de anticorpos para acabar com os siritomas maléficos
da terrível enfermidade, que torna a economia menos produtiva e provoca um efeito demolidor sobre o moral do trabalhador e do empresário, principais agerttes dessa produção
de riquezas, sem a qual nenhuma sociedade cOnsegue sobreviver.
- - __ A Lei da Transparência, que encaminhei à apn!ciaça:o
dos nobres companheiros com assento neste_ Senado Federal,
nos últimos dias do mês passado, é urna teD:tativa de__criar
tais anticorpos. Para -acabar com a corrupção, a Primeii3-j:lrovfdência deve ser a de tornar todos os mecanismos que a produzem absolutamente transparentes para a sociedade, que paga
a- conta e é vítiinâ de seus efeitos.
_
_
NãO acho que seja necessário armar Uma parafernália ·
de fiscais e ont"os agentes da lei, que poderiam tornar a corrup~
ção maior .11ais Sofisticada. Proponho, no_ projeto a que
me refero, tima abertura total dos contratos que prevêem
despesas públicas ao acompanhamento do público em geral.
Essa abertura pode ser feita em dois níveis. O primeiro
deles é a possibilidade dada a todo cidadão brasileiro de compulsa~ qualquer contrato de obra ou serviço público. Toda
repartição, autarquia pública ou empresa estatal passará a
ser obrigada, caso meus nobres pares, nesta Casa, venham
a aprovar o projetç, a permitir o acesso .de qualquer cidadão
brasileitro, sem nenhuma burocracia, aos contratos firmados-
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com terceiros, quaisquer que sejam eles, desde que pagos
com dinheiro público. Enquanto durar a obra, esse contrato
deverá ficar exposto numa Sala da Transparência ou sala da
Verdade, submetendo-se à curiosidade pública, sem a exigê'ncia de apresentaÇão de documentos nem pagamento de taxas.
Da mesma forma, os aditamentos e- co-mpromissos de
pagamento precisam ser incluídos em vitrine ou moral, para
que a população tome conhecimento da forma como es_tá sendo usado o dinheiro do contribuinte. O contribuinte-cidadão
também pode requisitar cópias xerográficas dos mesmOs contratos.
Mas não basta expor os documentos. O administrador
público será obrigado a submeter suas contas a a_uditoriaís
independentes, trimestralmente, em março, junho, setembro
e dezembro. Terá 3_0_ dias para divulgar os balancetes nos
três primeiros trimestres e o. balanço anual no- fim do ano.
A divulgação terá de ser feita por jornais diários, de circulação
comprovadamente elevada, nas cidades <?nde s_e situe a repartição, autarquia da cmpiesa estatal. Um conselho de contabilistas, formado por entidades da categoria profissional, cuidará
para que tais balancentes e o balanço sejam elaborados de
forma acessív"el ao grande público.
As repartições, autarquiaS e caí presas estatais não podem
alegar contra esta medida eventuais dificuldades para contratação de auditoriãs ou -divulgação de balancentes e balanço.
.A:fmal de contas, as mesmas providências são exigidas de
todas as sociedades anónimas do Brasil por lei. Se as empresas
privadas podem fazer, porque as de propriedade do povo
não teriam a mesma obrigação de prestar contas a seu acionista, ou seja, tõdo cidadão brasileiTo?
Não existe democracia sem cidadania, e o exercício da
cidadania começa no bolso de cada contribuinte, que precisa
ser tratado com mais respeitO e ser menOS- i"oubadO. A Constituição restringe meu poder de legis.lador à esfera federal, mas
estou encaminhando o texto de minha proposta de transparência para as Assembléias Legislativas doS EStados e_ as prefe_~
turas municipais, pois creio que o esforço da- moralização
da administração pública deve partir da célula municipal, rnoR
ralizando os hábitos de baixo para cima, como deve ser.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, além deste projeto, de
que falei: acabo de apresentar um outro, este de lei complementar, à apreciação de meus nobres pares, com o objetivo
precípuo de regulamentar e moralizar a questão do pagamento
de obras encomendadas pelo setor público a empresas privadas. Neste caso específico, o texto legal também se entende
aos Estados e Municípios.
Em relação, esp-eCificamente, ao projeto mais recente
de minha autoria, insisto ser seu pÍincipii objetivo destruir
uma desabusada fonte de _corrupção administrativa. Pois, normalmente, o órgão público que contrata empresas de construR
ção, ou de fornecimento de bens c serviços, se arroga o direito
de usar critérios inexplicáveis para selecionar os credofes aos
quais vai, ou não, pagar o que deve. Pagar_ ~o_m correção _
monetária, jurOs e multas? Sim, dependeOdo de um manto
que cobre circunstâncias obscuras e suspeitas. A triste Verdade
é que se paga Sem correçáo monetária, juros e multas, quando
o cliente não concorda em admitir um paganlento ppr fora,
ou tragicamente notório PP, estipulado ao sabor do contratante, conforme_ . conhecido uso do poder discricionário dos
dirigentes de órgãos ou empresas públicas.
Reconheço e proclamo o empenho do Presidente da República, Fernando Collor de Mello, em livrar a adminiStração
federal das mazelas ligadas ao tratamento inidôneo dispens-ado
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por administradores públicos aos empresários que prestam
serviços a máquina estataL O objetivo ae mç:u ProjetQ_çti_
Lei Complementar é retirar do administrador público o poder
descontrolado de contrair dívidas quando lhe falta o essenc-ial,
ou seja, a intenção de resgatá-las, traço comum no comportamento de autoridades da administxação pública, díieta ou
indireta, recentemente.
A primeira conseqüência da aprovação do texto por mim
proposto será o esgotamento _de: um_ das _fontes de corrupção,
que atualmente jorram na máquina burocrática do Estado
brasileiro. Mas, também, sua transformação em lei terá efeito
pedagógico de valor perene, por induzir o administra~or público e prever a realização de despesas coffi um sensO de ~esponsa
bilidacte incomum e inexistente noestamento burocrático governamental, hoj~ em dia. Esse, eleito produzirá uma-Cascada·
de decisões corretas, numa escala _hoje impensáveL
Pois os pagamentos serão efetuados nas datas_ de vencimento inscritas nas faturas e de _acordo com as condições
normais, previstas nos contratos de execução de obras e de
fornecimentos C:.! bens e serviços. Certidões de crédito serão
emitidas e com elas os credores do governo poderão honrar .
suas próprias dívidas com o Estado~ pagando impostos. Ou
negociar tais certidões com quem, porventura, seja devedor
do Fisco. Com isso_. os preços de taís bens e serviçOs e o
valor dos contratos de obras assinados pelo setor privado com
o setor público serão, seguramente, reduzidos, pondo-se fiin
ao. superfaturamento e ao desperdício ilimitado de recursos
públicos.
Tal economia poderá, caso seja adorada essa norma por
soberana decisão do Congresso Nacional, dar ao Podei Público, nos três níveis..:...._ federal, estadual e municipal-. meios
para realizar maior volume de obras com o mesmo montante,
reconhecidamente escasso, de recursos. Além do efeito moral,
a Nação terá maior quiloriietragem de rodovias pavimentadas,
mais hidrelétricas concluídas em prazo mais curto. dragagens
de portos realizadas conforme os cronogramas "e: _o~tras obras
de infra-estrutura a mais.
0-p-i"Ojeto de lei complementar a que me refiro, Sr. Presi-dente, Srs. Senadores, pretende trazer o Estado brasileiro
mais parã perto do mundo real, onde as entidades devedoras
ou pagam ou vão à falência. AS riledidas propostas servirão,
ainda, para resgatar a credibilidade da administração pública,
instituindo o princípio da igualdade de tratamento dos credores da União, de forma idêntica ao trata01ento diSpensado
a seus devedores. Se a obrigação de pagar se- tornar uma
norma rotineira, haverá uma automãtíCi:i pfogramação de receitas e despesas que-- atribuirá inevitãVei credibilidade aOs
órgãos da administração direta e às sociedades de economia
rrlista.
O eleitorado brasileíró poderá, caso meu projeto venha
a_ser tranSfõiinadO e-m lei cOmplementar, convencer-se. definitivamente, de que a classe política, também, se integra· à l_uta
da SoCiedade pelo cumprime-nto de metas de alcance moral.
·com grandes benefícios de ordem prática. Para chegar a esse
ponto, conto com o apoio c a colaboração de todos os nobres
Seriadores.
O Sr. José Richa- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOSÉ EDUARDO- Concedo o aparte a V. Ex'
O Sr. José Richa - Eu gostaria de cumprimentar V.
Ex~ pela iniciativa muito oportuna desses dois projetes -de
lei. Chegamos a um ponto tal de descrédito da classe política
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e, por extensão, das próprias instituiÇões polítlcãs;--queê preciso medidas muito concretas, muito filmes pára que possamos
resgatar esta credibilidade. No momento em que a classe política e, por extensão, as instituições políticas não tiverem mais
o respeito em função da falta de credibilidade da população,
é a própria democracia que passa a correr riscos. Lamentavelmente, a América Latina está, neste momento, sofrendo
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dos seus projetas, a mais rápida possível. Nós também, que
já temos projetas nesSa mesma linha, como o projeto de um
Deputado da nossa Bancada na Câmara que proíbe a aceitação
de presentes por qualquer tipo de funcionário público, precisamos fazer essa cruzada. Neste ponto eu gostaria de' fazer um
pequeno comercial do sistema de governo que defendo. No
Parlamentarismo, tenho absoluta convicção de que a credibidesse perigo. Não fossem os exemplos recentes- a tentativa lidade da classe polítiCa nãO estaria-tão cOmprometida. Por
de golpe de estado na Venezuela, o golpe de estado perpetrado
quê? Porque é a essência do preSidencialismo e nem pode
no Peru e, anteriormente, no Haiti, ninguém teria dúvidas ser diferente. Já exerci duas vezes cargos executivos e sei
em afirmar que na América Latina estava se vivendo um que, muitas vezes, há denúncias procedentes de corrupção
ambiente de consolidação das instituições q.emocráticas. O na área administrativa, ·sobretudo no âmbito do Executivo,
Brasil, que é o país mais importante da América- Latina, tem mas há tairi.béni denúncias eliitoreiras-; que· alguns membros
que tomar cuidados efetiVos. Uma das questões, que a meu da oposição fazem. Nós não podemos misturar as coisas.
ver mais comprometem a consolidação democrática, é exata· QUilndo é feita uma denúncia por alguém com responsabimente a moralidade. Ao apoiar a iniciafiva ae-v. Ex\ a pro~ lidade, principalmente partindo do Legislativo, cã:óe ao Chefe
veito para fazer referência ao recente documento que o meu .do ExecutiVo analisar a procedência. Ora, se tOda vez que
Partido, o PSDB, apresentou como um dos pontos principais houver uma denUncia se afastar alguém do exercício de um
para a negociação com o Govetno. Reconh~endo a int_enç_ãc_> ., cargo, ocorrerá uma demissão permanente de auxiliares. Isso
do GovernO de-eXti.rpar;--de urna vez por todas, quatsquer causará um tumulto ·na adnilnsltraÇâo. No pa:damentarismo
dúvidas que porventura existissem - e ainda existem na opi~ não é essa a essência. Reconheço que no presidencialismo
nião pública a respeito- da condução impoluta dos hop:tens o Chefe do ExecutiVo tem, muitas vezes, que demorar mais
de Governo, o Partido considerou oportuno esclarecê·los. Por tempo, verificai se "ã deriúncia não tem cunho político eleitoisso, c_olocou co·rno um dos pontos principais do documento reiro, se ela tem algum embasamento. No presidencialismo
apresentado ao Governo algumas questões para serem formal- a essência é essa e por- isso são demoradas as providências.
mente diseu tidas entre Governo e Cóngresso. A primeira delas N:9_ parlamentarismo, não. Basta uma evidência qualquer e
seria a apuração rigorosa ·de todas as denúncias que estão tod_os os partidos que compõem a coligação do Governo imesendo feitas, para que não paire nenhuma dúvida a respeito diatamente- ageffi-. Muitas veZes, a coligação de partidos que
daqueles cujas ações administratrvas estão sendo anali~~das está sustentando o Gove~no já afasta aquele qUe- inotivou
e daqueles cujos atos foram denunciad_os mas ainda não chega- a evidência. Urna coisa é certa, SenadOr losé Eduardo, a
ram ao estágio -de apuração. Em segundo lugar, o nosso par~ nossa função, como merõ.bros do Legislativo, é fiscalizar, não
.tido propôs uma Comissão permanente para acompanhar a punir. Isso é por conta do Judiciário. Podemos, às vezes,
execução de uma ação administrativa, a mais transparente, através de_ CPI, onde há instrumentOs- institucionais, apurar
a mais austera poss(vel. Em terceiro lugar~ solicitou o apóio" determinadas denúncias, quarido são graves, mas a punição
do Governo .a projeto de lei - apresentado formalmente não cabe a nós. Depois de apUradas, enviamos os resultados
no Congresso Nacional por um dos companheiros do Partido imediatamente ao Poder JudiciáriO. No sistema presidencia-no sentido de proibir o funcionário público, do mais simples liSta, essas apürações, muitas vezes, demoram tanto - e,
ao mais graduado~ a aceitar qualquer tipo de presente. Hoje, depois, na fase judicial, demoram ainda mais- que vão mia Nação está tão perplexa diante de tantas denúncias absurdas nando a credibiJidade da classe política. No parlamentarismo,
de corrupção g_ue não se contenta apenas com a declaração pelo menos, há essa vantagem; quando há evidências de cor~
de intenções. E preciso que haja medidas muito concretas, rupção, os implicados são afastados e aí o Poder Judiciário
caso contrário não iremos resgatar o respeit_o e, conseqüen- apura. Mas, enquanto isso, limpou-se o Governo ou o órgão
temente, a credibilidade da Nação nas instituições políticas administrativo. Le_m_b_ro-me cJ.ue nO ano ietrasado, em seis
e nos políticos que as compõem, passando a democracia, no meses, três governos caíram no Japão por conta de evidências
caso, a correr perigo. Por isso, cumprimento V. Exa, que de corrupção. Numa delas, recente_mente a própria Justiça
tem sido durante a sua vida um homem preocu-pado com chegou à conclusão de que era improcedente a denúncia, mas
a questão da moralização d,a função pública.
até lá houve a providência e não se chegou ao ponto de descré~
dito total da instituição. Então, projetes como esse, da inicia:A vida pública do _Brasil ganhou com a vinda de V. Ex• para tiva de V. Ex\ são fundamentais em qualquer sistema de
o Senado Federal. Quero cumprimentá-lo pela iniciativa bas- governo. Creió qUe o sistema padamentarista -de governo nos
tante oportuna, que já se fazia ·necessária. É uma iniciativa ajUda -inais nessa transparência e no afastamento, por uma
que pode ser ampliada. Além dos projetas de V. Ex~, todos simples evidência, de qualquer ato desonesto. Isso faz cOm
devemos, numa verdadeira cruzada, contribuir com qualquer que a classe política não seja, pela generalização, logo colotipo de providência que nos ajude a, realmente, sinalizar para 'cada em dúvida. De qualquer forma, cumprimento V. Ex~
a sociedade brasileira que não compactuamos com o que vem
O SR. JOSÉ EDUARDO- Agradeço a V. Ex• pelo aparocorrendo. Felizmente são poucos os que abusam, no exercício
de função pública, de atas condenáveis, mas lamentavelmente te. O objetivo deste comunicado sobre os dois projetas é··
generaliza-se, por conta de uma pequena minoria, para toda justamente o de alertar os nossos nobres Pares de que el~s
a classe política a prátiCa- desses atas desonestos. E preciso estão nas comissões recebendo emendas, para ser aperfe1~
que não tenhamos a menor tolerância com esse tipo de ques- çoadas.
Sempre ouvimos falar muito da transparência, mas no
tão. Por isso, aceite os nossos cumprimentos. Desde logo,
não sou nem vice-Líder, mas acho que posso falar, que V. Brasil somos obrigados a reconhecer que na administração
pública nada é transparente~ e nossos dois projetas_ visam
Ex~ terá do nosso Partido total apoio para uma tramitação
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a desmistificá-la, obrigando cada repartição a dar aos usuários seu projeto, vale a pena apoiá-lo, pelo menos e logo de saída
conhecimento de suas ações, facilitando-lhes o acesso.
quanto ao mérito de sua intenção. Penso que será salutar,
Hoje até se diz que o orçamento é público, do conheci- realmente, dar ao administrador brasileiro a possibilidade de
menta geral, e que todo mundo a ele tem acesso. Mas, normal- ser visto, de tal sorte que os acontecimentos secretos não
mente, composto por números macroeconómicos, até mesmo continuem se repetindo. Talvez seja pelo fechar dos gabinetes,
econonústas da melhor formação e experiência na área pública pela escuridão dos corredores, pelas impossibilidades de visão
tém difiCUldade em deslindar tais números e descobrir onde do povo que muitos- escândalos se consumam e ú~rmiha.rri
realmente estão sendo gastos os recurs-os.
_ _ _
rebentando quando remediar já é mais difícil. Meus parabéns
Quando a própria repartição pública que gastou for obri- pela idéia de V. Ex~, que será importante, quero crer, para
gada a publicar o balancete e deixar os contratos à disposição um exame aprofundado, a fim de que a legislação se abra,
dos interessados, qualquer um poderá procurar entender, ~eri~ _ se aclare e dê, assim, uma oportunidade de informação ao
ficar e Coffiparai se os Custos são corilpatfvCis Có_!J! a realidade povo. Parabéns a V. Ex•
regional ou não.
'O Slt.- jOSÊ EDUARDO - Obrigado," nobre Senador
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - V. Ex• nie permite Cid Sã.bóia de Carvalho.
um aparte?
Apenas para complementar sua colocação de natureza
jurídica. Tivemos oportunidade de patrocinar, há alguns meO SR. JOSÉ EDUARDO- Após concluir o meu raciO- ses, um seminário-ch~mado "Brasileiro, Cidadão?", onde dicínio, ouvirei V. Ex•
versos eminentes brasileiros expuseram suas opiniões a respeiEntão, os dois projetOs, que sãó em direçõesdiferentes, to da cidadania. A conclusão lamentável a que chegamos é
têm um objetivo só, o da moralização da administração públi- a de que o brasileiro não é um cidadão, é um alienado, por
falta de conhecimento, por falta de acess_o ã informação. Por
ca. Agradecemos, portanto, o aparte de V. Ex~
Ouço o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
sentir-se Usado, manipulado, transforma-se em um conformado com a situação ante sua incapacidade de poder reagir.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - A nova Constituição
Minha proposta com esses dois projetes visa dar ao cidabrasileira, Senador José Eduardo, traz uma série de instru- dão, a essa pessoa que atualmente sente-se alienada, condições
mentos em favor da cidadania; o habeas data, por·exemplo, de poder fiscalizar os gastos públicos, de ter a informação
que permite colhermos as informações atinentes a nossa pes- pãra cObrar os Seus direitos e fazer valer a sua cidadania.
soa, o mandado de segurança interposto por eritidade~ -não__ Muito obrigado pelo seu aparte.
propriamente apenas aquele interposto diretamente pelo cidaO Sr. Beoi Veras- Permite-me' V. Ex~ um aparte?
dão para evitar determinadas inibições, e as ações popu1ares,
que também são instrumento de grande valia para o cidadão
O SR. JOSÉ EDUARDO - Ouso o nobre Senador Beni
brasileiro. Acredito que esses projetas de V. Ex~ virão se Veras.
ajustar exatamente a essa nova realidade constitucional, por0 Sr. Beni Veras_ Senador José Eduardo, gostaria de
que conhecendo os dados, tendo as informaçóes·necessátías,- aproveitar a oportunidade para parabenizar 0 seu Partido,
o cidadão comum terá uma visão do que é, do que está sendo
b · · s d Aff
a administração pública. E como tal poderá usar do mecaniSmo por tê-lo escolhido Líder, em su stltmçao ao ena o r
onso
Camargo que assume o MinistériO" dos Trãnspbrtes e Comuniconstitucional, digamos, por exemplo, a ação popular. Porque cações. Dessa maneira, teremos uma oportu-ndiade maior de
a ação ·popular se destina, e~atamente,
a uma man1"festação nos-prevalecer e usar da competêncta,
· expen·ê neta
· e do ta1ento
"''
diretado povo perante o Poder Judiciário pata impedir alguma que V. Ex~ acumulou ao longo -de sua vida profissional. A
coisa que seja lesiva ao Estado c, conseqüentemente, ao povo. sua condição de homem do mercado financeiro lhe dá bastante
Acho que a idéia de V._Ex\ de adotar a transparência como oportunidade para identificar melhor os instrumentos que as
obrigatoriedade administrativa, inclusive inovará Q_ Direito· pessoas usam para burlar a coisa pública, escarnecendo-se
AdministrativO brasileiro, se o projeto de V. Ex~ lograr êxitO do povo brasileiro que, atualmente, paga um altíssimo preço
nesta Casa e na Câmara dos Deputados:- O D"ireito Adminis- pela luta aintiinflacionária adotada pelo Governo, luta essa
trativo brasileiro, Senador José Eduardo, durante muitos _que lhe impõe um enorme sacrifício. E é Ill:uito difícil_para
anos, sofreu limitação exatamente -porque a adÍniniStração a população, vivendo esse sacrifíciO, compreenderes que usam
pública pertencia a um gove~no cuja_ escolha não era direta_. a coisa pública em benefício próprio. Acredito que a presença
aquele do período pós-Revolução de 1964, que levou a regras de v. Ex~ na liderança do PTB, bem como a do Senador
arbitrárias ou até mesmo, ao desaparecimento; de certos prin-- Affonso Camargo no Ministério dos Transportes e Comunicípios, ao surgimento de outros, dê tal sorte que o -Direito _ cações, nos dará a oportunidade de ver uma luta que certaAdministratiVo preCisa se inovar ante a nova ÇQ!tstituiçãQ.___ mente se desenvolverá em busca da transparência, da honestiSei que a atividade de V. E~ não -é num setor juiídicõ, é dade e da correção no uso da coisa pública. Meus parabéns.
no setor financeiro, é dentro do sistema financeiro nacional.
O SR. JOSÉ EDUARDO - Muito obrigado. O aparte
Mas essa idéia de V. Ex\ apesar de ter preocupação com
números, com orçamentos e, logicamente, com cifras, na ver- de V. Ex~ vem enriquecer nossa proposta.
dade, tem um caráter jurídico de grande importância, que
AS.-.. Marluce Plltto- Permite-me V. Ex' um aparte?é alargar a visão da sociedade sobre a administração pública.
Que não haja secretismo, que não haja um fato ignorado,
O SR. JOSÉ EDUARDO- Com muito prazer.
que tudo seja submetido à publicidade, e, por que não dizer,
AS~ Marluce Pinto- Meu nobre colega de Parlamento
os princípios democráticos, to~os el.es, necessitam de terminar e de_ P~rtido, é uma honr~_para nós do PTB tê-lo como Líder,
na publicidade. A notícia é que é íriipoiiaiite o infOrme, saber- ainda mãiS pela oportunidade dos seus projetes, porque, como
se, na verdade, o que está acontecendo. Assim, mesmo sem bem falou o nobre SenZ~.dor Beni V eras, é um respaldo muito
um maior exame, porque não conhecerrlos ainda a letra do grande para nós contannos com V. Ex~ por ser da área econô-

e
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mica, o que o habilita a contribuir paia o engrandecimento
do nosso País. E quando V. __Ex~__ fala que esse projeto vai
viabilizar que o cidadão comum reinvindique os seus direitos,
isso é muito bom, mas é preciso que haja mais iilformações.
A informação, segundo o Senador Cid Sabóia çie Carvalho,
é muito boa, mas o que temos presenciado no dia-a-dia, atnlvés até mesmo dos noticiários, é que somos mal-infOrmãdOs;
e quando digo nós não me refiro ~ nós pOlíticos, mas sim
a nós, como cidadãos, porque a maioria das pessoas, e principalmente o cidadão mais necessitado, o que mais precisa que
os seus direitos sejam reconhecidos, deixa de reivindicar porque ignora até onde vão os seus direitos. E a nossa -maior
obrigação, como parlamentares, é procurar mudar o teor dessas informações, principalmente em ano de eleições. Temos
acompanhado atentamente e pudemos observar que as informações são feitas, na ma~oria das v~zes, co_!!l fin_s_eleitoreiros.
Chegou a hora de este Parlamento mudar, se Ilao quisermos,
cada vez mais, diminuir a cr:edibilidide- dos políticos. O ano
de 1990 nos trouxe uma grande comprovação, quando, no
abrir das urnas, conferimos o resultado: muitos votos em branco. E isso é- decorrência de o cidadão brasileiro não ter ln ais
confiança nos políticos. Não é que o nosso tfab'atho yenha
a cooperar com esse descrédito, m~ito pelo contrário. Acompanhamos aqui, no dia-a-dia, o que é a luta dos políticos,
principalmente nós parlamentares, que fazemos um trabalho
que não é muito reconhecido pelas bases. Ger.almentç, o nosso
trabalho recebe destaque dependendo daquilo que o polÍtico
pode doar, e o parlamentar não doa, por mais que ele procure
levar para os seus Estados condições para melhorar a situação
do povo, principalmente, a do mais carente. Como o trabalho
do parlamentar não é muito bem reconhecido, observamos
que através de projetas como esses da autoria de V. Ex~l
é que poderemos, cada vez mais, co~tribuirpara o progresso
do nosso País. Parabéns, S~rtad9r José Eduardo, por esses
dois projetas!_
O SR. JOSÉ_ EDUARDO - Senadora Marluce Pinto,
agradecemos pelo seu aparte. Concordamos inteiramente com
a colocação de V. Ex~ e esperamos que essa discussão possa
gerar emendas que aperfeiçoem mais nossos projetOS.

O Sr. Enéas Faria- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. JOSÉ EDUARDO- Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Enéas Faria- Não era meu propósito, Senador
José Eduardo, neste momento em que estou retorrJ:ando ao
Senado Federal, depois de um largo tempo, aparteá-lo.
O SR. JOSÉ EDUARDO- É uma honra merecer o primeiro aparte de V. Ex~ na Casa.
O Sr. Enéás Faria- Obrigado. Mas não era meu propósito apartear. Pretendia, nesses primeiros dias, revivenciar
um pouco o Senad_o Federal, aprender um pouco mais, estar
em cantata com essa atmosfera da Casal para~ a partir daí,
iniciar algum trabalho aqui dentro. Mas V. Ex.~ me força,
já no primeiro instante, a-romper esse compromisso que tinha
comigo mesmo para cumprimentá-lo duplamente: pelo seu
pronunciamento e pela sua proposta, frutos da fecundidade
da sua inteligência, da sua experiência e da sua capacidade,
proposta, que, certamente, merecerá da Casa-~ atenção, o
respeito e a aprovação, com o seu desdobramento, evidentemente, trazendo resultados positiv:os para a vida do Brasil
e do_ brasileiro. Pesejo cumprimentá-lo, também, como Líder
_da sua Bancada na Casa, eleito hoje pelos seus companheiros.
I
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QUando aqui estive, Senador José Eduardo, no passado, como
homem público, além de minha contribuição ao Brasil e de
procurar concorrer para com_os melhor_es e maiores interesses
nacionais, procurei ser, em todos os momentos, _inarredavelmente, um advogado dos interesses do Paraná._ Ao tem_po
em que aqui estive, governava o meu Estado o hoje Senador
José Richa,. Procurei o tempo todo, em todos os instantes,
ser um advogado dos interesses maiores do Paraná e da sua
administração. Vejo com satisfação a ascensã_Q de V. E~~ agora
à condição de Líder. Liderança é sacrifício, liderança é trabalho, é doação, mas é também uma função da maior importância, do maior peso, do maior relevo, o que, com toda
certeza, engrandece o nosso Paraná. Abstraindo-nos de sigla~.
partidos políticos. o que importa é que, maiS uma vez, o
nosso Estado contribui no Senãdo e, conseqüentemente, com
a Nação, com o que tem de melhor, e V. Ex;, neste momento
o faz fuuito bem. Muito obrigado.
O SR. JOSÉ EDUARDO -Agradecemos pelo apart~.
que nos_ sensibiliza bastante pela antiga amizade que temos,
desfrutando nesses últimos anos de um verdadeiro cOmpanheirismo. Procuraremos nos desinc_um!=>ir de nova missão parlamentar honrando o nosso Estado do_ Paraná.
Muito obrigado a V_ Ex•
O Sr. José Paulo Bisol - Senador José Eduardo, V.
Ex• concede-me_ um aparte?
O SR- JOSÉ EDUARDO- Pois não, Senador José Paulo
Biso!.
O Sr. José Paulo Bisol- Senador José Eduardo, quero
cumprimentá-lo por sua iniciativa e lembrar, para contribuir
.com o seu trabalho, que Norberto Bobbio, há alguns anos
escreveu um livro sobre as promessas que a democracia fe:z;
e não cumpriu. E dentre as promessas não cumpridas, não
pela democracia brasileira, mas pela democracia do mundo,
está a promessa de transparência da administração. Norberto
Bobbio usa uma expressão que me parece marcante, no sentido de que exercer a administração pública significa "exercer
a administração pública em público". que é a essência do
projeto de V. Ex~ Aqui no Senado fazemos o discurso da
transparência administrativa, pelo menos· desde que estou
aqui, há cinco anos. Quase que diariamente há uma referência
sobre a transparência, há uma referência contra a opacidade
da administração pública nacional.
Mas não somos muito coerentes nisso, e vou lembrar
e aos Senadores que estão presentes algo muito
~~portante, porque está aqui, no iteril n" 1 da Ordem do
Uia, qUe p-rovavelmente só na semana que vem será apreciado,
o Projeto da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União.
Sabe V. Ei0' que há um dispositivo nessa Lei Orgánica, o
art. 101, originário, que diz assim:
~V. Ex~

"Serão públicas as sess.õe_s_ _d_o Tribunal de Contas
da União:
§ ~Q Os atos processuais e audiências poderão
ser realizados reservadamente, quando a preservação
de direitos e garantias individuais o exigirem,"
Quer dizer, há o segredo, muito bem, mas quando houver
assunto sério, direitos individuais envolvidos.
"§ _2" Os atos processuais realizados em conformidade com o- parágrafo anterior terão o concurso das
partes envolvidas, para se defenderem."
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Então há o segredo em parte, tudo bem! Sabe V. Ex• cação, vamos passar de um sistema presidencialista, que tende
que esse dispositivo que reduzia a possibilidade de sessões ao autoritarismo, para um sistema presideqcialista autodta~
rista regimentàlmente definido. E- ninguém se preocupa com
secretas- entre parênteses- o Tribunal de Contas da União
isso. Então, estou inteiramente com V. Ex\ na sua intenção,
no ano passado realizou metade de suas sessões secretas. Prestem bem atenção, estamos votando, e a maior não tem tempo é-o discurso certíssimo de Norberto Bobbío, o dever da admi~
nistração pública é a transparência; administrar interesses e
de estudar todos os assentos c as coisas vão passando. Quer
dizer, o que adianta eu apoiar o projeto de V._ Ex~ ----:-e estou và.lores públicos é fazer administração pública em público.
aqui disposto a apoiá-lo - se amanhã vou votã.f urri -as-sUnto Isso é importante! O projeto de V. Ex~ tem esse sentido,
absolutamente contrário à tendência e ao sentido do se_u proje- mas vamos votar essa emenda para o Tribunal de Contas
to? Sabe que emenda substituiu esse dispositivo aqui? Uma fazer_s~_~sões secretas quando elas devem ser secretas. Antes
emenda em que o Tribunal de- Contas da União pode realizar de terminar este aparte, quero acrescentar mais um detalhe:
suas sessões secretas quando houver interesse público. V. Ex~ o Supremo Tribunal Federal, para fazer uma sessão secreta,
sabe que, juridicamente, esse conceito de interesse público tem que ter um pressuposto normativo ou na Lei Substantiva
ou na Lei Processual. No regimento, só pode fazer as sessões
é o mais elástiCo dos conceitos jUrídicos que Tarnais exiStiu-.
Cabem todos os interesses dentro do conceito de interesse secretas quando se trata da sua própria administração. E eu
público. inclusive os públicos. Quer dizer, cabem os inteiesses não sou de acordo nem com isso. O Superior Tribunal de
privados, uma vez que são as pessoas que decidem quando Justiça só pode fazer sessões secretas nos casos previstos em
há interesses públicos. Então eles realizam a sessão - eles lei. E assim todas as instituições. Agora, o TribUnal de Contas
que me perdoem, mas sou veemente nesta questão-:- a crité~ faz sessão secreta por interesse público através de decisão
rio, ao arbítrio deles. Quãndo quererd, é secreta. Está c~rto deles mesmos. Eles é que dizem qual o interesse público com
isso? Digo a V. E-X:~: se não passar este dispositivo rião adian- toda a elasticidade prostituída e prostituinte desse conceito
tará nada o projeto de V. Ex~ Na cúpula das contas, onde jurídico de interesse público. E nós votamos a emenda~ pioraas contas devem adquirir - até por destinação tribunalícia mos o projeto! E aqui, o parecer do nobre Relator, Senador
- a maior transparência, há o secreto para a metade das Pedro Simon, é no sentido de manter essa dúvida. Então,
decisões sobre as contas nacionais. Portanto, as contas públicas peço a·-v. Ex~ que, _..:.porque isso pode ser transparente,
são fiscalizadas, analisadas em segredo. Tem sentido uma coisa pode ser público - do meu apoio ao projeto de V. Ex• e
dessas? Não sou uma pessoa tão enlouquecida a ponto de _pe_las_ mesmas razões do projeto, alerte na hora da votação
dizer que não há assuntos cuja 'transparêncía traria' perigo. dessas emendas. Não é possível mantermos esse fantástico
Por exemplo, sobre os assuntos de segurança nacional que pennissivo do encobertamente. Como? Quando chegaremos
envolvem relações exteriores é preCisO __:_ cieTO guardar um no parlarnanentarismo desse jeito? Só porque houve uma escerto segredo. Se as contas são relativas ao que gastamos pécie de acordo de liderança feitO em cima da inconsciência~
para nossa segurança no exterior, a sessão deve ser secreta. do desconhecimento ou da ~á~fé? Coroo não acredito qUe
Isso deve estar-escrito na lei. "Qu-ando se tratar de assunto seja má~fé, seja dito, vamos tomar consciência disso. O seu
de segurança nacional que envolva relações exteriores, a ses~ discurso tem que trazer a esta Casa a consciência de que
são poderá ser secreta". Mas colocar que as sessões poderão queremos verdadeiramente cumprir com uma promessa da
ser secretas quando houver interesse público, quando quem democracia. A promessa da transparência da administraç3.o
decide o interesse público é o próprio Ministro, e a riegação pUblica ·em público, votando no seu projeto e na emenda
de tudo que _se_ chama transparência, é a lei criar a opacidade! que corrige esse defeito. E mais, não se quer tirar o Ministério
Pois bem, essa emenda absurda, a emenda do segredo, a !?ú.~_lics>_ 9e _dentro do Trib1:1nal de Contas, quer di~er, ele
emenda do Arcana lmperie, a emenda dos ministérios adminís.: mesmo faz o seu próprio niinistéfici público. Não existe isso
trativos, a emenda da mentira platónica, a ·emenda da farsa no mundo. Qualquer pessoa que não esteja doente da cabeça
e da simulação, a emenda do engano, a emenda que permite percebe que uma instituiÇãO náo pode fazer o seu próprio
o encobertamente, essa emenda passou na ComissãO" de Cons~ min_istério púb~ico~ Nem estou cogitando de um ministério
tituição, Justiça e Cidadania. Não sei qual foi o\ioto do repre- público constitucioital. Talvez, se for possível, criem um outro
sentante do partido de V. Ex~, mas muito desses votos aconte~ ministério público. Mas não pode ser feito lá d_entio onde
ceram, porque não se deram conta do que se trata. Não aceito i~á_ _fisca!izar, porque se o ministério público estivei dentro
discurso de transparência da administraçâo pú-blJ_Ca se ele não da instituição onde ele opera passa a ser coi'lsultoria jurídica,
for totalizante. TranSparência pública a tudo e às exceçôes apoio ju;r{di_co e não fiscalização-. A transparência é unl discur·
é que tem que ser escrita. Segurança Naciq-n~1 nas Rela)õ_es so funÇamental para a democracia, mas tem que ser um discur~
Exteriores- ponha lá- inas por interesse público e haver so con,_creto. A._ transparência está muito ligada à fiscalização.
partido que apófa issó, partido que depois vem aqui fazer
O que V. Er está criancio? Uma sala_ da transparência,
um discurso da transparência, esse _Partido é um Partido de
mentira.
--· ~-- - 01J seja, V. Exa e.st~_ txansferindo. ':l _ qualquer pessoa. d~ popu-·
· Essas coisas precisam ser ditas, Sen~dor José.RiCha-.-v. laç~o_brasileira, o dJreito de verificar o que se está passando,
que dinheiro ~stá sendo gasto e como o está sendo. ~~u
Ex~ fez um aparte brilhante e eu o sublinho. Mas precisamos
converter aqui as dccisóe_s pessoais em decisões partidárias, Deus do Céu, é tudo o que queremos! Queremos essa 1de1a
senão não haverá parlamentarismo, senã()_9 parlamentarismo globalmente, abrangendo todos os nossos projetas .. F~zer is~o
vai ser um desastre,_ e preciSamos-, inClUsive, acabar com a e _na cúpula da p~estação _de_ contas fazer o contrár~o7 Nao
d;tadura de maioria, pois os nossos regimentos o- permitem. ãdíã.nta nada! Por isso, chamo à atenção de V. Ex• para esse
E se passarmos para 6 -parlamentarismo com esse tipo de aspecto. Meus cumprimentos pelo projeto. que é muito imporregirhr!rifo, onde um partido aliado com outro manda tudo tante, porque consiste em uma tentativa decente, forte, de
e o resto que vá plantar batata, eu que sou-parl~mentarista realmente cumprirmos com uma promessa não cumprida da
não voto no parlamentarismo; se não fiZermoS essà modífi- democracia, no mundo inteiro. Vivemos ainda uma Repúhlíca
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Platônica, onde o GOverno- não é das leis, e _sim das pessoas.
Por isso, queremos passar pm·a o parlamentarismo, para que
se faça um estado de direito_, um Gove!_!l~~das leis, aqui.
Quando as pessoas governam e não as leis, a discricionaridade
aumenta sempre! Portanto, o projeto de V. Ex~ é um passo
nesse sentido, porém, vamos dá-lo completo, forte, decisivo,
abrangente, sem medo, criativo. Dizem que a instituíção é
assim desde 1896,_ Mas que diabo? Ela é çloente desde 1896?
Aliás, não quis fazer esse discurso, mas, talvez, ainda o faça
para mostrar que, em um bom período histórico, essa instituição só serviu para encobrir as coisas, para dar _opacidade
às contas. Então, vamos mudar para a transparência. Se V.
Exame permite, aproveitando-me de uma combinação indireta, eu faria uma referência ão aparte do nobre Senador José
Richa, aparte brilhante, para lembrá-lo desse _aspecto que
acho gravíssimo. E vou começar aqui, pois já comecei, em
parte, em dois pronunciamentos, uma luta: sou_ parlamentarista, mas se não superarmos o caráter sepulcral do direito
regimental da Câmara e do Senado, que são o sepulcro da
democracia parlamentar no Brasil, se não corrigirmos· isso,
parlamentarista que sou, nãO voto no parlamentarismo, porque prefiro um presidente autoritarista do que uma liderança
burocrática autoritária, porque quando se faz a ditadura de
maioria, essa ditadura acaba sendo não um.9. ditadura de maioria, mas uma ditadura de seus líderes, isto é, uma ditadura
burocrática, que é a pior espécie de democracia. Quer d_izc;r,
vamos passar para a Nomenclatura - para usar o conc;eito
socialista. Se _continuarmos t:-om esse estilo de Regim~rito Interno, que temos aqui, e passarmos para o parlamentarisrilo,
nós não vamos fazer parlamentarismo, vamos fazer a Nomenclatura Russa, aqui, no Brasil. Então, o meu-voto_ao parlamentarismo está condicionado a esse aperfeiçoamento. Muito obrigado.
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REQUERIMENTO N• 166, DE 1992
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal,
Nos termos do art. 210 do Requeriniento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência seja transcrito no
Diário do Congresso, para que conste dos se_us anaís, o ~rtigo
intitulado ''Violência contra os índios", de autoria de Dom
Aparecido José Dias, presidente do Conselho lndigenista Missionário, publicado no jornal Correio Braziliense no dia 12
de abril de 1992.
Justificação
Trata-se de uma mat~ria que, ãlém de manifestar o pensamento oficial do Co_nselho lndigenísta Missionário, organismo -ligado à Igreja Católica, fornece dados da maior importância
sobre a situação das populações indígenas do Brasil.
Sala das Sessões, 14 de abril de 1992. -Senador ManSli.eto de Lavor.
O SR- PRESIDENTE (Carlos De'Carli) - De acordo
com o art. 210, § 19 , do Regimento Interno, o requerimento
será submetido ao exame da Comissão Diretora.
O SR- PRESIDENTE (Carlos De'Carli) - Esgotado o
tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não há quorum para deliberação. Em conseqüência, as
matérias constantes dos itens 1, 2 e 4 ficam com a votação
adiada.
SÃO OS SEGUINTES OS ITENS ADIADOS:

O SR- JOSÉ EDUARDO - Senador José Paulo Biso!,
como sempre V. Ex~ é brilhante e fechO n~çgóciO córri ·v.
- -lExa: V. Ex~ vota a fa:Vor de meu projeto e eU apóio a transpaPROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 73, DE 1991
rência total no Tribunal de Contas. (Risos:) · -· -·---- --(Em regime de urgência, nos termos do
Acrescentaria a V. Ex• que eu eStaVa- imaginando qUe
art. 336, c, do Regimento Interrio)
meu projeto escancarava as portas da transparência e V. Ex~
mostrou que ele apenas entreabre uma janela. Confesso que
Votação, em tu_rn_o único, do Projeto de Lei_ da Câmara
sempre fui um lutador, um batalhador. QUando tenho convic- n' 73, de 1991 (n' 4.064/89, na Casa de origem), de iniciativa
ção de alguma coisa~ não me dou por ver1cido facilmente. do Tribunal de Contas da União, que dispõe sobre a Lei
Vejo nos~o povo se entregando, dando-se por vencido, incapaz Orgânica do Tribunal de Contas da União, e dá outras provi- -de re_agir.
_
_ dêflcias, tendo
Meu projeto pretende ser uma reaçãO }-esse· estado de
PARECER, sob n' 62, de 1992, da Cpmissão ~
coisas. Se ele, por si só, não consegue escancarar-as-p~rtas,
___ - de Constituiç_ão, Justiça e Cidadania: 19 pronunciapelo menos é uma batalha a ser vencida, é um passo na direção mento: favorável ao Projeto com 35 eme"ndãs que oferece;
daquilo que todas a$ pessoas sérias_e comprometidas com z~ pronunciamento (sobre ãs Emendas de Plenário): favorável
o bem público pretendem alcançar. Sabemos que alguns pre- às Emendas de n9~ 44, 45, 56 e 65; favorável nos termos de
tendem e gostariam de manter tudo escondido, feito às escu- subemendas, às de n~ 36 ~a 38, 40 42, 54 55, 57, 59, 62 e
ras, onde poucos soubesst.·m o que está acon_teçe_ndo. _
. 66; pela rejeição das de n• 43, 46, 47 a 53, 58, 60, 61, 63
Meu projeto é ·um passo na· dircção de forçar, de_ reagir e 64; pela prejudicialidade das de n~ 39 e 41; e apresentando
a essa importânciaque ati_nge o cidadão_ brasileiro. Não me a de n9 67, do Relator.
sinto impotente e penso que os que estão nesta casa aqui
-2chegaram acreditando que poderiam fazer alguma coisa e
PROJETO
DE
LEI
DA
CÂMARA N' 126, DE 1990
que cada batalha é urna luta, não é ~ .guerr~ qu_e se ganha,
mas , pelo menos, é mais uma batalha que se vence.
(Em !egime de urgência, rios termOS dei
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
.art. 336_, c, .do Regim~nto Inte.mo)
O SR- PRESIDENTE (Carlos De'Carli)- Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. to Secretário. E lido o seguinte

Votação, em turno único, do Projeto de Lei Q.a_ Câm<!!a
n• 126, de 1990 (n' 1.854/89, na Casa de origem), de iniciativa
do Ministério Público da União, que Cria a Carreira de Apoio
Técnico Administrativo do Ministério Pú~lico da União e seus
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cargos, fixa os valores de vencimentos, e dá outras providên~
cias, tendo
PARECERES,
- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,sob
nço 485, de 1991, favorável, com voto vencido, em separado,
da Senadora J únia Marise; e
O SR. PRESIDENTE (Carlos-De'Oirli) -Igualmente,
o item 4, por falta de quorum para deliberação, fica com

a votação adiada.
É o seguinte o item adiado:
-4PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 23, DE 1991
Votação, em turno único, do Projeto rle Resolução n 9
23~ de 1991, de autoria do Senador Maurício Corrêa, que
altera a redação do parágrafo único do art. 114 e acrescenta
§ 3"' ao art. 126 do Regimento Interno do Senado Federal,

tendo
PARECEREs; sob-ri"2 e3, de 1992, das Comissões
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável.
-Diretora, favorável ao Projeto,-com emenda que apresenta.
-de plenário, Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho,
favorável às Emeridas n')S 1 a 4, 6 a 8; e favorável à de n~
5, nos termos de subemenda que apresenta.

O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carlí)- A Presidência
retira o item 3 da pauta de hoje para sanar falha na instrução,
nos termos do art. 175, alínea e, do Regimento Interno.
É O SEGUINTE 0 ITEM RETIRADO:

-3PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 125, DE 1991
COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
art . .336, c do Regimento InternO).
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
125, de 1991-Complcmentar (n~ 60/89, na Casa de origem),
que disciplina os limites das despesas com o funcionalismo
público, na forma do art. 169 da Constituição Federal, tendo
PARECERES, proferidos em plenário.
-Relator: Senador Meira Filho.
-1 ~ pronunciamento: favorável ao projeto;
-2'? pronunciamento: favorável à emenda de plenário.
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas
perante a Comissão de Assuntos EconómicOs.) .
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) -Item
Discussão, em turllo úrilco, dO Projeto de Lei da
Câmara n'31, de 1991 (n'4<618190, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que altera
a Lei n" 5.700, de 1" de setembro de 1971, que dispõe
sobre a forma e a apresentação no Brasil dos Símbolo~
Nacionais, terido.
Parecer, proferido em PieD.ário, ReiãioC: senador
Mansueto de Lavor, favorável nos termos de substitutivo que oferece.
n~'

s:

A matéria-ficOu Sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias a fim de receber eiriendas, nos termos do art. 235,
inciso II, letra d, do Regimento Interno.
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Ao projeto não foram oferecidas emendas.
. __ Em discussão o projeto e o substitutivo, em turno único-.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-los, encerro -a discussão.
A votação fica adiada por falta de _quorull!.
O SR. PRESIDENTE (Carlos D'Carli) - Iíem 6:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n' 93, de 1991, (n' 4<819/90, na Casa de origem), de iníciativa do_
Ministério Público da União, que cria Cargos de Procu~
radareS do Trabalho de 2~ Categoria, Cargos ef~tivos
e em comissão e dá outras providênC"ía:s, no âmbito
do Ministério .PUblico do Trabalho, tendo.
PARECER FAVORÁVEL; sob n' 59, de 1992,
da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias a fim de receber emendas, nos termos do art. 235 inciso
II, letra d, do Regimento Interno.
Ao projeto não foram ofÚecídas emendas.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discu~í-la, encerro a discussão.
A votação fica a~iada _por falta de quorum.
_ O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli)- Item 7:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n~ 114, de 1991, (n~ 2.214/91~ na Casa de origem), de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça,
que dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federal
de Primeiro Grau da 4• Região e dá outras providências,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 58, de 1992,
da Comissão
- de Constituição, justiça e Cidadania.
.A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessQes ordiR
nárias a fim de receber emendas, nos termos do art. 235,
inciso II, letra d do Regimento Interno.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão.
A votação _fica adiada por falt3 de qUorum.
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli)- Item 8:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n~ 15 de 1988 (n~ 20/8S, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto da ConvençãO' n'-' 154,
da Organização Internacional do Trabalho- OJT, sobre o incentivo à negociação col6tiva, adotada em Genebra, em 1981, durante __a 67a Reunião da Conferência
Internacional do Trabalho, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n'' 48 e 49,
de 1992, das Comissões
- de Constituição, Justiça e Cidadania; e
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias a fim de receber emendas, nos termos do art. 235,
inciso II, letra d do Regimento ln_temo.
Ao projeto não foram ofefecidas emendas.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Dc'Carli)- Item 9:
(Incluída cm Ordem do Dia, nos termos do art.
__ _
358 do Rcgiinen!i:> Interno)
Altera a rcdação do § 2" do ·arC14 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias. (1~ signatáM
rio: Senador César Dias)
A comissão incumbida do exame da proposição não emitiu parecer no prazo regimental de trinta dias, iro prorrogáveis.
Assim, a matéria foi incluída em Orde_m do Dia, nos

termo::. do disposto no art. 358 do Regimento Interno, para
que o Plenário delib_e_re se a proposta deve ter prosseguimento
cm sua tramitação.
_

A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) -Está esgotada
a

mat~ria

constante da Ordem do Dia.

Passa-se à apreciação do_ Requerimento n~ 165, de 1992,
lido no Expediente da presente sessão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
Há oradores inscritos.

Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão.
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. Pronuncia
o seguinte di:>curso. S~m revi~ão do orador.} -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, depois de longa espera, a Mesa me con~ede
a palavra.
Na semana passada, ouvi aqui Senadores dizerem que
os japoneses estariam fazendo empréstimos e investimentos
no Brasil. Para minha surpresa, vejo hoje na Folha de S.
Paulo a seguinte manchete: "Japão diz que não pode emprestar ao Brasil". Ora, toda aquela parafernália da missão japonesa se resume, segundo o jornal, ao fato de que o Japão
não tem a mínima condição de contribuir financeiramente
com o Brasil. É o que diz o jornal, mostrando estampada
na primeira página a foto do Ministro da Economia Marc1lio
Marques Moreira com o chanceler Michio Watanabc.
Esse um dos registres que desejava fazer.
Quero ainda registr:ar outra manchete do mesmo jmnal:
"Governo loteia segundo escalão". Volta-se à _mesma prática
ba::.eada na máxima de São Francisco de Assis: "É dando
que se recebe".
. __
. _ ___
.·" -~ ~O atual Governo, ao tomar posse e durante a sua campanha eleitoral, foi o que mais criticou a gestão anterior ·por
causa dessa frase, que mostrava a tática para apto"va'çãó dos
projetes no Congresso Nacional. O Governo do Presidente
Collor, na sua campanha, repudiava essa atitUde e tinha com9
bandeira a oposição a essa prática, que dizia Ser' (eit_ã·a;o Governo anterior.__ Para su_rprcsa minha, vejo no jornal que se
volta ao mesmo procedimento.
Observa-se que. diante disso, quem estava errado não
era o Governo anterior, que critico-u essa prática.
Passo a ler o que diz.o jornal:
··o Governo co·meçou a entregar os cargos de segundo escalão para atrair o apóio dos pequenos partidos e garantir maioria no Congresso."
O Sr. Cid Sab!lia de Carvalho -Permite-me V. Ex•
um aparte?
O SR. RONALDO ARAGÃO- Poi~ não.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- A crítka de _V. Ex~
é altamente procedente, mas a verdade é que não. se incrimina
com essa informação apenas o Governo, que volta a esta
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prática ~·é dando que se recebe"', mas aos partidos políticos
que se deixam corromper por isso. É, portanto, um acontecimento de características bilaterais. Há um governo que corrompe, que _dá; há o partido político que. corrompido, recebe.
Por conseguinte, é muito triste essa realidade: pelo manuseio
dos cargos obtém-se o número de parlamentares que devem
atuar defendendo os ideais do Governo. Não há filo~ofia 7
nem ideologia, nem programa de governo. Há cargos, há
parenteS e amigos de parlamentares para os cargos. Isso realmente é deprimente. Apenas sugiro a V. Ex~ que a nossa
crítica não deve ser somente à primeira parte da oração franciscana - "é dando" - , mas também à segunda - "que se
re~_ebe". _9 _GovernC? 9-.á e recebe dos parlamentares porque
deu. Enquanto isso, há uma grande inquietação"sociã.l, grandes
inquietações no âmbito de determinados cstamentos, inclusive
dentre os militares. Li até as declarações de um veterano
militar admitindo a possibilidade de um choque entre militares
fiéiS aõ G<Yve-rno e os descontentes, o q·:e é da_maior gravi-dade. Isso foi publicado pela imprensa brasileira, inclusive
a do Estado do Ceará. Além disso, li declarações contra anistias. Enfim, estamos ·num universo de parafernálias. É dando
que se·recebe é urna prática indecente, indecorosa, não apenas
para o Presidente Collor, mas também para as pessoas que.
recebendo, devolvem os favores do voto aos projetas governa~
mentais. Isso é uma tristeza, Senador Ronaldo Aragão. Muito
obrigado.
O Sr. Amazonino Mendes- Permite-me V. Ex~ um a parte?
O SR. RONALDO ARAGÃO - Sim, nobre Senador.
Tecerei apenas um pequeno comentário ao ãpatfe do Senador
Cid__ ~abóia de Carvalho. Em seguida, concederei o aparte
a V. Ex•
·
Coro muita propriedade. V. Ex~ aborda- a rDáxima de
São Francisco. de Assis, tão condenada pelo Governo que
se instalou no Brasil, na sua campanha e durante a sua gestão.
O jornal dá alguns detalhes a respeito:
"O Ministro de Minas Energia, Pratini de Moraes,
pediu aos Deputados do PDS que indiquem nomes
para o seu Ministério. O PTR, com 17 Deputados,
negocia a Secretaria de Promoção Social."
É um verdadeiro mercado persal Isso foi condenado no
início do Governo. -Mais grave -ainda são as contradições que
estão ocorrendo no dia·a~dia. Quan_do o G.overllo se inst~lou,
havia 23 Ministérios~ foram di~i!1uídoS para 10. Agora, vendo
que a diminuição fo"i. um_ ~n:_o, embora o argumento tenha
si.9o no sentido de se fazer economia, isso não ocorreu, foram
coloc~dos funci9nários em disponibilidade. com o mesmO pagamento. Entendendo que era pfeciso oferecer mais cargo~_,_
novamente se criaram mais MinistéríõS.
-Ninguém entende mãis- ilada; hoje, a filosofia dita na
campanha eleitoral já não vale coisa· algunia. Age-se_ como
se o povo fosse uma massa de manobra e tivesse memória
_curta, com o que não· concordo. Por tudo isso, fico me perguntando: que governo- é esse?
O.S:r•.Amazonino Mendes- Pen"!:üte-me V. EX~ uin aparte_L_
O SR. RONALDO ARAGÃO -Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Amazonino Mendes- Muito obrigado, ilustre Senador, pela concessão do aparte. Entendo q-ue essa matéria é
extremamente delicada porque é difícil descobrir onde estaria_
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o limite entre o ser e o -hão-ser nessa Cfuéstão. Na verdade,
fico refletindo sobre a respeitável gestão do GovernadOr Fleury em São Paulo. É um governo composto por vários Partidos,
inclusive com secretarias originárias de vários outros, que honra sobretudo o Partido de V. Ex~ E não vejo nenhuma crítica
que não poderia ser de fato procedente em relação a essa
prática de governar, que é adotada no mundo inteiro. Por
outro lado, socorre-me à memória a figura, por exemplo,
do Ministro Adib Jatene, um homem que está açima de qu_al_-
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O Sr. Amazonino Mendes- Eu buscaria alguns exemplos
históricos para ilustrar _que é _prudente reformar opiniões e
posições, haja vista o que- ocorreu com alguns generais teimosos, que levaram seus povos à derrocada, simplesmente pelo
orgulho da manuten~ão de uma estratégia que seus próprios
auXiliares demonstravam estar errada. Isso ocorreu com Xer~
xes, quando tentou invadir a Grécia. O próprio Napoleão,
com todo o seu poderio e invejável intelectualidade estrategista, tornou-se grande porque chegou a reformular, humildemente, esquemas de batalha. Ora, administrar este País é
uma luta, sobretudo nesta situação. Vejo, portanto, pelo lado
oposto, ou seja, reformular só engrandece o Presidente Collor.
O fato de o Presidente, à época, ter asseverado que não governaria com os Partidos não o leva ao descrédito. Sua Excelência
poderia ser castigado se o tivesse_ feito de" forma hipócrita.
No entanto, se subjetivamente ele considerava uma verdade,
seu dever era dizer a verdade. Parece-me que assim o fez.
No campo da batalha, entretanto, observou não ser essa a
verdade e teve a humildade necessária para, perante a Nação,
reformulá-la. Há, portanto, nobre Senador, o reverso, que
apenas enaltece e dá mais segurança ao povo brasileiro cm
relação ao seu Presidente. Digo isso de forma impessoal, por
amor à lógica, sem .querer tecer qualquer forma laudatória
ao Presidente da República. Volto a palavra ao nobre orador.
Muito obrigado.
O SR. RONALDO ARAGÃO - Senador Amazonino
Mendes, vejo o esforço que faz V. Ex~ em defesa do erro
do Presidente Fernando Collorde Mello. Embora tenha apoiado, pelos quatro cantos desta Nação, as políj~~s_ econômi~a
e agrícola do seu Governo, Sua Excelêncía hoje reconhece
que· foram dois anos de erro; pelo menos é o que tenho ouvido
dos seus pióprios líderes, ao afirmarem que, agora, o Presidente começou a acertar. Isso esclarece que o Governo até
hoje só errou; e errou tanto que resolveu adotar a máxima
de São francisco de Assis: "É dando que se recebe". conforme
noticiam os jornais.
Faço questão até de trazer a· esta Casa o discurso do
Presidente da República em repúdio à classe política e a essa
prátiCa de loteamento, comumente utilizada nos governos anteriores, durante sua campanha eleitoral.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

quer manifestação e simpatiã. partidária, nome de extreniada
respeitabilidade nacional e, na sua esteira, estaria o Ministro
José Goldemberg e por que não falar também do Ministro
Marcilio Marques Moreira, homem que não está vinculado,
pelo menos nos tempos de hoje, às questões político-partidárias; fOI E-m-baixador do Brasíl em Washington e _leptbra_,
no seu passado político, a figura histórica, brilhante, que honrou este Congresso, que foi o grande e inesquecível San Tiago
Dantas, de quem foi secretário. Apartando essa fase da vida
desse ilustre homem público, é visível que o Ministro Marci1io
Marques Moreira não teria nenhuma vinculação. Ademais,
já é uma realidade a antecipação do plebiscito para a definição
do nosso novo sistema de governo. A tendência deste País
é parlamentarista. Tivemos duas experiências, diria, caricatas,
que não conferem ainda segurança ao político brasileiro com
relação ao parlamentarismo, sobre o que expenderei, modestamente, a minha opinião. Percebo não um loteamento de
cargos, mas uma expcriêhcia pré-parlamentarista, em que os
Partidos que se dispõem a apoiar o Governo - no caso,
o ter negociado nenhum cargo - seriam responsáveis, de
per si, pela condução da coisa pública. Seria uma espécie
de experiência prelirriiilar, que nos poderia informar, com
maior ou menor se-gurança, o grande desejo parlamentarista
que toma conta da Nação e deste Congresso Nacional. Assim
sendo, ilustre Senador, sempre com os cumprimentos de quem
o admira -pois sei que V. EJé', quando assoma à tribuna,
o faz por motivoS de extremado patriotismo, marca inerente
da atividade política do ilustre conterrâneo, também da Amazónia- sem querer defender, ~as apenas como uma contribuição parlamentar; imagino não se cte:va rotular essa magnífica experiência do Governo, esse exe-mplo de isenção do
Presidente, despedindo-se dos _seus amigos e procurando se
arrimar nas forças partidárias para poder lograr ao País a
chama da modemizaçã<J brasileira.
DOCUMENTOSA QUE SE REFERE O SR. RONAL·
O SR. RONALDO ARAGÃO - Senador Amazonino DO ARAGA-OEM SEU DISCURSO:
Mendes, agradeço a deferência de V. Ex~ a minha pessoa.
Leio, na Folha de S. Paulo: "Governo loteia segundo Folha de S. Paulo
Terça-feira, 14 de abril de 1992
escalão". Quando V. Ex• se reporta ao Governo Fleury, não
GOVERNO LOTEIA SEGUNDO ESCALÃO
me recordo de que S. Ex~ tenha dito que não governaria
com os Partidos; ao contrário do Presidente Fernando Collor
Da Sucursal de Brasília
de Mello, que, ao ass~~ir, _afirmou que não lote:aria o seu
governo
começou
a
entregar
os cargos de segundo
GOverno -são palavras do Presidente.
Fasendo analogia com uma frase de Miguel de Cervantes escalão para atrair o apoio dos pequenos partidos~ garan~i:
-"Quem quer salvar é sublime, mas quem se j~:~lga o salvador maioria no CongressO. O ministro das Minas e Energia, Prattm
é um estúpido" -.lembro que o Senhor Presidente da Repú- de Moraes, pediu aos deputados do PDS que indiqu~m nomes
blica, quando tomou posse, considerava-se um salvado~, en- para o minístério. O PTR. com 17 deputados, negocta a Secre- _
tendendo que os Partidos políticos n.ão tinham nenhum Signifi- taria de Promoção Social.
Mesmo após concluída a reform~, o governo não consecado, inclusive foi eleitO. contra a classe políti_~~·- M~s o qu~
guh.i a niaiOria no Congresso. Com a entrega de cargos ~e
vejo é que Sua Excelência faz tudo ao contrário do que diz.
segundo e terceiro escalões, o governo espera fechar o apOIO
O Sr. Amazonino Mendes- Com a permissão do ilustre das bancadas aliadas e até conseguir adesões isoladas no
Senador, gostaria de complementar.
PMDB e no PSDB.
_ Após recusar a Secretaria de Habitação, o PDC, com
O SR. RONALDO ARAGÃO- É sempre agradável ouvir
V. Ex~
19 deputados, volta a conversar hoje com o coordenador polí-

o_
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tico do governo, Jorge Bornhausen. O líder do partido na
Câmara, Eduardo Siqueira Campos (TO), diz que a bancada
preferiu manter a_ posição de independência a aceit;:~.r uma
Secretaria que está com o orçamento ~mprometido.
O PTR cs_tá __valorizando os seus 17 votos na Câmara.
Bornhausen ofereceu __aQ partido a Secretaria de Promoção_
Social, mas o líder Benedito Doiningos (DF) negocia a Fundação Centro Brasileiro para a Infância e a Adolescência.
O líder do PL na Câmara, Ricardo lzar (SP), disse que
o partido não faz "qualquer restrição" ao nome de JO-ão Me,Uão__ _
para o Ministério do Trabalho.
(Lúcio Vaz e Gustavo Krieger)
Andréa Fornes
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Japão, Masaharu Shimizu, assinar~m ontem convênio para
a troca de análises e informações sobre_a_eçenomia b:rasileira.
O acordo tem por objetivo orientar futuros investimentos ç]jretos do Japão no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'CarJi) - Concedo. a
palavra ao nobre Senador Lavoisier Ma.ia. -·
O SR. LAVOISIER MAIA (PDT - RN. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Se_nadores, depois
de esperar pacientemente, chegou a minha vez de apresentar,
nesta Casa, projeto de lei que autoriza a dedução dos gastos
coro mensalidades escolares, para fins de cálculo de Imposto
de Renda, na declaração anual de rendimentos:

De Tóquio
PROJETO DE LEI DO SENADO N•
, DE 1992
O Japão não tem c_ondições no momento de epnt_ribuir
Autoriza a dedução· dos gastos com menSalidades
financeírainente com o Brasil. Foi o que o ministro da Econoescolares para fins de cálculo de Imposto de Renda na
mia, Marcílio Marques Moreira, ouviu ontem do chanceler
declaraçáo anual de rendimento.
e vice-premiê Michio Watanabe.
O setor privado japonêS continua forte, mas c.- governo
está depauperado. Uma das razões apontadas para explicar
O Congresso Nacional decreta:
a crise japonesa é a dívi_da~e US$100bilhões anuais, contraída
Art. 19 Serão dedutíveis na declaração anual do Imposcom a emissão de bónus pelo governo.
to de Renda das pessoas físicas os valores efetivamente des"0 ministro Watanabe quis _enfatizar que há limites pã.ra pendidos no ano-baSe com mensalidades escolares, até o limite
cooperação finanCCirá dó Japão. Disse que o Japão também individual de 1.200 (hum mil e duzentas) Unidades FiscaiS
tem seus problemas financeiros, uma pesada dívida e o serviço de Referência (UFIR), para o contribuinte e cada um de
dessa dívida, o que deveria ser levado em consideração", seus dependentes.
Art. 2'~ Esta lei entra em vigor na data de sua publíafirma Moreira. A situação econórríica- japonesa-também_ .foi
assunto do encontro que o ministro brasileiro manteve çom_ cação.
Art. 3'~ RevOgam-Se as disposições em contrário.
o presidente do Banco de Tóquio, Tasuku Takagaki.
Marcílio Marques Moreira passa a semana em Tóquio,
Justificação
onde participa da conferência sobre meio ambiente organizada
Em matéria de política educacional, a Constituição Fedepelas Nações Unidas (Encontro de Personalidades sobre Fi~~
nanciamento c Desenvolvimento Ambiental Global). No sá- ral consagrou princípios extremamente democráticos, valendo
"
__ __
___ destacar alguns deles, corno o de que a educação é direito
bado, ele segue para Paris-.
Paralelamente à programação dessa prévia para a Eco-92, de todos e dever do Estado e da fa111_ília, dev-en-do ser promo. o ministro aproveita a viagem para se reuriir -Com 0 - primeiro- vida c incentivada com a colaboração da sociedade. O texto
ministro Kiichi Miyazawa, representantes do Exirnbank (Ex- constitucional estabelece também como princípio o pluralismo
port-lmport Bank of Japan), Fundo de CooperaÇão -Econó- de idéias e de concepções pe'dagógicas, abrindo espaço para
mica Internaciorial (OECF), Ministér!o do Comércio Interna- a coexistência de instituições educacionais tanto públicas como
cional e Indústria, entre outros.
. ·-- .-___ ·"-·
,
privadas. Garante a gratuidade do ensino público ministrado
No Ministério das Relações Exteriores, Marcfii 9 soube em estabelecimentos oficiais. Prevê igualmente a aplicação
que 0 titular não pretende participar da reUnião programada da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolpara 0 mês de junho 110 Brasil. O _Japão será representado vimento do ensino. Os recursos públicos destinam-se tanto
pelo ex-premiê Noboru Takeshita. Miyazawa aindã:não confir- àS escolas públicas quanto às escolas_ cornunitárjas, confesmou presença por causa da situação política n'o p·aís, qUe - -sion:afs ou-filantrópicas·, podendo ser destinados a bolsas de
realiza eleições em julho.
estudo para o ensino fundamental e médio, para os que deNas reuniões de onte_m os japoneses mostraram interesse monstrarem insuficiência de recursos;- quando houver falta
por temas como 0 processo de privatização, narcotráfico, mer- de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade
cado comum latino-americano e reforma ministeriãL A agenda da residência do educando. Nos termos constitucionais, é ain:
dehojeincluicnco:ritr6sCOrtl(YtfiinistrodasFinançitS',Tsutomu da o Poder Público obrigado a investir prioritariamente na
Hata; presit..lente do Eximbank, Mitsuhide Yamaguchi; viceR expansão de sua rede de ensino.
Ora, é sabido que a rede oficial de ensino não tem capacipresidente da OECF,-Chikao Tsukuda; ministro do Mi ti, Kozo
Watanabc; primeiroRministro Miyazawa. Marques Moreira dade para absorver a demanda por vagas, que são suplemenparticipa ainda das comemorações dos 20 anos do Banco do tarmente oferecidas pelas escolas particulares a preços não
Brasil cm Tóquio.
compatíveis com a capacidade financeira dos alunos. Há pouco
tempo, via-se o êxodo de 1,5 milhão de alunos das escolas
CONV~NIO PARA ESTUDAR O PAÍS .
particulares para os estabelecimentos de ensino da rede públi·
Da Sucursal do Rio ca, segundo cálculos da Federação Nacional de Estabelecimentos de Ensino. E outros tantos teriam migrado para as
O presidente do Banco Nacional de _Pesenvolvimento escolas públicas se nestas mais vagas houvesse. como se pôde
Económico e Social (BNDE.S), _Eduag1o Mediano, e o dínbtor deduzir das intermináveis e durilâouras filas de pais à porta
geral do Departamento d~ lnvestiw~ritO~ _QQ,ExiUt~anlc,. do dqs _colégios da rede oficial.
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O que se pode fazer nessas circunstâncias senão subsidiar
o ensino daqueles alunos que são mantidos nas escolas particulares por falta de vagas na rede p4blica, náo sem_ grande~

sacrifícios financeiros para a unídade familiar de onde procedem? É o que o projeto de lei propõe sob a forma de deudução
dos gastos com a instrução. Ao permitir a dedução de parte
dos gastos, à base de 100 Unidades Fiscais de Referência
- UFIR, ao mês, hoje no valor de Cr$ 115.396,00 para o
contribuinte e para cada um de seus dependentes, o projeto
de lei subsidia parte das despesas com instrução, transferindo
o ónus para a sociedade, como, aliás, é preceito constitucional.
ex vi do disposto no art. 205 da Carta Magna. Ali está dito
que a educação é direito de todos e dever do Estado e deve
ser promovida com a colaboração da sociedade. A renúncia
da arrecadação, que a dedução dos gastos representa. constitui, na realidade. uma transferência de recursos de toda a
coletividade para a manutenção de alguém na escola.
A nossa legislação sempre acolheu a ded~ção dos gast9s
com instrução no cálculo do Imposto de Renda, à exceção
de um breve hiato de tempo que vai da edição da Lei n~
7. 713/88 até a Lei n' 8.383/91.
As razões daquela acolhida, que pretendemos restaurar,
são óbvias: pririiCifo, porque gastos com instrução não podem
ser considerados renda; segundo, porque tais gastos destinam-se ao desenvolvimento das fontes produtoras do impo~to,
quais sejam os COiltribuint!.!s e seuS dependentes. O retorno
dos recursos aos cofres públicos é uma questão de tempo.
A renúncia fiscal do momento não é_senão um investimento
que será largamente compensado no futuro.
Sob o manto da simplificação do imposto, a Lei n' 7. 713/88
não mais permitira a dedução dos gastos com instrução, e
recentemente a Lei n" 8.383)_91 a restabelecera, em nível ínfimo, no limite de apenas Cr$50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros) mensais, a preços de março de 1992. Nos dias de hoje
as mensalidades escolares representam muito mais que aquele
valor e estão aumentando todo mês.
O projeto de leí permite a dedução dos gastos com instrução na declaração anual de rendimentos, e não mês a mês,
por estarmos convencidos de ser esta a forma adequada de
se proceder à compensação. As constantes alterações no valor
das mensalidades dificultam o desconto em folha de pagamento, acarretando inconveniências de -ordem burocrática.
Fixamos a dedução em 1.200 Unidades Fiscais de Referência anuais, o- que representa uma dedução mensal de 100
UFIR, equivalente, a preços de abril deste ano,_ a
Cr$115.396,00. Este valor corresponde a cerca de cinqüenta
por cento de uma mensalidade de escola de 2~ grau. Julgamos
ser este um valor adequado para a dedução. Esperamos contar
com o apoio dos senhores congressistas para a aprovação do
projeto de lei, lembrando que a questão educacional é um
dos grandes desafios que se apresentam ao nosso País nos
dias de hoje.
O SR. PRESIDENTE \Carlos De'Carli)- O projeto de
será anunciado na próxima sessão.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.

V.

Ex~

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.l Sr. _Fresidente, Srs. Senadores, apenas para assuntos rápidos
nesta fala que, talvez, seja a última na sessão de hoje, por
parte de um Senador.
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Recebi, há poucos instantes, telefonema do Reitor da

Universidade Federal do Ceará. O caixa- da universidade registra 20 mil cruzeiros de saldo. As linhas telefônicas esü\Q_~~ndO- _
cortadas; todOS-os serviços prestados pOf-outro.s ói-gão~ e_~!?<?'_
sendo suspensos. O Governo não tem liberado rtad_a_._ Foi _no
peiíodO do Ministro Carlos Chiarelli, _que já deixo~ a pasta!
que a situaçãO se_ agfavoU. Depois houve melhora gradati,~a!
más a'gora piorou- i:nuito o relacionamento do Ministério _da
Educação com as universidades brasileiras, tomando-se, como
grande exemplo a Universidade Federal do Ce~rá. Inc~usíve,,
o:reiti:>t já manteVe cóntato, se"gundo ri:te disse, co~_c~~--~~~~~-:
dores Beni V eraS e Mauro B.enevide-s e comigo, todos, representantes do Estado do Ceará.
Outro assunto que quero lamentar é a decisão do Supremo Tribunal Federal de manter a sustação do pagamento
do reajuste de 147.6% em favor dos aposentados.
É do espírito da Constituiçilo brasileira, é" cio espirita
dQ Direito brasileiro, é do espírito das normas e regras que
regem o benefício não deixar que ele se achate, que ele se
desvalori_~e, que el!!_perca o poder aquisitivo. O real poder
de compra, segundo o Direito brasileiro, assiste com muita
razão_ o benefício pago pela Previdência Social. Salário, provento, subsídio, soldo ou o que quer se pague a alguém deve
manter o poder de compra.
A ConstituiÇão Federal tem detalhes como estes que vo~
citar. O art._194, item IV: Hii'redutibilidade no valor dos benefícios". Não pagar os 147,6% é reduzir os benefícios._
_
O art. 201, § 2~, da Constituição Federal diz o seguinte:
"É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente, o valor real,
conforme critérios definidos em lei."
Já o art. 58 do Ato das Disposições Constitucionais Tran:.
sitórias diz o seguinte:
"Art. 58. Os benefícios de prestação continuada, mantidos pela previdência social na data da promulgação da Constituição, terão seUs valores· revistos, a
fim de que seja restabelecido o poder aquisitivo, e"presso em número de salários mínimos, qtie tinham
na data de sua concessão, obedecendo-se a esse critério
de atualização até a implantaÇão do plano _de cust~io _
·e benefícios referidos no artigo seguinte.
Parágrafo único. As prestações mensais dOs- benefícios atualizadas de acordo com este. artigo serão
devidas e pagas a partir do sétimo mês a cont~r da
promulgação da Constituição." O art. 59, ainda das Disposições Constitucionais- Transitórias, diz:
"Art. 59. Os projetas de lei relativos à organi~
zação da seguridade social e aos planos de custeio e
de benefício serâo apresentados no prazo máximo de
seis meses da promulgação da Constituiç-ão- ao Congresso Nacional, que terá seis meses para apreciá-los.
Parágrafo único. Aprovados pelo Congresso Nacional, os planos serão implantados progressivamente
nos dezoito meses seguintes."
Conforme se verifica, o legiS-lador -Constituinte cuidou
de preservar o valor real dos benefíciOs, historicamente vulnerável aos efeitos funestos da infláç-ãd, atrelando-os, primeiramente, ao salário mínimo. isto é. até a implantação do plano
de custeio e benefícios.
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Após tal implantação, -o legislador Constituinte delegou
ao regulamentador a escolha de outro pa:râmetro._A implantação que a Lei Maior quis ver progressiva foi detonacia com
a aprovação das Leis noS 8.212e 8.213, de 1991, e se consumará
nos 18 meses seguintes à data do advento das _ahtdidas leis,
Disso, questões podem ser sus-citadas, dentro de uma lógicajurídica: O salário mínimo, eleito pelo Constituinte tomO indexador dos benefícfóS:; âeixoU de sê-lo com o surgimentO das
mencionadas leis? O saláriQ m,ínimo continuar_á' servindo- de
referencial para atualizar os valores dos benefícioS ati que
se exaura o prazo de 18 meses, quando se efetivará a implantação dos planos? Independentemente da resposta às indagações aqui aventadas, o certo é que até 30 de agosto do ano
passado o salário mJni"mo-permaneceu na condição de parâmetro oficial da PrevidênCia Social para a atualização dos valores
dos benefícios.
Mas, por força do exposto no art. 8t~ da Lei n" 8.222,
de 5 de setembro de 1991, o salário mínimo, em setembro
de 1991, passou a 42 mil cruzeiros, alcançando 147,06% em
relação a março de 1991, percentual este que, indiscutivelmente, deve ser repassado para os valores dos benefícios a
partir da mesma data. Através da Portaria do Ministériõ do
Trabalho e Previdência Social n"' 3.485, de 1991, tentou-se
recompor o valor dos benefícios em-decorrência das perdas
registradas no período citado no item retrocitado. Isso se fez
escolhendo um indexador cujos aspectos formadores não coincidem com os índices alcançados pelo salário mínimo.
Por maiS que-VISem reSgUardar o -caixa da Previdêr~.;ia,
o_u evitar um tratamento diferenciado entre beneficiários e
trabalhadores_ern geral, com rendimentos superiores ao salário
mínimo, tais argumentos, diante da lei constitucional~ não
serão capazes de deter a avalanche_das ações judiciais que
estão sendo itttentadas.
Lamentavelmerlte, o Supremo Trib~~ai"SusPetlde as-ITminares, numa medida que atende às necessidades da .administração, mas que esquece o aspecto social que, tanto quanto
o aspecto político, é de grande importância.
Por outro lado, comecei meu discurs_o, falando nas_universidades, não por falar, mas é preciS(Yque·se diga que aposentactos e universidades têm um mesmo tratamento deferido_
pelo Governo centi"al. O Bras_il está sob aband_ono; abandona-se a universidade brasileira; o aposentado é jogado à sorte
de qualquer destino, por·mais indigno que seja; os mutuários
da casa própria são- espezinhados dia a dia, sem urna providência do Banco Central; um General do Exército dá entrevista prevendo um choque entre militares fiéis ao Governo
e militares descontentes.
Há muitas notíCias graves qUe podem ser prÓlatadas nesta
tribuna. Tudo iSSo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é de uma
gravidade extrema, enorme, porque a composição do novo
ministério cm nada dCiXa a perceber uma boa vo.ntade presidencial em atender aos reclamos sociais, em ouvir a voz do
povo, em entender o linguajar de uma massa qu-e- cada vez
está mais espoliada e mais sofrida pelos fracassos do Presidente
Fernando Collor de Mello.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O_ SR. GERSON CAMATA (PDC -

Abril de 1992
ES. Pronuncia o

seguinte discurso.)- Sr. PreSidente, SPs e Srs. Senadores,
como que sob o efeito de forte analgésico, ou da paralisia
que surge da própria perplexidade, grande parte da organização social assiste sem reação à escalada incontida da violência e da crfminalidade:
·
--·
Uma e outra, neSsa trágica e· firme caminhada, deixam .
milhares de vítimas no seu rastro, e a sensação de que faliram,
em nosso País, os condicionamentos ditados pelo costume
e os mandamentos imperiais da lei e da ordem.
Além disso, com a enraizada convicção da impunidade,
um número cada vez maior de indivíduo ignora a lei, desteme
o aparato policial, infringe de todos os modos as normas de
convivência social e desafia acintosamente a Justiça.
Mas, à sociedade mesma, se permite o surgimento dessas
distorções, incumbe, em contraposição, viabilizar o conserto
de seus errOs. Nesse terreno, Conquanto uns poucos percebam,
expressivos grupos populacionais vêm estudando as causas
do aumento da violência e os efeitos que acarreta, e prescrevendo, para cada uma de todas as suas inaceitáveis formas,
os--meios mais certos de evitá-las.
Na área do combate à violência no esporte, merece especial referêncía o trabalho que vem sendo desenvovido pela
Universidade Federal do Espírito Santo, sob a coordenação
_do ilustre Professor-Guilherme Filgueiras de Carv-alho, reunindo, no grU-po responsável pelo projeto, -os maiores expoentes
do corpo docente daquela nacionalmente admirada entidade
de ensino superior.
Há pelo menos cinco anos, esses mestres mostram-se
preocupados com a ohda de violência que atinge o País e,
na área esportiva, com as crescentes agressões envolvendo
atletas, torcedores, dirigentes, árbitrOS e o próprio policiamente, transformando-os em verdadeiros guerreiros, e os
campos e ginásios, destinados tão-somente às competições,
no cenário de suas batalhas.
Entenderam, com acerto, aqueles prOfessores capixaba~.
que tais atitudes.não podem ser toleradas, pois ''aviltam a
dig~_idade do ser hum_ano", neles ocasionando ferimentos graves e mesrilo a morte de numerOsas- pessoas, inclusive de
mulheres e crianças indefesas.
A4emaiS, não se poderia ignorar que -um quadro tãõ- distorcido das finalidades do esporte constituía, desde então,
real am~aça aos objetivos maiores das práticas desportivas,
que privilegiam essas atividades por suas características educacionais e recreativas.
Surgia, assim, o Projeto de Extensão da Universidade
Federal do Espírito Santo, objetivando a "educação corounitária no esporte". Sob o lema "diga não à violência e às
atitudes antidesportivas entre torcedores, dirigentes árbitros,
jdgadoi-es e policiamento", a iniciativa vem reCólhéh-do, desde
1987, os frutos das medidas recomendadas.
Entre elas, a de que deveriam ser proporcionadas a "informação e formação a todos os envolvidos em práticas esporti vas", com especial ênfase aos mais jovens, ainda ocupantes
das categorias limitadas à idade dos 18 anos, proporcionando-fhes "cursos, palestras, debates, análise de_vídeos" e enconDurante o discurso do Sr. Cid Sabóia de Carvalho, tros para estudo e treinamento das regras e técnicas desportivas._
_
o Sr. Carlos De'Carli, 2~ Vice-Presidente, deixa a Cadeira
é o êxito do projetO, elogiado até mesmo
Tão
grande
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Beni Veras,
pela FIFA, queseus trabalhos transpuseram os limites territoSuplente de Secretá~io.
riais do nosso Estado e alcançam, hoje, as vizinhas unidades
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra da Federação. No ano passado, por exemplo, foram atendidas
ao nobre Senador Gerson Camata.
·
as cídades de Vitóri~_. Barra do São Francisco, Nova Benécia.
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mar Abreu Espíndula e Máno Amorim Neto, cumprimentar
a todos os funcionários dessa instituição em meu estado, nao
someJ?.te pela importante data, mas, também, e principalmene o Rio de Janeiro.
Contabilizando quase 10 mil pessoas atendidas, segue te, pelos relevantes serviços que vêm prestando ao povo capio programa a sua aplaudida trajetória, conscientizando sobre- xaba.
Muito obrigado. (Muito bem!)
tudo os praticantes_ de esporte quanto à importância da forma-ção integral do indivíduo, e quanto à necessidade de reverter
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra
a escalada da violência - duas das condições essenciais para
o desenvolvimento das habilidades, atitudes e _comportamen- ao nobre Senador Humberto Lucena.
Iúna, João Neiva, Aracru:z, Fundão e Anchieta, no Espírito

Santo, e Além Paraíba e Belo Horizonte, em Minas Gerais,

tos humanos.
Essas resumidas considerações parecem-nos suficiente.
para uma correta avaliação dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela Coordenação de Extensão da UFES, e para
que os Anais do Senado da República a registrem como credora também da nossa admiração e aplauso, pela meritória contribuição ao processo de combate à violência, em todas as
suas formas.
Sr. Presidente, Srs. e sr~s e Senadores, a história do Esta- _

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores,
há mais de três semanas, os quarenta milhões de brasilejros,
que se estimam compor a audiência diária do Jornal Nacional,
da TV Globo, puderam ver e ouvir o DeputadoMoroni Torgan
doPSDB/CE, anunciar a posse de "informações gravíssimas"
sobre_ o tráfiCo de drogas no Congresso_ Nacional,_ onde se
sediaria essa ação criminosa no Distrito Federá! e toda a -cidadede Brasília. do do Espírito Santo confunde-se Um pouco- coin a história
Essa atitude, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pelo sensado Banco do BrasiL
cionalismo de que se reveste e pela precipitação e irresponsaTendo chegado ao estado há 75 anos, essa instituiÇão··
-- bilidade que lhe são inerentes, foi e tem sido, como não podia
foi uma das alavancas para o progresso e desenvolvimento deixar de ser, alvo de veementes declarações e pronunciade minha terra, contribuindo, não somente
com os serviços mentos que não se restringiram aos membros do Congresso~_
que prestou e ainda presta à população, mas, também, na mas reuniram a opinião de intelectuais e outros cidadãos da
formação de excelentes técnicos no setor, onde, muitos deles, soCJ·edade c·IVI-1 oroant'zada 0 u n a·o , em todo o p a·s
1 •
0
alçados a funções de relevo nacional, ajudaram, enormemenA essas re ações
· t ar-me. p OIS
· sena,
·
1·nd·1gna d a s ve nho Jun
te, no reconhecimento que o Brasil tem hoje na capacidade, no mínimo, estranho que permanecesse calado diante dessa
formação e inteligência da gente capixal;>a.-investida insensata contra o Poder Legislativo. Coinó- disse
Presente em, praticamente, todos os municípios de meu· o grande Unamunõ, há momentos em que calar significa doestado, o Banco do Brasil sempre teve um trabalho voltado, brar-se à indignidade e consentir que os setores negativos
de preferência, para as--chamados setores produtivos, notada- da sociedade se arvorem em seus condutores.
mente a área agrícola, por ser um dos sustentáculos da econo- _ _ ~a verdad~. não se trata aqui apenas de admoestar a
mia brasileira.
palavra açodada de um Deputado pouco afeito à cUltura da
E no Estado do Espírito Sànto tem sido assim, apesar vida parlamentar e sem a experiência histórica de sua defesa,
das dificuldades económicas dos últimos tempos, que têm ini~ enquanto parte essencial do tripé de poderes da democracia,
bido um pouco os investimentos no setor.
como os que aqui só foram momentaneamente ~alados _por
Mas, ninguém contesta a importância da instituiçãn no força dos atos discricionários da ditadura militar, entre os
processo desenvolvimentista de meu estado.
quais, com orgulho, me incluo.
Paralelamente, contudo, ao trabalho de investimentos
_Trata-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de entender esse
nos setores produtivos, quero, neste pronunciamento, realçar fato como mais um dado significativo;que obje_tjva" e subjetívaa ação do Banco do Brasil em busca de uma política de_ incen- mente, vem prestar serviço aos que não se conformam com
tivo funcional em seus quadros.
a retomada democrática e não podem, ipso facto, admitir
As contratações ali só se verificam através de concursos;- o -pleno e integral funcionamento do Congresso.
e as ascensões seguem diretriies legais, s~m apadrinhanient_9- Sem dúvida. Sr. Presidente, Srs. Senadores, o narcotráou benefícios escusos.
- _fico está hoje entranhado em nossas sociedades, a deStruir
Essa política altamente profissional no trato de seus fun- com ·ímpeto avassalador as reservas morais que as lastre iam.
cionários, fez do Banco do Brasil uma verdadeira escola, sendo Está, portanto, na mira dos governos de todas as nações,
comum, por causa disso, deparar-se com funcioriários aposen- que se esforçam por encontrãr formas objetivas de, no mínitados, licenciados ou cedidos pela instituição, ocupando im- mo, reduzir o seu impacto social negativo.
portantes cargos públicos em governos estaduais e no próprio
O Brasil, fronteriçamente marginado por países produ~
Governo Federal.
tores, exportadores· e centralizadores do tráfico de drogas,
E o Estado do Espírito Santo, Sr. Presidente, Srs. e Sr~s vê-se_, mais fortemente ainda, necessitado de equacionar ure Senadores, está neste contexto.
gente e adequadamente esta questão e agir objetivamente
Com o trabalh-o brilhante que o BanCo do Brasil vem para solucioná-la.
Seria, portanto, inconcebível que o Congresso Nacional,
executando em quase todos os seus municípios, o Espírito
Santo tem um povo que se orgulha dessa instituição, e, mais por suas duas Casas, não se ativesse a empreender es_~a tarefa
ainda, de seus filhos que galgam postos importantt!s no país, no mesmo diapasão. E, como se sabe, assim tem feito. Seja
graças ao que absorveram e aprenderam no convívio profis- na elaboração de leis específicas para conformar o instrusional em suas agências.
mental jurídico de combate nacional à droga, seja na contenPor isso, quando o Banco do Brasil completa 75 anos ção interna visando a obstaculizar o fluxo desta no seu âmbito.
de presença em meu estado, quero, através de seu Gerente- Sim, porque o CongreSso-Nacional como Cas.a do -Povo, por
Geral Rcmy Nadir Roy, e dos gerentes de atendimento Wol~ onde transitam cotidianamente milhares e milhares de pes-
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soas, entre Parlamentar~s, funcionários e VíSltantC::., não -poderia ficar iiri.Une àS mazelas· ·próprias da sociedade.

Ademais, há que se notar que do que sabe, __até agora,
do famoso "dossiê" do Deputado Torgan, destaca-se apenas
a figura de um servidor da Câmara dos Deputados, já déiidamente demitido, mancomunado CQ_ID_aJguns policiais, publicitários e outrOs fora-dos quadros de servidores do Congresso,
em ação criminosa razoaveimente fácil de ser combatida, como
o foi e está sendo, pelo_ eficientes serviços de !;i~_gurança das
duas Casas.
-

Mas, não, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a atitude do
Deputado, na pressa de ganhar notoriedade nacional, escapa
dessa faixa de necessária prudência e simpliCidade. -0 que
deixou passar aos olhos e ouvidos da opiniãO Piiblica nacional,
já cotidianamente martelada, por alusões demeritórias ao
Congresso, envolvendo salário·s- ditos extraordin:;iri_o_s dos Parlamentares, e seu suposto pouco trabalho etc. foi a sensação
de que em cada recanto de suas Casas se encontra. imo testado,
um posto de venda de drogas.
E preciso rebater isso com veemência, Sr. Presidente,
Srs. Seriadoresl O efeito maculador do CongreSso Nacional
que atitudes dessa natureza eXercem, sem dúvida, só serve
aos que, como já disse, ~e interessam objetiVarncnte na sua
desmoralização. É o mesmo processo -que ganha curso em
várias partes do mundo, particularmente na América Latina,
onde já vicejaram muitas ditaduras na sua_ história e onde
hoje tentam se reerguer essas forças retrógradas, como é o
caso recente do Peru.
A sociedade brasileira, incipiente ainda no- exercício de
uma democracia plena, em face dos longos anos de _arbítrio
ditatorial a que foi sUbmetida, continua, infelizmente, presa
relativamente fácil para os que articulam uma volta discricionária. E nada melhor para estes do que enlamear o Poder
Legislativo.
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tomemos este
fato da desatrada atuação do Deputado Moroni Torgan como
uma lição impOftã-n.re:-Em outros termos, uma Oportunidade
ímpar para que se· reaja· de modo melhorado e aprofundado
no campo de uma real_ comunicação com a -bpTnião pública
nacional, sob pena de involuntariamente contribuirmos com
os que almejam nossa débâcle, como lance decisivo para Osseus desígnios ãritidemocráticos e anti-progressistas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

COMPARI?CT'M MAIS OS SRS. SFNADORP.S:

f\lfredo Campos - Almir Gabriel - Ama,onino Mendes - Aureo Mello - Carlos [)e'Carlí - C'.oulínho Jorge Dario Pereira - Enéas Faria - Hpitácio Cafeteira - Fláviano Melo - Jlenriquc Almeida - !Iugo Napelcao - Mcira FihO- Valmír C.ampclo- Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- A Presidência convoca sessão extraordinária a reál_izar-se hoje, às 18h e 30min,
coffi -a seguinte matéria:
·
~

ORDEM DO DIA
-lREQUERIMENTO N' 97, DE 1992
-Votação, em turno único, do Requerimento n~ 97, de
1992, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, no~ termos
do art. 172, inciso I, do Regimento Interno,_a incl~são em
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n~ 10, de 1991,
de sua autoria, que qispõe sohre critérios para outorga c renovação de concessão 6u permissão de serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens.
-2REQUERIMENTO N' 125, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 125, de
1992, de autoria do_ S_enador Jutahy_ Magalhães, S9_licitando,
nos termos do art. 172, I, do Regimento Interno, a inclusão
em "Ordem -do Di3 do Projeto de Resolução- n"' 6, de 1991,
de sua autoria, que dispõe sobre formalidades e critérios para
a apreciação dos a tos de outorga e de renovação de concessão
ou permissão de serviço de radiodifusão sonora e de --~ons
e imagens.
.,-3-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 12, DE 1992
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9
12, de 1992, de iniciativa da CorhiSú~ão Dirctora, que altera
o Regulamento Administrativo do Senado Federal, e_ _a Resolução do Senado Federal n"' 86, de 1991, e dá outras provi~
dências.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Está encerrada.
a sessão.
(Levanta-~e

a sessão às 18 hor_as_)
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Ata da 54a Sessão, em 14 de abril de 1992
28 Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Leiislatura

- EXTRAORDINÁRIA Pre.~iàência

do Sr. Mauro Benevides

ÀS 1/IITORI\S F .10 MINIJT()'i, 1\cTTI\M,'if! PIW· vida e incentivada com a colaboração da. sociedade. O texto
constifucional estabelece tai:nbém como Princípio o pluralismo
Sf!N"/1!S O'i .'i/~S. SI'NI\/JORI.iS:
de idéias e de _concepções peda_góg_i,sas, abrindq_ espaço para
Al_exandrc Costa "'::' Alfredo C..ã.mpos- AI mi r Gahricl _- a c;Qexistê_ncia de instituições educacib-nais tanto públicas como
Amazonmo Mendes - Aureo Mcllo - Hcni Veras _ C-arlos privadas. Garante_ a gratui~ade do ensino__ público miJ1-is_tr~do

De'Carli - Carlos Patroc!nio - César Dias_- Chagas Rodrigucs- Cid S~h6ia de Carvalho- Coulinho Jorge_- Dario Percira- En~ias Faria- l•:pitác_io \.afctcira --Flaviano MeloGaribaldi Alves Filho- Gerson C'..arrtata- Guilherme Palmeira -llcnriquc Almeida- Hugo Napolcao- Humberto J .ucena- Irapuan Costa Júnior- Jarhas Passarinho- Joao França- João Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Eduardo- Jos~ Paulo Bisol -José Richa - ~OSO Sarney
-Jutahy Magnlhflcs- Lavoisier Maia -I l!vy Dias- J..o-ureinbcrg Nunes Rocha - T.ourival Baptista - Magno Bacelar Mansut'to de Lavor - Marco Macicl - Mário Covas- Marlucc Pinto- Maurírio Corrê a- Mauro Bencvides- .Mcira Filho- Nabor Júnior- Ney Maranhão- Odacir Soares- Rachid Saldanha Dcr7i - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão Valmir Camp"lo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 52 senhores _$~nac!_m:es.-:~
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. _
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trª-balho§.:
O _Sr. 1" Secretário procederá à leitura de projeto de
lei.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 45, DE 1992
Autoriza a dedução dos gastos com mensalidades
escolares para fins de cálculo de imposto de renda na
declaração anual de rendimento.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Serão dedutíveis na declaração anual do imposto de renda das pessoas físicas os valores efetiv3menfe deSpendidos no ano-base com mensalidades escolares, até o limite
indiVidual d~ 1.200 (hum mil c duzentas) Ünida~es Fiscais
de Referência (UFIR), para o contribuinte e cada um de
seus dependentes.
Art. 2"' Esta lei entra em vigor na: data de sua publicação.
Art. 3o Revogam-se as disposiçõeS Cm coritrárTõ.J ustiticação
·Em matéria de política educacional, a Constituição Fede~
ral consagrou princípios-extremamente democráticOs, valendõ
destacar alguns deles, como o de que a educação é direito
de todos e dever do Estado e_da Família, devendo ser pro mo-

em: -estahelecimentos -oficíàis .. Pfevê ígUalnlelite ã aplicação
da receita resultante de impostos na manutenção e dese_'(lvol~
vimento do ensino. Os--reCu-rSos públicos destinam-se tanto
às escolas públicas quanto às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, podendo ser destinados a bolsas de
estudo para o ensino fundamental e médio, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta
de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade
da residência do educando. Nos termos constitucionais, é ainda o Poder Público obrigado. a _investir p_ti_qritariamente na
expansão de sua rede de ensirto.
Ora, é sabido que a rede oficial de ensino não tem capacidade para absorver a demanda por vagas~ que são suplementarmente oferecidas pelas escolas particulares a preços não
compatíveis com a capacidade financeira dos alunos. Há pouco
tempo, via-se o êxodo de 1,5 milhão de alunos das escolas
particulares para os estabelecimentos de ensino da rede pública, segundo cálculos da Federaçãq ~~~iop~ de Estabelecimentos de-EnsiriO.- E outros tantos teriâffi lnigrado para as
escolas públicas se nestas mais vagas houvesse, como s~ pôde
deduzir das intermináveis· e duiadouras- ffias__de pais à porta
_ - --. :- ,
dos cqlégios da rede oficial_, _
O que se pode fazer nessas-citcU:iiStâilcfas ·senão subsidiar
o ensino daqueles alunos que são maJifido~ n~s·escolas particulare-s -por faltE. de vagas na rede pública, não sem grandes
sacrifícios financeiras para ã unidade familiar de onde procedem. É o que o projeto de lei propõe sob a forma de dedução
dos gastos com a instrução. Ao permitir a dedução de parte
d9_~_ gastos, à base de 100 Unidades Fiscais de Referência
- UFIR, ao mês, hoje no valor de Cr$115.396,00 para o
contribuinte e para cada um de seus d~pendentes, o projeto
de fei subsidia parte das despesas com instrução, transferindo
o ónus para a socieda,çle, como, aliás, é preceito constitucional,
ex-vi_Q._o disposto no art. 205 da Carta Magna~_A}i está dito
que a educação é direit() de todos ~-- d~v~r _do E_stado _e d_eve
ser prqmovída com a _colaboração da sociedade._ A renúncia
de· arrecadação, que a dedução dos gastos representa, constitui, na realidade, uma transferência de recursos de toda a
coletividade para a manutenção de alguém na escola.
A nossa legislação sempre acolheu a dedução dos gastos
com instrução no cálculo do imposto de renda, à exceção
de um __ breve hiato de tempo que vai ·da edição da Lei n~
7.713/88 até a Lei n' 8.383/91.
As razões daquela acolhida, que pretendemos restaurar,
são óbvias: primeiro, porque gastos com instrução não podem

2194

Quarta-feira 15

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

ser considerados renda; segundo, porque-tais gastos desti-
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Na sessão
anteriOr, foi lido O Requ-erimento n9165, de 1992, do Senador
Wilson Martins e outros Srs. Se:Q;J.dores, solicitando seja o
período destinado ao Expediente, da sessão do dia 7 de maio,
dedicado à comemoração do_ Centenário do Triunfo de Generoso Pence sobre a Revolta Separatista.
O requerirn,ento deixou de ser votado, naquela oportunão mais permitirá a dedução dos gastos com instrução, e nidade, por falta de quorum.
recentemente a Lei n 9 8.383/91 a restabelecerá, em nível ínfiEm votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram permo, no limite de apenas Cr$50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros) mensais, a preços de março de 1992. Nos dias de hoje manecer sentados. (Pausa.)
as mensalidades escolares representam muito rriãis que aquele
AProvado.
.
valor, e estão aumentand.o_todo_mês_._
_
___ _
_
A Presidência far~ cump!ir a deli~e_r~~ção ~o Plenáno.
O projeto de lei permite a dedução dos gastos com instruO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a meção na declaração anual de re:ndh.ne_ntos, e .não mês a _mês, _ sa, Comunicação que será lida pelo Sr. 19 Secretário.
por estarmos convencidos de ser esta a_lonna adequada de
É lida a seguinte
_
se proceder à compensação. As constantes alteraç_õ_e_s no valor
·Brasília,
10
de
abril de 1992.
das mensalidades dificultam o desconto em folha de paga. mente, acarretando inconveniên_cia de ordem burocrática.
Senhor Presidente,
Fixamos a dedução em 1.200 Unidades Fiscais de Refe- - .
Comunico, nos termos do ar~_.- 39, alíne:a a, do Regimento
rência anuais, o que representa uma dedução mensal de 100 Interno do Senado FCderal, que estarei ausente dos trabalhos
UFIR! equivalente, a preços de abril deste ano, a desta casa no ·pe-ríodo de 11 a 19 do corrente mês, _quando
Cr$115.396;00. Este valor corresponde a cerca de cinqüenta estarei em viagem à .Itâlia, on~~visit~fei as ins{ãlações aeroespor cento de uma mensalidade de escola de 29 grau. Julgamos paciais Alenia, em Roma e Turim, e-Aeronáutica Machi S.P.
ser este um valor adequado para a dedução. Esperamos contar A, em Varese, parceiras da indústria brasil.eira Embr~er, no
com o apoio dos senhores congressistas para a aprovação do desenvolvimento do projeto do ~ça Tático AMX, conforme
projeto de lei, lembrando que a questãO-edUcacional _é um cópià do Ofício n9 2/92, do Grupo Parlamieiltár Brasil-Itália,
dos grandes desafios. que se apresentam ao nosso País nos · anexo.
dias de hoje.
COrdialmente,
Sala das Sessões, 14 de abril de 1992. -Senador Lavoisier
----- Senador Esperidião _Amin.
Maia.
GRUPO PARLAMENTAR BRASIL-ITÁLIA
(A COmissão de As.suntos Econômicos-decisão terOfício
n•"Z/92
minativa.)
Brasflia, 10 de março de 1992.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - O projeto A S. Ex• o Sr.
.. lido será publicado e remetido à comissão competente. _
Senador Eperidiãó Amin
Nesta
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ Em sessão
Senhor Senador,
anterior, foi lido o Requerimento n~ 163, de 1992, do Senador
Na condição de Presidente do Grupo Parlamentar BrasilEsperidião Amin, solicitando autorização do Senado para au- ltá"Iia, sinto-me honrado com a aceitaÇão do -coovite formulado
sentar-se do País no período de 11 a 19 de abril do corrente a V. Exa, para integrar a comitiva dos parlamentares, na viaano, a fim de empreender viagem à Itália, atendendo a convite gem que farão à Itália, no período de 9 a 19 _de abril próximo,
do Grupo Parlamentar Brasil~ Itália.
sem ónus para o Senado Federal, para visitarem as instalações
0 requerimento deixou de ser votado, naquela oportu- das indústrias aeroespaciais Alenia, em Roma e Turim, e
nidade, por falta de quorum.
Aeronaútica Machi S.p.A, em Varese, parceiras da indústria
Em votação o requerimento.
__
_ brasileira Embraer, no desenvolvimento do projeto do caça
Os Sr-s. Senadores que o aprovam queiram permanecer- Tático _AMX que integram o maior acordo- de cooperação
sentados. (Pausa.)
tecnológica entre os dois países.
Aprovado.
Agradecendo a aten.ção de V. _Exa permaneço à_ inteira
Fica concedida ãlicença sblicítada.
disposição e renovo protestos de estima e conside_ração, _
Deputado Victor Faccioni, Presidente_ do Grupo ParlaO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em sessão
anterior, foi lido o Requerimento n~ 164, de 1992, do Senador mentar Brasil-Itália.
O SR. f "SIDENTE (Mauro Benevides) - A comuniDario Pereira~ solicitando autorização .do Senado para ausentar-se dos trábalhos da Casa nos dias 14 e 15_de abrildo .ca_ç_ão lid~ va1 à publ_icação.
corrente ano.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Passa-se à
o requerimento deixou de ser votado, naquela oportunidade, põ!- falta âe quorum.
Em votação o requerimento.
ORDEM DO DIA
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
Item 1:
sentados. (Pausa.)
Vofaçãb, ~m turno único, do Requerimento n" 97,
Aprovado.
de 1992, do Senado~ Jutahy Magalhães._ solicitando.
Ficri concedida a licença solicitada.

nam-se ao desenvolvimento das fontes produtoras do imposto,
quais sejam, os contribuintes e seus dependentes. O fetorno
dos recursos aos cofres públicos é uma questãõ de tempo.
A renúncia fiscal do momento não é, senão, um investimento
que será largamente compensado no futuro.
Sob o manto da simplificação do imposto, a Lei il9 7. 713/88
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nos termos do art. 172, inciso],- do Regimento Interno,
a inclusão êfil Ordem do Dia do Projeto de Lei do
Senado n"' 10, de 1991, de sua autoria, que dispõe sobre
critérios para o-utorga e renovaçãO- de concessão ou
permissão- de serviço de radiodifusão sonora e de sons
e imagens.
- -

Em votação.
Os Srs. Senadores· que o aprOvam queiram permanecei

sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado n910 será incluído na Ordem
do Dia, oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento n 9 125,
de 1992, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos termos do art. 172, I, do ~-~gimento I_nte_:r:no, a inclusão em Ordem do Dia do-Projeto de Resolução ·no:o 6, de 1991, de sua autoria_,_ que dispõe sobre
formalidades e critérios para a apreciação dos atos de
outorga e de renovação de concessão çu perinissão
de serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
Em votação.
Os Sr.- Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovado.
O Prójeto de Resolução n 9 6 será incluído na Ordem
do Dia, oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 3:
Discussão, em turno únicO~ do Projeto de Resolução n"'12, de 1992, de iniciativa da Comissão Dü:etora.
que altera o Regulamento- Administrativo do Senado
Federal, e a Resolução do Senado Federal n• 86, de
1991, e dá outras providências.
A matéria ficou sobre a meSa durante cinco sessões ordinárias, a fim de ~fE~~ber emendas~ nos termos do art. 235,
inciso II, letra d, do Regimento_ Interno.
Ao projeto não foram apresentadas emendas.
Em discussão o projeto, em-turno únicO.
Os Srs. Senadoies que o aprovam permaneçam;-sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora paTa· r"ed3ç_~O-final.
Esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, redação final que vai ser liçla_ pelo Sr.
1"' Secretário.
É lida a seguinte:

PARECER N• 81, DE 1992
(Comissão Diretora)
Redaçáo final do Projeto de Resolução n• 12, de
1992A Comissão DiretÕii apresenta a redação fixlal do PrOjetode Resolução n9 12, de 1992, que altera o Regulamento-Administrativo e a Resolução do Senado Federal n• 86, de 1991,
e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 14 de abril de 19n. Mauro Benevides, Presidente - Lavoisier Maia, Relator Alexandre Costa - Beni Veras.
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ANEXO AO PARECERN• Si, DE1992
Redação final do Projeto de Resolução n9 12, de
1992.·
Faço saber que o Senado Federal, aprovou,.e eu,
-_,_._. ; Presidente,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
, DE 1992
RESOLUÇÃO N•
Altera o Regulamento Administrativo e a Resolução
do Senado Federal o9 86 de 1991, e dá outras providências.
Art. 1' O parágrafo único do art. 243 do Regulamento
Administrativo do Senado Federal passa a vigorar com a: seguinte redação:
"Art. 243.
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria de Assistência Médica e Social:
- - I - Gabinete;
II -Serviço Médico;
l i -Serviço de Laboratório de Diagnóstico;
IV ~Serviço de Planejamento, Controle e Fiscalização
do Sistema Integrádo de Saúde; e
V- Seção de Administração.
Art. 2• A Subseção IX, da Seção VII, do Capítulo II,
do Título II, do Regulamento Administrativo âo Senado Federal passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos, renum~
rando-se os demais:
''Art. 248. Ao Serviso de Planejamento, Controle e
Fiscalização do Sistema Integrado de Saúde compete realizar
·a integração e interação administrati\;a das unidades envolvidas no Sistema Integrado de Saúde; implementar, sob a
supervisão da Subsecretaria de Assistência Médica e Social,
nofrnas de fiscalizãção e controle sobre a execução do Plano
de Assistência à Saúde; prestar assistência ao Con&elho de
Supervisão na formulação de diretrizes e normas da política
de ação do Sistema Integrado de Saúde, proporcionando o
suporte técnico e serviços requerídos; submeter ao Çc;>_ns~lho
de Supervisão, através da Subsecretaria de Assistência Médica
e SOcial, proposta de celebração de convênios, ajustes e contratos de prestação de serviços necessários- ao tratamento,
prevenção e recuperação da saúde; CQordenar, sob a supervisão da Subsecretaria de Assistência Médica e Saciai, a fiscalização de todos os atos de gestão administrativa, financeira
e operacional do Plano de Assistência à Saúde; e executar
outras tarefas correlatas.
Parágrafo único. São órgãos do Serviço de Planejarílento, Controle e Fiscalização do Sistema Integrado de Saúde:
I - Seção de Planejamento e Controle;
II- Seção de Fiscalização; e
ID- Seção de Apoio Administrativo.
Art. 249. À Seção do Planejamento e Controle compete acompanhar o nível de satisfação dos usuários e a efetividade dos serviços prestados pelo Sistema Integrado de Saúde~
dar ciência ao Chefe do Serviço dos problemas detectados
entre usuários, entidades conveniadas e órgão operacioilalizante; planejar e coordenar as atividades de análise, acompanhamento e avaliação dos serviços médico-hospitalares e de
exames complementares; instruir processos sobre assuntos relativos aos contratos de convênios do Sistema Integrado de
Saúde; ma":ter arquivo dos convênios e contratos, controlando
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datas de vigência e informando a necessidade e conveniência
da renovação.
Art. 250. À Seção de Fiscalização compete executar
a conferência das faturas apresentadas pelo órgão operaciona-

lizante; analisar processos de pagamento; coordenar e fiscalizar as atividades de análise, acompanhamento e avaliação
dos serviços médico-hospitalares e de exames complementares; instruir prOcessos relacionados com a fiscalização dos
contratos de convênios; elaborar demonstrativo financeiro do

Sistema Integrado de Saúde; observar e formalizar eventual
incidência de multa ou penalidade por infração cometida pelo
conveniado na prestação de serviços; e executar outras tarefas
·
correlatas.
Art. 251. À Seção de Apoio Administrativo oompete
coordenar e executar as atividades administratiVas dõ Serviço;

receber, controlar e distribuir o material de expediente; organizar dados estatísticos; estabelecer escalas de serviço; encaminhar informações ao sistema de processamento de dados, de
acor-do com os manuais de procedimentos pertinentes; e executar outras tarefas correlatas."
Art. 3• O item III, do Anexo II, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, bem como a Tabela de Distribuição das Funções Gratificadas, Código 11.4.2, da Subsecretaria de Assistência Médica e Social, passam a vigorar ac:cescido das seguintes funções gratificadas:
a) um Chefe de Serviço FG-1;
b) três Chefes de Seção FG-2; e
c) quatro Auxiliares de Controle de Informaç~o FG-3 ..
Art. 4~ O art. 4~, o art. s~. o art. 6~. § 3~, o 3.rt. 25,
caput, o art. 26, ó art. 27, o art. 28, o art. 29, o art. 32
e o art. 33 do Regulamento do Sistema_Inte_grado de Saúde,
aprovado pela Resolução n~ 86, de 1991, passain a vigorar
com as seguintes alterações:
"Art. 411 São beneficiários diretos do Plano de Assistência, desde que regularmente inscritos, todos os servidores ativos e inativos e seus respectivos dependentes, bem como os
pensionistas vinculadOs ao Senado Federal, desde que estejam
em pleno gozo de seus direitos.
§ 19 O pensionista não responsável pelo grupo familiar,
poderá cadastrar-se como titular do Plano de Assist~ncia à
Saúde.
§ 2~' Ser_á permitido ao pensionista participante ·como
titular do Plano de Assistência à Saúde a inscrição de "aperias
dependentes indiretos, previstos no art. 69 desta Resolução."
"Art. -59 São considerados dependentes diretos do servidor junto ao Sistema Integrado de Saúde, aqueles inscritos
no órgão de Pessoal do Senado Federal e dos seus órgãos
supervisionados:
I-cônjuge;
II- a companheira ou companheiro designado que com-·
prove união estável como entidade familiar;
III- filhos solteiros menores de vinte e um a~os ou Inválidos de qualquer idade;
IV -filhos solteiros menores de vinte e quatro anos,
desde que:
a) seja dependente económico; e
b) esteja cursando estabelecimento de ensino de 1'?, 29
ou 39 graus.
V- ente_ados, observadas as mesmas condições estabelecidas nos itens III e IV;
VI- irmãos solteiros, inválidos ou interditados por alienação mental que vivam sob sua dependência económica e
.conste na declaração do Imposto de Renda;
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_VII -_menor de vinte e um anos que, mediante autorizaçãç judicial,_ viva na companhia e às expensas do servidor
e conste na declaração do Imposto de Renda;
VIII- pai e mãe que, sem economia própria, vivam sob
sua dependência económica e constem na declaração do Imposto de Renda.
Parágrafo únicO. Os dependentes referidos nos incíSOs
IV a VIII, para serem inscritos e mantidos no Sistema Inte- .
grado de Saúde, deverão atender cumulativamente às _seguintes condições:
a) dependência económica exclusiva· do servidor, assim
entendicla a inexistência de renda própria em valor igual ou
superior a um salário mínimo; e
b) comprovação que reside cOrri o titular, em imóvel deste-ou por ele mantido."
"Art. 6~ ·
§ ?9 O pagamento das despesas realizadas pelo dependente indireto será efetuado diretamente à entidade ou_ profissionalliberal, __devidamente credenciado, no ato_da prestação
·
· ·
do serviço."
''Art. 25. Caberá ao Serviço de Planejatnento, Controle e Fiscalização do Sistema Integrado de Saúde estabelecer
mens;llmente o valor da contribuição dos servidores, decorrente de rateio, após submetê-lo à aprovação do ConSelho
de Supervisão através da Subsecretaria de Assistência Médica
e Social."
"Art. 26. A participação do servidor na cobertura das
despesas médico-hospitalares e de exames complementares
realizados, far-se-á, mensalmente, com base nas seguintes faixas de contribuição;
§ 39 O valor da mensalidade e o da participação do
servidor na utilização do Planp_ de Assistência à Sa~de que
ultrapassarem o teto permitido para o desconto em folha,
serão pagos mediante fatora até, no máximo, sessenta dias
do seu vencimento, contados a partir do último dia útil do
mês em__que foi descontado em folha.
.
§ 49 Após a data do yencimento da fatura a que se
refere o parágrafo anterior, o seu valor será atualizado monetariamente,_-Coffi -correção diária, d_e aCordo com os índices
vigerites no País.
- -§ 59 O participante que-não estiver perCebendo remuneração, por motivo de. afastamento regulamentar, sem ónus
para o Senado Federal, poderá optar pela utilização do Plano
de Assistência à Saúde mediante pagamento da mensalidade
e ~ part_icipação nas despesas, através de carnê emitido pelo
Sistema'Integrado de Saúde, de acordo com a faixa correspondente ao seu dltimo vencimentO, ahializado.
§ 6"' Outras formas de participação do titulàr, em programas especiais, tetâo seus percentuais estabelecidos em Normas Complementares a serem editadas pelo Conselho de Supervisão."
---"Art. 27.
§ 19 Constitui assistência por ato de livre escolha a prestada por profissionais ·e instituiçõeS não- credenCiados pelo
Sistema Integrado de Saúde.
§ 2~ Em nenliuma hip6tese se"rã:o" áutOrizados ressarci-.
mentes e/ou tratamento de saúde realizados no exterior."
"Art. 28. O Sistema Integrado de Saúde será dirigído
por um Conselho de Supervisão.
§ 1'
c) Diretor da Secretaria de Serviços Especiais;
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d) Diretor Executivo do Cegraf; e

e) Diretor Executivo do Prodasen.
§ 2• A lotação do Serviço de Planejamento, Controle
e Fiscalização do Sistema Integrado de Saúde será composta,
exclusivamente, por servidores do Quadro de Pessoal do Senado Federal, do Cegraf e Prodasen.
o

§ 3•
§ 4"

Ao Serviço de Planejamento, Controle e FisCalização compete vetar credenciamento e propor o seu cancelarnento,-à vista de denúncias dos _titulares, propor glosas nas
contas apresentadas; e manifestar-se, previamente, sobre o
rateio das despesas globais do Sistema Integrado de Saúde.''
"Art. 29.
••••••••••• ···-- • .;• •••••••• ---· ......... ·~ ~ •••••••• -.-.-.--.--.-.-.-.-= -~-;~ ;, ••••••••

V- autorizar a abertura de conta bancária em nome
do órgão operacionalizante, específica para o Sistema Integrado de Saúde, na Caixa Económica Federal ou Banco do
Brasil SIA, a qual será movimentada mediante as assinaturas
de dois membros do Conselho de Supervisão e- a do dirigente
do órgão operacionaliZante ou, no seu impedimento, a de
seus substitutos legais, especialmente designados p~ra esse
fim, ou, em carátCr cxcepciollal, na falta, impedimento ou
recusa do dirigente do órg"âo operacionalizante, por dois membras do Conselho de Supervisão;
VI-

VII- escolher o órgão operacionalizante do Sistema Integrado de Saúde; e
VIII -assinar, por intermédio do seu Presidente e na
sua ausência, do Vice-Presidente, contrato de prestação çle
serviços com o órgão operaciôhalizante."
"Art. 31. O órgão operai:ionalizante é responsável pela
execução do Plano de Assistência à s-aiíâe do Sistema Integrado ·de Saúde, obede_cidas as determinações do _Conselho
de Supervisão.
_.
Parágrafo único. Ao órgão operacionalizante compete:
I - exercer atividades necessárias à operacionalização do
Plano de Assistência à Saúde, nos termos de convênio firmado
com o Senado Federal, por intermédio do Sistema Integrado
de Saúde.
II :-celebrar convênios e Contratos com entidades privadas e com profissionais liberai.s P!eviamente apr~v_~d_?~ pelo
Conselho de Supervisão;
III- elaborar e apresentar, mensalmente, ao ~erviço de
Planejamento, Controle e FiSCalização do Sistema Integrado
de Saúde, prestação de contas e.relatórios das atividades e
serviços realizados; e
IV- movimentar, em conjunto com o Conselho de S,upervisão, a conta bancária, de natureza especial, do ~istema
Integrado de Saúde, relativa à participação financeira dos
servidores, realizando, inclusive, quando autorizado pelo Conselho de Supervisão, aplicações financeiras rias instituições
de que trata o inCiso VII do art. 29."
Art. 32. O Conselho de Supervisão contará com espaço
físico adequado e material permanente necessário, alocado
pelo Senado Federal e seus órgãos supervisionados.~·
Art. 5" São revogados o § _3_9__ do art. 28; incisos V e
VI do art. 29; art. 30 e seus incisos; e o inciso II do art.
31, do Regulamento do Sistema Integrado de Saúde, aprovado
.
pela Resolução n" 86, de 1991.
Art. 6"' O Conselho_ de Supervisão republicará o Regulamento do Sistema Integrado de Saúde, com âs alterações
. constantes desta Resolução.
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Art. 7"' A Subsecretaria de AdrrÍinistração de Pessoal
republicará o Regulamento J\dminístr~tivo do Senado Federal
compatióilizando-o com b disposto nesta Resolução.
Art. 89 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
·
" - "·
·
publicação.
Art. 9"' Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneviâes) -A redação
final lida vaí à publicação.
_
Sobre a mesa, requerimento que vai: ser ·rido pelo
1~> Secretário.

sr:

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N' 167, DE 1992

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro
dispe11sa de publicação, para imediata discussão e votação,
da redação final do Projeto de Resolução n"' 12, de 1992,
que altera a o Regulmento Administrativo e a Resolução do
Senado Federal n"' 86, de 1991 e dá outras providências.
Sala das Sessões, 14 de abril de 1992.- Alexandre Costa.
O SR .. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação
finaL
Em discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
o SR. PRESIDENTE (Mauro i3enevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores,
há um mês, o Brasil inteiro acompanhou pela imprensa as
últimas horas de sofrimento e agonia de Maria Rita Lopes
Pontes que faleceu aos 77 anos de idade, deixando sensibilizado o País, comovida a Bahia e uma inestimável obra social
e de caridade cristã.
Não teve a graça da maternidade, mas deixou órfã uma
mUltidão de deserdados da sorte, desvalidos, abandonados
e pessoas carentes, principalmente os 900 internos do hospital
que mantinha e as 300 crianças do seu orfanato.
Falo da querida e inesquecível Irmã Dulce, Sr. Presidente, conhecida na Bahia como a mãe dos_ pobres, que no
próximo dia "15 do corrente, quarta-feira dessa Semana Santa,
transcorre um mês do seu falecimento, devendo-lhe ainda
a Bahia e o Brasil um grande saldo de homenagens e reconhecimento pelo seu exemplo de vida, inteiramente dedicada à
caridade e à assistência social, quarido edificou uma obra de
admirável dimensão humana e espiritu3l, no" a-tendimento a
mllhares de pessoas necessitadas de auxílio.
Estive revendo, re~ntemente, um conjunto de reportagens sobre esta extraordinária mulher "frágil no aspecto, mas
Vigorosã. no· espírito", conform_e a_Uefiniu Barreto Simões,
cuja vida foi uma bênção para todos aqueles que dela se
aproximaram.
Conta-se que,~no início de suas obras sociais e de caridade,
"contra toda a prudência humana, ela recolhia doentes e mendigos nas rua·s e: os alojava _no terreiro do convento", ela
própria saia pelas barracas das feiras pedindo auxílio aos fei-
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rantes para os seus assistidos, segundo depoimentos de um
feirante.
Sr. Presidente e SJ:S. Senadores, passada a comoção popular e as manifestações de apreço e de saudades à Ir_mã Dulce,
quando mais de 150 mil pessoas foram às ruas, à Igreja de
Nossa Senhora da Conceição dã Praia_ apresentar-lhe o seu
último adeus, em orvalho de lágrimas sentidas, numa das
maiores manifestações populares que já ocorreu_ettrSalvador
nos últimos anos, nos resta refle_tir sobre a Qívida de gratidão
da Bahia para com ela e uma indagação sobre a continuidade
de sua obra.
Sua sobrinha e sucessora, de mesmo nome, ·Maria Rita:,
afirmou naquela ocasião:
"O ideal fraterno de Irmã Dulce é a essência da caridade
cristã. Ela dedicou 60 anos d~ _su_a_ vida aos pobres e aos
desvalidos. Esse belo trabalho não pode morrer com ela."
Sr. Presidente e Srs. Senadores.
___ _
_
A continuidade de sua obra, resultado de uma iniciativa
pessoal de grande dimensão, deve tornar-se um compromisso
da sociedade, beneficiários desse gesto de altruísmo.
Acredito, Sr. Presidente, no futuro das obras dessa Irmã
de caridade porque, agora, o conselho administrativo da instituição tem em seu quadro pessoas dedicadas e competentes,
como Ângelo Calmon_de_Sá, que é o Presidente do Conselho
e hoje Ministro do Desenvolvimento Regional.
Espero, Sr. Presidente, que a solidadedade fúnebre demonstrada em sua despedida, em que teve honras militares
e uma das mais povoadas manifestações que a Bahia já viu,
se transforme em solidariedade de fato, para eternizar sua
obra de assistência às pesosas carentes, aos meninos de rua
e aos enjeitados da sorte.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 126, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento ln terno) ·
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
_n9126, de 1990 (n91.854/89, na Casa de origem), de iniciativa
do Ministério Público da União, que cria a Carreira de Apoio
Técnico Administrativo do Ministério Público da União e seus
cargos, fixa os valores de vencimentos, e dá outras providências, tendo
PARECERES,
- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob
n"' 485, de 1991, favorável, com voto vencido, em separado,
da Senadora J únia Marise; e _
- de Plenário, Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho,
favorável às Emendas n 91 1 ã 4, 6 a 8; e favorável à de n 9
5, nos termos de subemenda que apresenta.

-3PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 125, DE 1991-COMPLEMENTAR
(Em regimt. de urgência, nos termos do
art. 336~ c, do Regimento Interno)
Votação, em turno úniCo, do Projeto de Lei da Câmara
n' 125, de 1991-Complementar (n' 60/89, na Casa de origem),
que discíplina os limites das despesas com o funciorialismo
público, na fõrma do art. 169 da Substituição Federal, tendo
PARECERES, proferidos em plenário.
__ (:!l.elator: Senador Meira l'ilho.r __ . __
- 1' pronunciame_~to: favo~ável ao projeto;
- 2' pronunciamento: favorável à emenda de Plenário.
(Dependendo de parecer sobre as_ emendas apresentadas
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar oS tr-abalhos, perant~ a Comissão de Assuntos Eco~ómicos.)
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte
-4-

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N'73, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos -do_
art. 336, c, do Regimento Interno)_
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 73, de 1991 (n' 4.064/89, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal de Contas da Untão, que dispõe sobre a Lei
Orgânica do Tribunal de Contas_ da_ União, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n'_ 62, de 1992, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania: 19 pronunciamento: favorável ao Projeto com 35 emendas que oferece:
29 pronunciamento (sobre às Emendas de Plenário): favoráyel
as Emendas de n~~ 44, 45, 56 e 65; favorável nos termos de
subemendas, às de no;.s 36 a 38, 40, 42, 54, 55, 57, 59, 62
e 66; pela rejeição das de _no;.s 43, 46, 47 a 53, 58, 60, 61,
63 e 64; pela prejudicial idade das de n~ 39 e 41; e apresentando
a de n' 67, do Relator.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 31, DE 1991
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 31, de 1991 (n' 4.618/90, na Casa de origem), de iniciativa·
do Presidente da República, que altera a Lei n' 5.700, de
19 de_ setembro de 1971, que dispõe sobre a forma e a apresentação no Brasil dos Símbolos Na_cionaís,-tendo
Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador Mansu~to de Lavor, favorável nos t~Illl:OS de substitutivo que oferece.

-5PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 93, DE 1991
Discussão, eiri. turnO únieó", do Projeto de Lei da Câmara
ns- 93 de 1991, (n9 4.819/90, na Casa de origem), de iniciativa
do Ministerio Público da Uniãoque cria Cargos de Procuradores do Trabalho de 2~ Categoria, Cargos efetivosem cernis~
sãoe dá outras providências, no âmbito do Ministério Público
do Trabalho, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 59 de 1992, da Co·
missão
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
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Parecer, proferido em plenário, Relator: Senador Mansueto de Lavor, favorável nos termos de substitutivo que ofe:.
rece.

-6PROJETO DE LEI N• 114, DE 1991
DiscusSão, em turno unico, ao Projeto de Lei da Câmara
11" 114, de 1991, (n• 2.214/91, na Casa de origem), de iniciativa
do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a reestruturação da Jutiça Federal de Primeiro Grau· da 4~ Região
e dá outras providências,_tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n•58, de 1992, da Comissão
-de Constituição Justiça e Cidadanla.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 56 minutos)
ATO DO PRESIDENTE
N• 172, DE 1991
QUE APOSENTOU LUIZ PAULO FELICIANO DE LIMA
APOSTILA
Fica alterada Para 33i35 (trinta e trêS trliü:ã e cinco avos)
a proporcionalidade do tempo de serviço constante deste Ato,
em virtude do servidor haver atingido mais um ano entre
a autuação do requerimento e a publicação de sua aposentadoria.
Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposentadoria, a que se refere o presente Ato, para incluir as vantagens da Resolução SF n9 21, de 1980 e excluir os arts 490
e 492, do Regulamento Administrativo do Senado Federal.
Senado Federal, 10 de abril de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 141, DE 1992
Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa fixada
no Orçamento da Seguridade Social, referente aos Encargos
Previdenciários da União, ReCursos sob Supervisão do Senado
FederaL
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições
que lhe confere o Regimento Interno, e tendo em_ vista o
disposto no artigo 49, § 3', da Lei n• 8.211, de 22 de julho
de 1991, resolve:
Art. 19 Fica aprovado o Quadro de Detalhamento da
Despesa fiXada no Orçamento da Seguridade Social, para o
exercício de 1992, referente à Unidade a seguir relacionada,
que com este baixa:
__
n.OOO- Encargos Previdenciários da União~
n.102- Recursos sob Supervisão do Senado Federal.
Art. 2~ Este ato entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 19 de jaridro de 1992.
Art. 39 Revogam-se as disposiÇões em contráriO.

-7PROJETOS DE DECRETO
LEGISLATIVO N• 15, DE 1988
Discussão, e111 tUrno uriico, do Projeto de-Decreto Legislativo n• 15 de 1988 (n' 20188, na Câmará dos Deputados),
que aprovao texto tla Convenção n~ 154, da Organização Internacional do Trabalho- OIT, sobre o incentivo à negociação
coletiva, adotada em Genebra, em 1981,_Quran~e as 6_7~ Reunião da Conferéncia Internacional do Trabalho, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 48 e 49; de 1992,
das Comissões
- de Constituição, Justiça e Cidadania; e
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-8PROJETO bE RESOLUÇÃO
N• 23, DE 1991
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9
23, de 1991, de autoria do Senador Maurício Corrêa, que
altera a redação do Parágrafo único do a~_t. 114 e acrescenta
§ 39 ao artigo 126 dO Regimento Interno do Senado Federal,
tendo
PARECERES, Sob ri'' 2 e 3 de 1992, da Comissões
-de Constituição, Justiça e Cidadania, faavorável.
- Diretora, favorável ao Projeto, com emenda que apresenta.
-9PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÁO N• 24, DE 1991
(Incluída em Ordem do Dia, nos termos dó art. 358 do Regimento Interno)
Altera a redação do§ 29 do art. 14 do Ato das Disposições
Constitucíona1s Transitórias. (1 9 signatário: Senador César
Dias)

Senado Federal, 14 de abril de 1992. -_Senador Mauro
Benevides, Presidente.
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QUINTA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE.1992

BRASÍLIA- DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos terInspirados nos princípios do respeito mútuo, da não-intermos do art. 49, inciso I da Constítuição, e eu,_Mauro Bene- venção nos assuntos internos e da reciprocidade de vantagens;
vides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
Desejosos de desenvolver e fortalecer as relações entre
os dois países;
DECRETO LEGISLATIVO
Acordam o seguinte:
N•.ll, DE 1992
Artigo I
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação CultuO presente "Acordo rege todas as iniciativas de caráter
ral celebrado entre o Governo da República Federativa cultural, educativo e esportivo levadas a efeito pelo Gov7rno,
do Brasil e o Governo da RepúbliCa Popular da Bulgária, pelas instituições governamentais e não-g_overnamentais de
em Brasflia, em 25 de julho _de 1990.
uma das Partes Contratantes_ no território da outra Parte _Contratante.
O Congresso Nacional decreta:
--Artigo II
Art. 19 É-aprovado o texto do Acordo sobre CoopeAs Partes Contratantes promoverão o intercâmbio e a
raçãtrCultural celebrado entre o Governo da República Fede- cooperação bilateral nos campos da cultura, da educação e
rativa do Brasil e o Governo d_f!_República Popular_da Bulgá- dos esportes, observadas as respectivas legislações e normas
__- . . víg-ehtes e b diSPosto ao presente Acordo.---ria, em Brasl1ia, em 25 de julho _de 1990. . ___ , __
Pa"rágrafo único-. São suJeitos à aprovação do Congresso
Artigo III
Nacional quaisquer atas que possam resultar em revisão do
referido Acordo, bem como quaisquer ajustes- co.mplemen1. O intercâmbio e a cooperação entre as Partes Contratares que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição tantes poderão compreender:
Federal, acarretem encargos ou comprontissos gravosos_ ao
a) õ--iritercâmbio de escritores, tradutores, diretores, atapatrimónio nacio-nal.
res e técnicos teatrais e cinematográficos, _artistas plágicos,
Art. 29 Este Decreto_ Legislativo entra em vigor na data dançarinos, músicos, arquitetos e esportistas; de sua publicação.
h) intercâmbio· de professores e estudantes de pós-graSenado Federal, 15 de abril de 1992. -Senador Mauro duação;
Benevides, Presidente.
c) a criação de cursos de língua portuguesa, literatura
-- e-·civilização brasileira em universidades búlgaras, e de língua,
ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
literatura e civilizaçãO búlgara em universidades brasileiras;
FEDERATIVA DO BRASIL
.
d) a tradução e publicação de obras literárias e artísticas
E O GOVERNO DA REPÚBLICA
da outra Parte, de reconhecida qualidade;
POPULAR DA BULGÁRIA
e) o intercâmbio de livros, publicações culturais e de inSOBRE COOPERAÇÃO CULTURAL
formações sobre os museus, bibliotecas e outras instituições
O GOverno da República Federativa do Brasil e o Go- culturais;
verno da República Popular da Bulgária (doravante denomiO o intercâmbio de missões educacionais de interesse
,. nados "Partes Contratantes"),
recíproco; e
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g) a organização de manifestações culturais, tais como execução do presel}te i\_cordo e o Govern-o búlgaro designe,
exposfções, conferências, representações teatrais, mostras ci- para o mesmo flm, o Ministério das Relações Exteriores.
2. Todas as questões relativas à execução dos projetes
nematográficas, programas de televisão, apresentações musicais, espetáculos de dança, exibições circi!nSes·e c·e:rtanies és- I! programas de intercâmbio e cooperação cultural, educativo
portivos.
__ _
. e_esportivo entre as Partes Contratante:>, aprovados pela Co2. Na medida de suas disponibilidades. as ~artes Contrã- missão Mista, serão tratadas pelos-órgãos coordenadores.
3. As Partes Contratantes se comprometem a submeter
tantes concederão vagas e bolsas-de-estudo e_m __curs< s de pósgraduação de suas universidades para estudantes da outra à sistemática do presente Acordo todas as suas atividades
~de _riature~a -cultural, educacional_ou esportiva, realizadas no
Parte, em áreas de estudo escqlhid~::u:le_comu_!II_acç.r:Qo. _
~- terrítóiiO -da outra.·
- Artigo IV
1. A fim de implementar o presente instrumento, as ParArtigo VIl
tes Contratantes estabelecerão de comum acordo programas
1. As Partes Contr~tantes poderão celebrar, por via di
bienais de intercâmbio, que compreenderão atividades de coo- plomática, Ajustes Complementares &o presente Acordo que
peração, assim como as condições finailceüas,- entre. outras, visem à criação de programas_ de trabalho el)trc;: universidades
essenciais à stia Conci"etiiaÇãO.
e instituíçóes de ensino.superiór, bem como entre instituições
2. As Partes Contratantes facilitarão, em seus reSpectivos
culturais e esportivas, de ambos os países, que desejem coopeterritórios, a organização dos programas bienais de intercâm- rar nos campos da cultura, educação e ·espórtes, em confot:bio cultural, educacional_ e _esportivo no âmbito do presente midade com os princípios e dispositivos deste Acordo.
Acordo, inclusive quanto à admissão e safda de material artís2. Qualquer modificação ao presente Acordo, ou a sua
tico, obras de arte, material didático e equipamento cultural revisão, deverá ser proposta por- Nota Diplomática e, caso
e educativo, em conformidade com a legislação nacional vi- aprovada por ambas as Partes Contratantes, .entrará em vigor
gente.
- · na data de recebimento da Nota.de re$posta.
Artigo V
Artigo Vill
1. As Partes Contratantes concordam em estabc::lecer
uma ComiSsão. -Mista Cultural, composta de représentantes
1. cada Parte notificará a- outra dO Cuillprimentõ -dos
dos órgãos competentes de ambos os Govem.os, à qual caberá: procedimeritos exigidos pelas respectivas legislações para a
a) analisar o desenvolviinento do intercâmbio e da coope- aprovação do presente Acordo, o qual _entrará em vigor a
ração bilateral nos campos cultural, educacional e esportivo;
partir da data-·de recebimento da última destas notificaçõ~s.
b) avaliar o cumprimento dos_ programas bilaterais de
2. O presente Acordo teiá u.rna duração de 5 aiJ.QS, pointercâmbio, examinar e aprovàr programas bienais elabo- dendo ser automa;tiqmp-nte. renoy~do ppr períodos igu"ais e
·
rados e projetes específicos; e
sucessivos, a menoS que uma das Partes Contratante_s mani·c) propor medidas para o aperfeiçoamento da implemen- feste à outra, por Nota Diplomática, sua intenção de denun.
tação do presente Acordo.
ciá-lo. Neste caso, a denúnCia: SUrtirá -efeito seis -m~ses d_epois
2. A Comissão Mista reunir-~e-á alternadamente ein Bra- de recebida a respectiva notificação.
sília e em Sófia a c_ada dois anos ou de ·acordQ com a çonve":'
3. A denúncia ou téririíim do presente Acotdo não afetaniéncia de ambas as Partes Contratantes.
rá os programas não concluídos durante sua vigência, os quais
3. As decisões e recomendações estipuladas nas reuniões serão fielmente cumpridos.
.
_
da Comissão Mista Cultural deverão constar de uma Ata Final,
Feito em Brasfiia, aos 25 dias do mês de julho de 1990,
feita em· dois textos originã.is, em português e em búlgaro, em dois exemplares, nas línguas portuguesa e búlgara, sendo
ambos igualmente autênticos.
ambos os texto_s _igualmente_ autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: FranArtigo VI
cisco Rezek
Pelo Governo da República Popular da Bulgária: Gueor1. O Governo brasileiro designa o Ministério âas Relações Exteriores c_oino coordenador de sua participação n& gui Jekov Giurov.
R
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição, e eu, Mauro Berrevides, Presidente do Senado. Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N• 12, De 1992

Aprova o texto do Convênio de Cooperação Bilateral entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Bolívia :ita Área de Produ~
ção Animal, firmado em Brasília, em 15 de agosto de
1990.
O Congresso_N~cioi)al decreta:
Art. 1~ É aprovado o texto do Convênio de Cooperação
Bilateral entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo· da República da Bolívia na Área de Produção
Animal, firmado em Brasília, em 15 de agosto de 1990.
Parágrafo único. São sujeitos à 3:provaÇãô âo Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em reviSão do
referido ConvêniO, bem como quaisquer ajUstes complementares que, nos termos do art. 49, iriciso 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, 15 de abril de 1992. -Senador Mauro
Benevides, 'Presidente.
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c) treinamento e especialização de profissiOnais, intercâmbio de experiéncias entre pecuaristas e ex~cução de projetes de forma conjunta.
Artigo II
As Partes Contratantes se Comprometem ã. adotar medidas destinadas a fomentar uma cooperação recíproca·e efetiva,
de acordo com os seguintes parâmetros:
. _
a) constituir, na área ·de produção ãnimal. um Grupo
Técnico de Trabalho, que estará vinculado à Subcomissão
VI- Assuntos Agrícolas, Agropecuária, Recursos Naturais
e Meio Ambiente- da Comissão Mista Permanente de Coordenação Brasil __:_Bolívia, e que será responsável pela execução deste Convênio;
b) promover e executar programas e projetes de aju,d,a
recíproca, no setor de produção animal, principalmente. nas
áreas de fronteira, observados os interesses de cada uma das
Partes Contratantes;
c) estabelecer e manter estratégia e coordenação permanentes das medidas de controle zootécnico de animais reprodutores, embriões e sêmenes, em conformídade ..c.om a legislação vigente nos-dois países;
d) fomentar a cooperação para a aplicação das normas
zootécnicas internacionais e sua adaptação. observada a reali~
dade dos dois países, bem como promover ações. conjuntas
para apresentá-las aos organismos internacionais;
e) coordenar o estudo pelas Partes Contratantes de solici~
tações de cooperação de orgaf!.ismos nacionais einú!rnãclOiiaís
no decorrer da exe.cução deste Convên}_o.
-

Artigo III
· · 0 Grupo Técnico de Trabalho a. que.se refere o A. rt.ig···0
II, será integrado por funcioriáríos dos Minístéríos éolnpetentes de ambos os países.
ArtigolV
o GovernO- d-a· Repúbllca Federativa do Bfasil o Go~ .
o Grupo Técnico, referido no Artigo ü, reunir-se-á, ardivemo da República da Bolíviã (doravante denominados "Par- - nariamente, uma vez por ano, e, extraordinariamente, quando
tes Contratantes")
necessádo, Com o objetivo" de avaliar o desenvolvimento das
Considerando as condições político-geográficas e edafo- atividades e atualizar as diretrizes.
climáticas semelhantes, que favorecem a criação de animais
Artigo V
adaptáveis às regiões tropicais;
Considerando a conveniência de se estabelecer Convênio
1. Cada Parte Contratante· êoiú.unicaiá ã outra, por via
na área de produção animal, visando a aprimorar" os sistemas diplomática, o .cumprimento daS respectivas formalidades inde produção e estabelecer parâmetros zoogenéticos para a ternas necessárias à vig~ncia çlp presente Convénio, o qual
melhoria do desempenho pecuário;
~ntrará em vigor na data do recebimento da segunda notifi·
·
Ressaltando que as obrigações recíprocas ·serão cumpri- càção.
2. O presente- Convênio terá duração de seis anos, e
das dentro de um espírito de cordialidade, cooperação científiCa e tecilológica e de assistência técnica~
.
.
.
.
será- renovado por técita recondução, salvo sé."denunciado
Acordam o·segui"nte:
por qualquer das Partes Contratantes com seis ~eses d~ antecedência."
Artigo I
Feito em Brasília, aos 15 dias do mês de agosto de 1990,
As Partes ContratanteS decidem estabelecer programa _em dois exemplar~ originais, noS idiomas português e espade assistência e· cooperação técnica na área ·cte produção ani:.. nhol, sendo ambos os textos igualmente autêntiCos.mal, mediante a adaptação de mecanismos necessários para
Pelo GoVernq· da Repúblíca Federativa do Brasil: Fran~
elevar a produção e a produtividade pecuárias, por meio do cisco Rezek
_
intercâmbio de experiênciaS, tecnologi·a, treinamento e espePelo Governo da República da Bolívia: Carlos lturralde
cialização de profissionais. Para que Sejam logrado.s tais objeti- Ballivián.
vos~ as·Parte:rCon.tratãn1e-sooserVãrão os seguintes princípios:
a) cooperação e assistência técnica entre ambos os países;
b) colaboração e intercâmbio de informações técriicas nos
Faço saber que o CongressO Nacional aprovou, nos teraspectos da transferência de tecn:ologia,,sistema de produção, mos do art. 49, inciso I da Constituição, e eu, Mauro Berrepesquisa pecuária e outros de interesse mútuo;
vides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO BILATERAL
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO
DA REPÚBLICA DA BOL1VIA
NA ÁREA DE PRODUÇÃO ANIMAL

e
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DECRETO LEGISLATIVO
N• 13, DE I992
Aprova o texto do Acordo de Cooperação para o
Aproveitamento dos Recursos Naturais e o Desenvolvimento da Bacia do Rio Quaraí, celebrado entre o Governo da Repúbüca Federativa do Brasil e o Governo
da República Oriental do Uruguai, em Artigas, em 11
de março de 1991.
Art. I' É aprovado o texto do Acordo de Cooperação
para o Aproveitamento dos Recursos Naturais e o Desenvolvimento da Bacia do Rio Quarai, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da Repúbfica
Oriental do UrUguai, em Artigas, em 11 de março de 1991.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovaÇão do Congresso
Nacional quaisquet atos que possam resultar em revisão do
referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I da ConstituiÇão
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
património naciOnal.

Art.2" Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publícação.
- Senado Federal, 15 de abril de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
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b) a utilização racional e eqúitativa da água para fins
domésticos, urbanos, agropecuários e industriais;
c) a regularização das vazões e o controle das inundações;
d) o estabelecimento de sistemas de irrigação e de drenagem para fins agropecuários;
e) a solução dos problemas decorrentes do JJSO indevido
das águas;
O a defesa e utilização adequada dos recursos minerais,
vegetais e animais;
g) a produção, transmíssão e utilização de energia hídrica
e de outras formas de energia;
h) o incremento da navegação e de outros meios de transporte e comunicação;
i) o desenvolvimento industrial da região;
j) o desenvolvimento de projetas específicos de interesse
-- · - -mútuo;
k) a recuperação e a conservação do meio ambiente;
_ I) o manejo, a utilização adequada, a recuperação e a
conse_rvação dos recursos hídricos, considerando_ as ·características da Bacia;
m) o manejo, a conservação, a utilização adequada e
a recuperação dos solos da região.
2. As Partes Contratantes fixarão as prioridades a serem
observadas com_relação aos objetivos estabelecidos.
Artigo III
O âmbito de aplicação do presente Acordo compreende
a Bacia do Rio Quaraí e as áreás de sua influêitcia· direta
e ponderável que, se fof nec_essário, serão determinadas de
comurii. acordo pelas Partes Contratantes.
. Artigo IV
As Partes Contratantes constituem para a execução do
· presente Acordo a Comissão Mista Brasileiro - Uruguaia
para o Desenvolvimento da Bacia do Rio Quaraí (CRQ).
Até que as Partes aprovem seu estatuto próprio e lhe destinem
os fundos nece~sários para o seu funcionamento, a CRQ se
rege~á pelas nOfmas do Estatuto da Comissão Mista Brasileiro
-Uruguaia para o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim (CLM) e utilizará a sua estrutura física e organizacional,
com os ajustes que se- fizerem necessários.

ACORDO DE COOPERAÇÁO ENTRE O GOVERNO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA l501lRAS1L
E O-GOVERNO DA REPÚBLICA ÓRIENTAL
DO URUGUAI PARA O APROVEITAMENTO DOS
RECURSOS NATURAIS E O DESENVOLVIMENTO
DA BACIA DO RIO QUARAÍ
O GoVern_o-da República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai (doravante denominados "Partes Contratantes''),
Considerando
A fraterna e tradicional amizade que_u~e a_s duas Nações;'
A necessidade de tornar cada vez mais efetivos os princípios de boa-viiihhança e _estreita cooperação entre aS duas
-Nações;
O espírito do TrafadQd_e Amizade, Cooperação e Comércio, de 12 de junho de 1975;
.
_
Artigo V
A.s características da Bacia do Rio Qüaraf;qtie constituem
A CRQ terá as seguintes incumbências:
base adequada__ para a realização de projetas _conjuntos de
a) estudar os assuntos técnicos, científicos, e.cOOôrtlicos
desenvolvimento económico e social;
_
A missão de conservar o meio a:mbierite-para as gerações e sociais relacionados com o desenvolvimento da Bacia do
Rio Quaraí;
··
--futuras· e
b)
apresentar
aos
Governos
propostas
de
projetas
e
ativiw
0 Propósito de melhorar as condições de v~da da~ populações fronteiriças~ bem como de promover o apr~vet~amen_~? dades a serern_exeçutad.os na região;
c) gestionar e contratar, com prévia autorização eXpressa
dos recursos das áreas limítrofes de acordo com cnténos ~q~n
dos Goveq10s em cada _caso~ o financiamento de estudos,
tatívos,
projetas e atividades;
-- -_
·_
_Acordam o seguinte:
--- ' d) supervisionar a execução de projetas, atividades e
Artigo I
obras e coordenar seu ulterior funcionamento;
e) celebrar os contratos necessários para- a exeCUçãc:r-de
As Partes Contratantes se _com.pro·metem a prosseguir
e ampliar sua estreita cooperação para promover o desenvol- projetas aprovados pelos Governos, requerendo destes, em
cada caso, sua autorização expressa;
·
vimento da Bacia do Rio Quaraí.
fJ levar em consideração o impacto ambiental de cada
Artigo II
projeto e, se for o caso, seus respectivos estudos;
1. As Partes Contratantes procurarão atingir, entre ou~
g) coordenar entre os organisrnos·competentes das Partes
tros, os seguintes propósitos:
' · -~~o racional e eqüitativo manejo, utilização, recuperação e cona) a elevação do nível social e ecçmômico dos habitantes servação dos recur_sos hídricos da Bacia, ·assim corno de seus
da região;
-·
demais recursos naturais;
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h) transmitir de forma expedita aos organismos competentes das Partes as comunicações, consultas, informaçõese
notificações que se -efettiem--de- conformidade com o presente
Acordo, e
i) as demais que lhe sejam atribuídas pelo presente Acordo e as que as Partes Contratantes convenham em outorgar-lhe, por troca de Notas ou outras formas de acordo.
Artigo VI
Cada Parte co-ntratante nofificará-a oUtra, por via diplo. mática, do cumprimento das respectivas formalidades constitucionais necessárias pai:'a á vigência do presente ACordo, o
qual entrará em vigor 30 dias após data da segunda notificação.
Artigo VII
O presente Acordo podúá ser denunciado pO-r quafqueruma das Partes Contratantes, mediante Nota Diplomática.
Neste caso, a denúncia surtirá efeito um ano após a entrega
da referida notificação.
Feito em Artigas, aos 11 dias do lnês de março de 1991,
em dois exemplares originais, nas línguas portuguesa e espanhola, sendo ambos os textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Fedei-atfVa do Brasil:
Pelo Governo da República Oriental do Uruguai:
Faço saber que o Congresso Nacional aprovoU-; iloS termos do art. 49, inciso I da Constituição,-e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N• 14, DE 1992
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural, celebrado entre o Goveno da República Federativa
do Brasil e o. Governo da Romênia, em 13 de março
de I992.

O Congresso Nacfonal decreta:
.
Art. 19 É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Rõmênia, em 13 de -março
de 1991.
Parágrafo único. São StijeltoS à ápfovaçãO do éorlgresSo
Nacional quaisquer atas que possam resultar em revisão do
referido Acordo, bem como quaisquer ajutres complementares que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição
Federal, acarretem _encargos ou compromissos gn1vosóS -ào
patrimôníõ nacional.
·- ·
Art. 2Ç> Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
·
de sua publicação.
Senado Federal, 15 de abril de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ACORDOSOBRECOOPERAÇÃOCULTURALENTRE
O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL E O GOVERNO DA ROM'ÊNIA
O GoverriO di- República Federativa do Brasil e o Governo da Romênia (doravante denominados "Partes"),
Inspirados nos princípios de respeito mútuo à soberania
e de não-ingerência nos assuntos internos,
Guiados pela determinação de fortalec_er as relações de
amizade que unem os dois países, e
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Desejosos de fomentar o conhecimento mútuo e a cooperação pacífica,
Convêm:
Artigo I
O presente Acordo rege as atividades de caráter cultural,
esportivo e educacional levadas a efeito pelas instituições governamentais e não-governamentais de cada uma das Partes
no território da outra, observadas as respectivas disposições
legais internas.
Artigo II
Com o objetivo de promover o melhor conhecimento
e a difusão de seus respectivos patriffiônios histõricos e culturais, as Partes estimularão a cooperaçãO -mútua por meio das
seguintes medidas:
a) o intercâmbio de escritoreS, artistas, grupos a:itíSticos
e professores, bem como de especialistas e personalidades
atuantes nos -domínios abrangidos pelo presente Acordo;
b) o estudo e a divulgação das línguas portuguesa e romena;
c) a tradução e edição de_obras de autores da outra Parte,
de reconhecido valor artístico ou fíiêfário;
d) o desenvolvimento e o aprofundamento das relaÇões
entre academias e outras instituiçõeS da área da cultura e
da arte;
e)_ a organização de manifestações culturais e artísficas,
tais como exposições de artes plásticas e de fotografia, mostras
de filmes, programas de rádio e televisão e apresentações
de teatro, dança e mQsica de uma das Partes no território
da ~:mtra% inclusive em bases comerciàis;
I) o intercâmbio de publicações artísticas, filmes, gravações musicais, partituras, discos e fitas;
g) o intercâmbio de iníói"mações, rriareriais e eSpecialistas, na área de arquivos;
h) a colaboração no setor de editoras e do comércio de
livros.
Artigo III
As Partes promoverão a colaboração e a troca de experiências no domínio da educaç_ão, por meio das seguintes medidas:
a) o intercâmbio de professores e outrqs especialistas,
por meio de visitas e estágios, a fim de ministr_ar cursos ou
realizar pesquisas em suas áreas de especialização;
b) o incentivo à cooperação entre os seus estabecimentos
de ensino superior;
c) o intercâmbio de material informativo sobre a história,
a geografia, a cultura e o desenvolvimento ee:onômiCo e social
de cada país, bem como de cursos, programas educativos,
métodos pedagógicos e manuais escolares adotados pelas instituições de ensino dos dois países.
Arti~o IV
1. As Partes concederão, na medida de suas possibilidades, vagas em cursOs de graduação e vagas e bolsas de
estudo em cursos de pós-graduaç~o de suas universidades para
estud_antes._da outra Parte, em áreas de estudo escolhidas de
comum acordo.
2. os- diplomas e títUlos expedidos pOr instituiçõe~ de
ensino su(>erior de uma das Partes terão validade no território
da outra, desde que preencham as condições de equiparação
exigidas pela legislação vigente em cada Parte.
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3. Cada uma das Partes reconhecerá os certificados, díplomas, títulos e graus acadêmicos outorgados em cons-eqüência da formação, do aperfeiçoamento ou da especialização
em instituições da outra Parte. Sobre o reconhecime,nto mútuo
de graus acadêmicos, poderão ser concluídos Acordos separados entre os órgãos competentes das Partes.

no domínio dos meios de comunicação e à criação de programas de trabalho entre universidades e instituições de ensino
superior, culturais e desportivas de ambos os países, que desejem cooperar nos campos da cultura, educação e esportes,
em cOnformidade com "os princípios e dispositivos deste Acor-

Artigo V

Artigo XIII
1. O presente Acordo entrará em vigor 30 dias após a
data da troca dos Instrum-~n_t_ós 4e RatifiCação, de acordo
com os pfocedimentos estabelecidos pela legislação interna
de cada Parte, e permanecerá em vigor por um período de
cinco anos. Após esse período, o pres_ente Acordo será auto~
maticamente renovado por períodos iguais e sucessivos, por
concordância tácita, a -menos que uma _das Partes o denuncie
por via diplomática. Neste caso, a denúncia surtirá_efei_tó seiS
meses após a data da respectiva notificação.
- · 2. Expirado ou denunciado o presente Acordo, as suas
disposições continuarão _a reger quaisquer obrigações não concluídas, assinadas durante a sua vigência.
.
Feito em Bfasília, aoS i3
do mês de março de 1991,
em dois eXemplares originais, nas línguas portuguesa e romena, sendo os dois igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Francisco Rezek.
Pelo Governo da Romênia: Marin Ilies~u.

Cada Parte faCilitará aos cidadãos da outra Parte o acesso
a bibliotecas; arquivos e outras instituições culturais _e educacionais.
Artigo VI

As Partes promoverão a- cooperação entre cinematecas
e outras instituições de filmes, à apresentação- em festivais,
à troca de livros, cartazes, revistas e publicaçõe_s especializadas.
Artigo VII
As Partes incentivarão o intercâmbio de emissões radiofô~
nicas e de programas de televisão que versem sobre OdeSenvolvimento económico, social e cultural de cada país, bem como
de profissionais de rádio e televisãu-, com o objetivo de promover o conhecimento e divulgação de suas respectivas culturas.
Artigo VIII
As Partes promoverão o deserivolvímentó-da cooperação
no campo da educação físiCa- e dos esportes, com base em
entendimentos entre as respectivas organizações despOrtivas.
Artigo IX
Cada Parte protegerá, no seu terriü5ri0, os direitos de
propriedade artística e intelectual da outra Parte, em conformidade com as convenções internacionais de que são signatárias.
.
Artigo X
As Partes estimularão a cooperação no âmbito das convenções internacionais das quais sejam membros, no que respeita o~ domínios abrangidos pelo presente Acordo, sem prejuízo dos direitos e deveres resultantes de outros atos internacionais assinados pelas Partes.
Artigo XI
1. Para a execução -do presente Acordo. as Partes poderão acordar, por via diplomática, programas periódicos "intergovernamentais de cooperação e intercâmbio. Estes programas definirão, entre outras, as formas de cooperação, as disposições financeiras e outras ligadas à sua execução.
2. A Parte_ brasileira designa o MiniStério das Relações
Exteriores como coordenador de sua participação na execução
do presente Acordo e a Parte romena designa, para o mesmo
fim, o Ministério dos Negócios Estrangeiros.
3. Todas as questões relativas à execUção dos programas
intergovernamentais de cooperação e inter-câmbio aprovados,
e outros projetas no domínio da cultura, ensino superior,
educação, meios- de comunicação de massa, esporte e intercâmbio juvenil entre as Partes serão tratadas com os órgãos
coordenadores, por intermédio das respectivas Missões Diplo-máticas.
-Artigo XII
As Partes poderão celebrar, por via diplomática, AjUstesComplementares ao presente Acord_o, que visem à cooperação

do.

·aias

Faço sab_er que o Cohgress9 Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição, e eu, Mauro·Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguirite
DECRETO LEGISLATIVO
N• 15, DE 1992
Aprova o texto do Acordo-Quadro de Cooperação
Fazendário-Financeira, celebrado entre _o__Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo dos Esta.;J.os
Unidos Mexicanos, em Brasília, em 10 de outubro de
1990.
O_Cortgresso Nacional dec_reta:
__
_ . .
Art. 19 - É aprovado o texto do Acordo-Quâdro de Coo~
peração Fazendário-Financeira, celebrado entre o Govemo
da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados
Unidos Mexicanos, firmado em Brasília, em 10 de out~bro
de 1990.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do
referido_ Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I, da ConstituiçãoFederal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
património nacional.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 15 de abril de 1992. - Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ACORDO-QUADRO DE COOPERAÇÃO
FAZENDÁRIO-FINANCEIRA ENTRE OS
MINISTÉRIOS DAS RELAÇÕES EXTERIORES
E DA ECONOMIA, FAZENDA E
PLANEJAMENTO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL E A SECRETARIA DA FAZENDA
E CRÉDITO PÚBLICO DOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Abril de 1992

DIÁRIO DUCUNGRESSO NACIONAL (Seção II)

QuintaCfeira 16 2207

Os Ministérios das Relações Exteriores e- da Economia, troca de dívida por ati vos e o pagamento com dívida externa,
Fazenda e Planejamento da República Federativa do Brasil, de acordo com os compromissos assumidos no Grupo do RiO,
e a Secretaria da Fazenda e Crédito Público dos Estados Uni- ou qualquer outra modalidade que as equipes técnicas de
dos Mexicanos (doravante denominados "Partes").
ambos os países formulem.
Considei"ando
Artigo VI
Que a situação económica inteinacional exige o fortaleciTendo
em
vista
que
o Brasil e o México são membros
mento dos laços de cooperação entre os países da América
do Banco Interamericano de Desenvolvimento e de out ·os
Latina;
A necessidade de contar com um investimento que per- organismos similares, seus respectivos diretores-executiVoS
mita aproveitar a infra-estrutura técnica, operativa e institu- consultar-se-ão com vistas à coo.rdenação de posições nos mencional existente no setor financeiro que sirva de base para ciOnados organismos.
levar a cabo ações concretas visando a desenvolver as relações
Artigo VII
econômicas entre os dois países;
Da mesma forma, as duas Partes consultar-se-ão sobre
A vontade das Partes em estreitar as relações fazendário~ os temas financeiros relacionados com o comércio internafinanceiras.
cional que sejam tratados em diferentes organismos internaAcordam o seguinte:
cionais.
Artigo I
Artigo VIII
Q_ objetivo do presente Acordo-Quadro de Cooperação
_ As Partes incrementarãO a cooperação entre c. s seus resFazendário-Fiminceira é o de impulsionar a cooperação nesta
área e fortalecer os vínculos entre os setores_ financeiros di'! pectivos órgãos competentes a fim de fortalecer o intercâmbio
comercial entre os dois países e apoiar os projetes industriais
ambos os países.
e de complementação económica.
Artigo II
Artigo IX
Para esse- fim, as Partes acordam em que a ·c-ooperação
fazendário-financeira se efetuará através de um mecanismo
E!fl matéria de programas de estabilização e privatização
de consulta e coordenação sobre temas firianceiros interna- de empresas· públicas, as Partes comprometeii?·Se_ a trocar
cionais de interesse mútuo e da assistência técnica mútua entie infqrmações e experiências sobre oS prOcessos d-e privatização
os respectivos organismos nacionais que tenham competêricia des~nvo1vidos nos respectivos países.
em matéria fazendário-financeira, assim como ·nô apoi'o--a -prbArtigo X
jetos de complementação económica entre ambos os países.
As Partes trocarão infoimaç6es e experiências sobre a
formulação e a aplicação de políticas económicas e financeiras.
Artigo III
Artigo XI
As Partes comprometem-se a intúciu:nbiar -infOrmações
e, na medida do possível, a cooperar nas seguintes-áreas:
As _Partes t~ocarão informaçõ~s e experiências --Sobre ~
-dívida externa;
política, o Controle_e a regularnentãÇão das_ instituições bancá-dívida intra-regional;
ri~ comerciais de a_mbos os países, através de seus respectivos
-organismos financeiros multilaterais e regionais;
6rg~os- de regularnel)tação e controle.
-instrumentos de financiamento para: ã Ú'itegraçã:O;
Artigo XII
-programas de estabilização e privatização de empresas
públicas;
- - -----------As Partes convêm em iritercambiar experiências e 1Iifor-formulação e aplicaç3o de políticas económicaS e finan- ma·ç6es com relaÇão aos sistemaS dê seguros_, valores e fianças
ceiras;
que operam em cada país.
-instituições oanCárias comerciais;
Artigo XIII
-seguros e valores; .
As Partes comprometem-se a trocar informações e e>_;;pe-organização fazendário:.administratiVa;
-outras áreas de interesse mútuo que ambas as Partes riências no qUe se refere às políticas e reformas introduzidas
em suas respectivas organizações fazendário-administrativas.
acordem.
Artigo IV
As Partes intercambiarão·ínform3çôes [egularmente sobre suas dívidas externas e_ sobre as condições em qu_e se
realizem novos finari.Ciamentos extenios~ ~assim coniõ sobre
a reprogramação das mesmas.
Artigo V
·As Partes convém em intel-Canibiar inforinaçõeS -e experiências sobre a dívida intra-latino-americana, assim como- em
estabelecer um mecanismo de informação- e consulta técnica
para o funcionamento e a instrumentação de fórmulas para
saldar a dívida intra-latino-americana, que sejam alternativos
ou complementares ao pagamento em divisas, tais como a

Artigo XIV
A fim de coordenar as açóes delivadas do presente
Acordo-Quadro, ~~ assegurar m!!lhores condições para sua
aplicação e de cOntar com um mecanismo de acompanhamento, as Partes convém em criã.r o Grupo de Assuntos Financeiros e Fazendários Brasil-México. -o Grupo encarregarse-á de promover, avaliar e -superviSionar o cumprimento do
presente Acordo-quadro e para este fim reunir-se-á, alternadamente, no Brasil e no México nas datas acordadas pelas Partes
e informará sobre o desenvolvimento de seus trabalhos à SubcOmissão Mista de Cooperação Econômica e Comercial e esta,
pór Sua vez, â Cómissão Mista de COordenação brasileiromexicana.
'1.
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2. O Grupo de Assuntos Financeiros e Fazendários será
íntegrado por funcionários do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
do Brasil e da Secretaria da Fazenda e Crédito Público do
México, os quaiS Serão designados por seus respectivos Governos por ocasião de cada uma das reuniões. Para temas que
requeiram tratamento particular, participarão funcionários
dos setores financeiros de ambos os países.
3. O finanCiamento-dos programas de trabalho a que
se refere a presente disposição será acordado pelas Partes.
Artigo XV
Para a execução do presente Acordo-quadro o Grupo
criado no Artigo anterior estabelecerá programas de trabalho
anuais que compreendam os diversos aspectos e setores da
cooperação.
Artigo XVI
Todo aviso, solicitaç-ão ou comunicação que as Partes
devam dirigir-se em decorrência do presente Acordo-quadro
se efetuará por escrito, sempre que as Partes não acordarem,
igualmente por escrito, de outro modo. Essa atiVidade estará
a cargo, pela Parte brasileira, do Departamento Económico
do Ministério das Relações Exteriores e do Departamento
de Assuntos Internacionais do Ministério da Economía, Fazenda e Planejamento e, pela Parte mexicana, da Direção
Geral de Assuntos Fazendários Internacionais ·da Secretaria
da Fazenda e Crédito PUblico.
Artigo XVll
As Partes convêm -em -prestar sua colaboração quando

as atividades que desejem realizar na execução do presente
Acordo-quadro requeiram a participação de outros organismos e instituiÇões de seus respectivos países.
Artigo XVlll
1. Cada uma das Partes comunicará à Outra, por via
diplomática, do cumprimento dos requisftoS legais internoSnecessários à sua entrada em vigor, a qual se dará na data
do recebimento da segunda notificãção.
2. O Acordo terá vigência de três anos e será prorrogado
automaticamente por prazos similares a menos que uma das
Partes notifique à outra, por escrito, com seís meses de antecedência, sua intenção de denunciá-lo.

Feito em Brasília, aos 10 dias do mês de outubro de
1990, em dois exemplares, na língua portuguesa e espanhola,
sendo ambos os textos igualmente autênticos.
Pelo Ministério das Relações Exteriores da República
Federativa do Brasil: Francisco Rezek.
Pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
da República Federativa do Brasil: Zélia Cardoso de Mello.
Pela Secretaria da Fazenda e Crédito Público dos Estados
Unidos Mexicanos: Pedro Aspe Armella.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso I da Constituiç_áõ, e eu-; Mauro Berrevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o -seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N• 16, DE 1992
Aprova o texto do Acordo sobre a criação de uma
Comissão Mista de Cooperação, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Gover~to
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da República na Tunísia, em Bras:ília, a 27 de novembro
de 1990.
O Congresso Nacional deCreta:
_ _-- __
Art. 19 É aprovado o texto do Acordo sobre a criação
de uma Con;:tiss~o Mista de Cooperação, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República da TuníSia, em Brasllia, a 27 de novembro de 1990.
Parágrafo Unico. São sujeitos à aprovação do CongreSs_o_
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do
referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso r dil ConStituiçãO
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos aopatrimónio nacional.
----Art. 29 Este Decreto Legislativo entra-em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 15 de abril de 1992. - Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ACORDO SOBRE A CRIAÇAO DE UMA COMISSÃO
MISTA DE COOPERAÇÃO ENTRE O GOVERNO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E
O GOVERNO DA REPÚBLICA DA TUNíSIA
O Gov.eriio da RepúbÜca FederatiVa do Brasil e o Governo da República da Tunísia (doravante denomínados "Partes Contratantes")
Conscientes dos laços de _amizade e de solidariedade que
unem seus povos, e
Animados pela vontade comum de intensificar e de reforçar a cooperação em todos os campos de interesse comum
entre os dois países,
Acordam o seguinte:
Artigo I
As Partes Contratantes iilstituem pelo presente Acordo
urna Comissão Mista de Co_operação Brasileiro-Tunisiana, doravante denominada "Comissão Mista".
Artigo II
A Comissão Mista terá -poi- objeiivo, além da troca de
idéias sobre questões de política ínternaciOnã.l que digam respeito aos intetesses dos dois países, o desenvolvimento da
cooperação bilateral e a busca de meios e modos capazes
de promovê-la e reforçá-la, especialmente nos setores econômíco-comercial, cultural, científico e técnico, Artigo III
1. A Comisssão Mista compreenderá:
-uma Subcomissão de Assuntos Económicos e Comerciais, à margem da qual poderão ter lugar encontros de empresários dos dois países, e
__ -uma Subcomissão de Assuntos Culturais, Científicos
e Técnicos.
2.- A Comíssãq _Mista poderá instituir. na medida em
que se fizer necessário, Comitês ad hoc para O estudo em
profundidade de assuntos específicos.
Artigo IV
1. A Coniissão Mista reunir-se--á alternadamente no
Brasil e na Tunísia por comum acordo das Paites Contratantes.
2. A Presidência da Comissão Mista será excercida em
nível ministerial ou por delegação de poderes dos Governos
dos respectivos países.
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Artigo V
1. O projeto de agenda~ proposto· pelo. País anfitriã~,
por via diplomática, com dois meses de antecedência, será
adotado na abertura de cada sessão da Comissão Mista.
2.- Qualquer novo assunto, para ser examinadO pela Comissão Mista, deverá ser objcto de notas dirigidas à outra
parte pela Parte que propõe a inScriçãO, ao mesmo Um mês
antes da data da sessão.
Artigo VI
Os resultados das reuniões das Subcomissões e Comitês
ad hoc serão submetidos à aprovação da Comissão Mista.
Artigo VII
As conclusõe~ 4f! Çomissão Mista serão consignadas em
ata fifinada pelos chefes das delegações, e um comunicado
final será distribuído à imprensa.
Artigo VIII
O presente Acordo será :SUbmetido_ aO~ p'rocedi~entos
constitucionais de cada Parte Contratante, cenrrãrá em vigor
na data da troca de notas. entre as duas Partes.
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Artigo IX
__ _ l. O presellte Acordo será válido por um período de
seis anos, podendo ser renovado automaticamente por períoM
dos subseqüentes de seis anos.
_

2. Cada Parte Contratante poderá solicitar, por escrito,
a emenda do presente Acordo.
3. - Os trechos emendados de comum acordo entrarão
em vigor nas mesrilas condições previstas no Artigo VIII.

Artigo X
Qualquer das Partes Contratantes poderá, a qualquer
momento, denunciar o presente Acordo. A denúncia surtirá
efeito seis meses após a notificação por escrito à outra Parte. ,
Feito em Brasília, aos dias do mês de novimb.i:-o de 1990,
em dois exemplares originais nas línguas portuguesa e árabe,
os dois textos sendo igualmente válidos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: FranM
cisco Rezek.
Pelo Governo da República da Tunfsia: Habib Boulirõs.

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal, aprovou,
e eu Mauro Bencvides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo
a seguinte
RESOLUÇÃO N• 5, DE 1992
Altera o Regulamento Administrativo e a Reso. loção do Senado Federal fi9 86, de 1991, e dá outras
providências.
O Senado Federal decreta:
Art. 19 O parágrafo único dO art. 243 do R.egul~M
mente AdministratiVo do Senado Federal passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 243. ---·--···-----·-·········"•'""'·"'·~··
Parágrafo único. São órgãOS da SUbSecretaria
de Assistência Médica e Social:
I - Gabinete;
II -Serviço Médico;
III- Serviços de Laboratório de Diagnóstico;
IV -Serviço de Planejam~nto, Cqnt}::ole e FisM
calização do Sistema Integrado de Saúde; e
V- Seção de Administração." Art. 2• A Subseção IX da Seção VII do Capítulo
II do Título II do Regulamento Administrativo dO Senado
Federal, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos,
renumerandoMsc os demais:
"Art. 248. A9 Serviço _çle Planejamento,
Controle e Fiscalização do Sistema Inteirado de
Saúde compete realizar a integração e interação adM
ministrativa das unidades envolvidas no Sistema InM
tegrado de saúde; implementar, sob a supervisão
da Subsecretaria de Assisténcia Médica e Social,
normas de fiscalização e controle sobre a execução
do Plano de Assistência à saúde; prestar assistência

ao Conselho de s'upervisão na form"ulação de direM
trizes e nonnas da política de ação_ do Sistema InteM
grado de Saúde, p_roporcionando o suporte técnico
e serviços requeridos; Submeter ao Conselho 4e SuM
pervisão, através da Stibsecretaría de Assistência
Médica e Social, proposta de celebração de convéM
nios, ajustes e contratos de prestação de serviços
ne_cessários ao tratamento, prevenção _e recuperaM
ção da saúde; coordenar, sob a supervisão da Subsecretaria de Assistência Médica e Social, a fiscaliM
zação de todos os a tos de _gest<lo administrativa,
financeira e operacional do Plano de Assistência
à saúde; e executar o~tras _tarefas correlatas.
Parágrafo único. São órgãos do Serviço de
Planejamento, ·Controle -e Fiscalização do Sistema
Integrado de Saúde:
I - Seção de )?lanejameino e Controle;
II ~ Seção de fiscalização; e
III ~o"SeÇãO -de Apoio Administrativo.
Art. 2~9. À Seção de Planejamento e Controle compete aCOJ!1E_~nhar o nível de satisfação dos
usuários e a efetívidade dos serviços prestados pelo
Sistema Integrado de Saúde; dar ciência ao Chefe
do Serviço dos problemas detectados entre usuários,
entidades conveniadas e órgão operacionalizante;
planejar e coordenar as atividades de análise, acomM
panhamento e avaliação dos s_erviços médicoMhosM
pitalares e de exames complementares; instruir proM
cesses sobre assuntos relativos aos contratos de convênios do Sistema Integrado de Saúde; manter arquivo dos convênios e contratos, controlando datas
de vigência e informando a- necessidade e conveM
niência da renovação.
A.rt. 250. A Seção de Fiscalização compete
executar a conferência das faturas apresentadas pelo
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órgão operacionalizante~ analisar processos de pagamento; coordenar e fiscalizar as ativídades de análise, acompanhamento e avaliação dos serviços médico-hospitalares e de exames complementãreS; instruir processos relacionados com a fiscalização dos
contratos de convênios; elaborar demonstrativo financeiro do Sistema Integrado de Saúde; observar
e formalizar eventual incidência de multa ou penalidade por infração cometida pelo conveniido na
prestação de serviços; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 251. À Seção de Apoio Administrativo
compete coorden-ªr e executar as atividades administrativas do Serviço; receber, controlar e distribuir
o material de expediente; organizar dados estatísticos; estabelecer escalas de serviço; encaminhar informações ao sistema de prOcesSamento de dados,
de acordo com os manua_is de procedimentos pertinentes; e executar outras tarefas correlata~." -

Art. 3• O item III do Anexo II <lo Regulamento
Administrativo- do Senado Federal, bem como a Tabela
de Distribuição das Funções Gratificadas, Código 11-4-2,
da Subsecretaria de Assistência Mé_dica e Social, passa a
vigorar acrescido das seguintes funções gratificadas:
a) um Chefe de Serviço FG-1;
. . ·~· ~~ .
b) três Chefes de Seção FG-2;e
. ..
_
c) quatro Auxiliares de Controle de Inform<:ação FG-3.
Art. 4~ O art. 4~, o art. s~, o art. 6~, § 39, o art.
25, caput, o art. 26, o art. 27, o art. 28, o art. 29, o art.
32- e o art. 33 do Regulamento __do Sis_tem~ __lntegrado de
Saúde, aprovado pela Resolução n" 86, de 1991, passam
a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 4" São beneficiários diretos do Plano
de Assistência, desde que regularmente inscritos,
todos os servidores ativos e inatívos e seus respectivos dependentes, bem como· os pensionistas vinculados ao Seriãdo Federal, desde que estejam em
pleno gozo-de seus direitos.
§ 1" O_ pensionista não respóriSável pelo grupo familiar, poderá cadastrar-se como titular do Plano de Assistência, à Saúde.
§ z,. Será permitido ao_ pensionista- pãrtltipante coii1Q __ti_1ulªLQo Plano de_ Assistência à Saúde
a inscrição de apenas dependentes indiretos, previstos no art. 6'-' desta resolução."
Art. s~ São considerados dependentes diretos do servidor junto ao Sistema Integrado de Saúde
aqueles inscritos no órgão_ de Pessoal do Senado
Federal e _dos seus órgãos supervisionados:
I -cônjuge;
I I - a companheira ou companheiro designado
que comprove união estável como entjdade familiar;
III- filhos solteiros menores de vinte e um
anos ou inválidos de qualquer idade;
IV- filhos solteiros menores de vinte e quatro
anos, desde que:
a) seja dependente económico; e
b) esteja cursa_nçlo est;:tbe_le_çimento de ensino
de 1"', 2? ou 3~ graus ..
V- enteados, observadas as mesmas condições estabelecidas nos itens III e IV;
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VI~ irmãos solteiros, inválidos ou interditados por alienação mental que vivam sub sua dependência económica e COnste na declaração do Imposto
4e Renda;
VII- menor de vinte e um anos que, mediante
autori_~ação judicial, viVa nª'_cç.mpanhia e às expensas do servidor e conste na declaração dC? Imposto
de Re-nda;
VIII - pai e mãe que, sem economia própria,
vivam sob sua dependência económica e constem
na declaração do Imposto de Renda.
Parágrafo único. Os· dependentes referidos
nos incisos IV a VIII, para serem inscritos e mantidos no Sistema Integrado de Saúde, deverão atender
cumulativamente às seguintes condições:
a) dependência econômica exclusiva do servidor, assim entendida a inexistência de renda própria
em valor igual ou superior a um salário mínimo;
e
·b) comprovação que resida com o titular, em
_imóvel deste ou por ele mantido.
Art. 6~
······ ···-················· ..
... .......... .
§ 3? O pagamento das despesas realiZ-adas pelo dependente indireto será efetuado diretamente
à entidade ou profissional liberal, devidamente cre-denciado, no ato da prestação do serviço.
ArL 25. Caberá ao ServíÇo de flanejamento,
Controle e FiscaliZação do Sistema Integrado de
Saúde estabelecer mensalmente o valor da contribuição dos servidores, decorrente de rateio, após
submetê-lo à aprovação do Conselho de Supervisão
através da Subsecretaria de Assistência Médica e
SociaL
Art. 26. A partícipação do servidor na cobertura das despesas médico-hospitalares e de exames
complementares realizados far-se-á, mensalmente,
com base nas seguintes fai?C-aS de contribuição:
·~·······"'""···········

_

§ 39 O valor da mensalidade e o da paiticipação do servidor na utilização do Plano de Assistência à Saúde, que ultrapassarem o teta permitidO
para o desconto em folha, serão pagos mediante
fatufa até, nó máXimo, sessenta dias do seu vencimento, contados a partir do último dia útil do mês
em que foi descontado em folha.
§_ 4"_ Após a data do vencimento da fatura a
que se refere o pa-rágrafo anterior, o seu valor será
atualizado monetariamente, coro çorreção diária,
de acordo com os índices vigentes no País.
§ 59 • o·pàrficij)ante que nãO estiVer percebendo remuneração, por motiVo de afastame·nto regulamentar. sem ónus para o Senado Federal, poderá
optar pela utilização do Plano de Assistêg_cia à Saúde
rilediante pagamento da mensalidade e da participação nas despesas, através de carnê emitido pelo
Sistema Integrado de Saúde, de acordo com a faixa
correspondente ao_ seu último vencimentQ, atualizado.
§ 6~ Outras formas de participação do titular,
eni prógramas especiais, terão seüs percentuais estabele~i_dos em normas complementares a serem editadas pelo COnselho de Supervisão.
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trato de prestação -de serviços com o órgão operacionalizante.
Art. 31. O órgão operacionalizante é responsável pela execução do Plano de Assistência à Saúde
do Sistema Integrado de Saúde, obedecidas as deter~
mirrações do Conselho de Supervisão.
Parágrafo único. Ao 6rgã_9 9peracionalizante
compete:
I - exercer atividades necessárias à operacionalização do Plano de Assistência à Saúde·, nos termos de convênio firmã.do com o Senado Federal,
por intermédio do Sistema Integrado de Saúde;
li-celebrar convênioS e·coiitiatos com entidades privadas e com profissionais liberais previa~
mente aprovados pelo Conselho de Supervisão;
III-elaborar e apresentar, mensalmente, ao
Serviço de Planejamento, Controle e Fi~calização
do Sistema Integrado de Saúde, prestação de contas
e relatórios d_as ::ati"in-:~~ cên)unlo com QConseIV- movtmentar,
cá . de natureza ..
• ~ a· ·conta ban na,
lho d~ Superv~sao,_ . Inte rado de Saúde, relativ·a
espectai, do SI~tema .. d~s servidores realizando,
à participaÇão fmancetr~ d pelo Con~elho de Su. 1 ·
autonza o
. .
d .
me ustve, _quando
.
_ ç;
ceiras nas i.nstltutções e
ervisão, aphcaçoes Lman - 9
P
· · c VII do art. 2 ·
· -0 contará
que trata o 2mctsO Conselho de SuperviSa
Art. 3 . , .
. uado e material permanente
.... çom espaço ftstco adeql S nado Federal e seus órnecessálio, alocado pe 0 e
gãos superVisiónados. ''

Art. 27. ································--···-·-···-§ 1~ Constitui assistência por ato de livre escolha a prestada por profissionais e institu_ições_ não __
credenciadas pelo Sistema Integrado de Saúde ...
§ z~ Em nenhuma hipótese serão autorizados
ressarcimentos e/ou tratamento de saúde realizados
no exterior."
''Art. 28. O Sistelria Integrado de Saúde será
dirigido por um Conselho d_e Supervisão.
-- -§ 1'

............. _. .............. ~·········~··'-··········

c) Diretor da Secretaria de Serviços Especiais;
d) Diretor Executivo do Cegraf; e·
e) Ditetor Executivo do Prodasen.
§ 29 A lotaçãÓ do Serviço de Planejamento,
Controle e Fiscalização do Sistema Integrado de
Saúde será composta, exclusivamente, por servidores do Quadro de Pessoal do Senado Federal, do
Cegraf e Prodasen.
§ 3 9 Ao Serviço de Pianejamento, Controle
e Fiscalização compete vetai credenciarnento. e pro~
por o seu cancelamento, à vista de denúncias dos
titulares, propor glosas nas contas apres~ntadas; e
manifestar-se, previamente, sobre o rateiO das des_~
pesas globais do Sistema Integrado de Saiíde. ~

Art. 29.
•• ······-; •• ~~ .

••••••••••••.••••••• ~- ........... ~-"'"··-'--"'-- ......... rl'l. .-...~."-o<-

V - autorizar a abertura de conta bancária em

nome do órgão operacionalizante, específica para
o Sistema" Integrado de Saúde, na Caixa Económica
Federal ou Banco do Brasil S/A, a qual será movi~
mentada mediante as assinaturas de dois membros
do Conselho de Supervisão e·a do dirigente do ór_gão
operacionalizante ou, no seu impedimento, a de seus
substitutos legais, especialmente designados para esse fim, ou, em caráter excepcional, na falta, impedimento ou rçcusa do dirigente do <?rgão operacionalizante, por dois membros do Conselho de Supervisão;
·

VI- ···········'··--"'-o··="-'·'-'""·'·'"'"··--"-··VII .:-.escolher o órgão operacionalizante do
Sistema Integrado de Sã:úde; e
VIII- assinar, por intermédio do seu Presidente e na sua ausência, do Vice-Presidente, con-
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Art. 5' São revogados o § 3' do art. 28; incisos V e
VI do art. 29; art. 30 e seus incisos;- e à inciso TI do art.
31 do Regulamento do Sis!~ma I~tegrado de Saúd~, aprovado
pela Resolução n°86, de 1991.
· Art. 6? O CÇmselhO de SuperviSão repúbliCará O Regulamento do Sistema Integrado de Saúde com as alterações
constantes desta resolução.
·
' ~ Att. "?''~ A Subsecretaria de Administração de Pessoal
republicará o Regulamento Administrativo do Senado Federal
conipatibilizando-o ·com o disposto nesta resolução.
-··~
Art. 89 Esti resolução entra em vigor na data de su.a.
publica'ção.
Art. 9~ Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 14 de abril de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Pre_sidente.

SUM:ÁRIO
I - ATA DA 55• SESSÃO, EM (5 DE ABRIL OE
1992
1.1- A.BERTURA
1.2 -EXPEDIENTE

1.2.1 --Comunicações da Presidência
Recebimento, do Embaixador da Costa Rica no Brasil,
ofício ericaminhando comunicado oficial da Assembléia Legislativa daquele País, relativo aos aconteCimentos do dià
5 de abril último, no Peru.
-DesignaÇão da Comissão para emitir parecei so_bre
a Proposta de Emenda à Constituiç~o n 9 -1/92, que acres-

centa a alínea c aO inciso III do art. 150 da Constituição
Federal.
1.2.2 - Discursos do ~xpediente
SENADOR COUTINHO JORGE -4• Reunião Preparatória das Nações Unidas a Rio-92 realizada em Nova
Iorque.
·
'
SENADOR HUMBERTO LUCENA, como "Líder
- Defasagem salarial que atinge servidOres civis e mili~
tares.
__
. ~ .
SENADOR JOSÉ SARNEY - Falecimento do Dr.
Aloysio Faria de Carvalho.
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O SR. PRESIDENTE -Fala associativa, em nome
da Mesa, às hOmenagens prestadas ao Dr. Aloysio Faria
de Carvalho.
SENADOR BENI VERAS- Defesa de uma política
de desenvolvimento para o Nordeste.
SENADOR MARCO MACIEL- Pacto pela infância, discutido em encontro realizado, ontem, na CNBB.
Programas articulados entre os Goverri.QS-est:aduais e fede.:.
ral de apoio à criãtiÇa e ao adolescente. Credibilidade da
escola pública.
SENADOR ODACIR SOARES- Controle da inflação. Isonomia salarial. Intenção do Governo de elaborar
-projeto de lei que atualize os salários dos servidores públicos civis e militares.
_
SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO- Propagação de doenças no Brasil, principalmente da cólera
edaAIDS. Defesa do Ministério Público único. Escândalos
constantes na administração federal.
1.2.3 - Requerimento
- N' 168, de 1992, de autoria do Senador Humberto
Lucena, soliCitando ~ transcrição nos Anai&. do Senado
Federal, do editorial do Correio Braziliense, publk.ado em
sua edição de hoje, sob o título_ lsonomia__S;llªrial.
1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara n' 73/91 (n' 4.064/89,
na Casa de origem), que dispõe sobre a Lei Orgânica do
Tribunal de Contas da Uni_ão, e dá _o_utras providências:
Votação adiada por falta de quorum.
- ProjetQdc Lei da Câmara n' 126/90 (n' 1.854/89,
na Casa de origem), que cria a Carteira de Apoio Técnico
Administrativo do Ministério Público da União e seus cargos, fixa os valores de vencimentos, e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei da Câmara n' 125/91-Complementar
(n9 60/89; na Casa de origem), que disciplina os limites
das despesas com o fu_ncionalismo público, na forma do
art. 169 da Constituição Federal. Retirado da pauta.
- Projeto de Lei da Câmara n' 31/91 (n' 4.618/90,
na Casa de origem), que altera a Lei n9 5.700, de J9 de
setembro de 1971, que dispõe sobre a fonna_e a apresentação no BraSil dos Símbolos' Nacionais._ Votação adiada
por falta de quorum.
- Projeto de Lei da Câmara n9 93/91 (n? 4.819/90,
na Casa de origem), que cria Cargos de Procuradores d,o
Trabalho de 2~ Categoria, Cargos efetivos e em comissão
e dá outras providências, no âmbito do MiPistério Público
do Trabalho. Votação adiada por falta de quorum
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- Projeto de Lei da Câmara n' 114/91 (n' 2.214/91,
na Casa de origem), que dispõe sobre a reestruturação
da Justiça Federal de Pririléiro Grau da 4! Região e dá
outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Decreto Legislativo n' 15/88 (n' 20/80,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção n~ 154, da Organização--Intet'nacioná.l do Trabalho OIT, sobre o incentivo à negociação coletiva, adotada em
Genebra, em 1981! durante a 67~ Reunião da Conferência
Internacional do Trabalho. Votação adiada por falta de
quorum.
- Projeto de Resolução n~ 23, de 1991, que altera
a redação do parágrafo único do a_rt. 1.14 e acfescenta §
3<? ao artigo 126 do Regimento Interno do Se_nado Federal.
Votação adiada por f~lta de quorum.
- Proposta de emenda à Constituição -n.,-; 24, de 1991,
qu~ altera a redação do § 2_<?_do art. _14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Votação adiada por falta de quorum ..
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
. SENADOR ÁUREO MELLO -Falecimento do Sr.
Paulo Pereira.

SENADOR MAURÍCIO ÇORJUlA :__Execução, no
Irã, de membro da Comunidade Babá'í.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- 2' ano do
Governo Collor.
SENADOR NEY MARANHÃO - Discurso proferidõ pelo Presidente da Fiesp, -sr. Mário Amato, em homenagem ao ~nistro da Economia de Taiwan.
SENADOR VALMIR CAMPELO- Reforma ministerial. Transcrição, nos Anais do. editorial do Jornal
de Brasília, de hoje, intitulado Recado de Collor.
1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão
1.4- ENCERRAMENTO
2- ATOS DO PRESIDENTE
N'' 142 a 144, de 1992 _
3- PORTARIA DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
N• 14, DE 1992
4- ATO DO DIRETOR-GERAL
N' 4, DE 1992
S- ATA DE COMISSÃO
6 - MESA DIRETORA
.
7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-TES
-

Ata da 55a Sessão, em 15 de Abril de 1992
za Sessão Legislativa Ordiilária, da 49a Legislatura
Presidência. dos Srs. Mauro Benevides, Beni V eras, Nabor Júnior e Magno Bacelar
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
· _ Alexandre Costa - Alrnir Gabriel - Beni Veras Carlos Patrocfnio - cesar Dias - Cid Sabóia de Carvalho Coutinho Jorge- Garibaldi Alves- Gerson C31ll8ta -H~_go
Napole!lo- Irapuan Cesta Júnior Jarbas Passarmbo- João

Ga1mon- Joilo França- João Rocha -Jonas Pinheiro- Iasé Eduardo- José R\cba- José Sarney- Jutaby Magalhaes
- Lavoisier Maia - M;agno Bacelar - Mansueto de Lavor - ·
Marco Maéiel - Marluce Pinto - Maurfcio Ccrrêa - Mauro
-Benevides- Meira Filho- Nabor Júnior:-- Ney Maranhao.OdaCir Soares- Ronaldo Aragão- Valmir Campelo
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides) - A lista de
presença acusa o comparecimetito de 32 Srs. Senadores. Havendo ntímero regimental, declaro aberto a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos' nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência comunica ao Pleriáiio- que recebeu, do Embaixador
da Costa Rica no Brasil, Ofício encaminhando a esta Casa
comunicado oficial da Assembléia Legislativa_ dª'quele País,
relativo aos acontecimcritos do dia 5 de abril último, no Perú.
A matéria será publicada e re-metida à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, para conhecimento.
É o seguinte o documento recebido:
RFB-GOB-042-92
Fecha: 8 de abril de 1992
Sefior
Senador Mauro Benevidcs
Presidente Senado Federal
Brasília- DF.
Estimado Seiíor Presidente:
La Embajada de la República de Costa Rica saluda muy
atentamente a1 Honorable Senador Mauro Benevides, Presidente - dei Senado Federal de la República Federativa dei
Brasil y tiene la honra de remitir adjunto el Comunicado
Oficiéll de la Asemble Legislativa de Costa_ Rica relativo a
los acontecimentos de la noche pasado 5 de abril en Peru.
Sea propicia la oportunidad para expresar ai Seiior Presidente dei Senado el testimo_nio de mi estima y consideración._
- Carlos Araya Guillén, Embajador de _Costa Rica~ en la
República Federativa dei Brasil.

PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
REPUBLICA DE COSTA RICA
RPPP-177-92
San José 1 Costa Rica 7 de abril de 1992
Seiíor Presidente:
Todos los diputados presentes e la sesión de ayer, de
49 de los 57 que- iiitcgramos esta Asamblea Legislativa de
Costa Rica 1 hemos suscrito un Pronuncímiento cem relaçi6n
a los acontecimiento_s de la noche dei pasado 5 de abril en
Perú, los cuales hemos considerado como un grave retrocesso
en el positivo panorama político iriternacionãl que habíamos
·
venido observando durante los últimos aõos.
Envio a Ud. el texto de (Ucho -Pronunciamiento, ya que
su parte resolutiva, párrafo 3, estabelece que se debe informar
sobre ello a los Parlamentos_y Poderes Judiciales dei Continente Americano y solicitarles se pronuncie o condenando los
actos antídemocráticos dei Perú.
Me honro en expresarle el testimonio de mi consideración
más distinguida. -·Dr. Miguel Angel Rodriguez Ecbeverria
Presidente de La Asamble~a Legislativa.
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PRONUNCIAMIENTO
__
Nosotros, Diputadoo do la Asamblea Legislativa de la
República de Costa Rica;
Considerando
1. Que elparlamentoes la expresión de Ia representación
popular y que no puede concebirse un Estado de Decrecho
sin un órgano legislativo independiente_. __
2. Que los americanos presehdatnOs Con regOcijo que
eii lõs- últinios a:fios, con excepci6n de Cuba y Haiti, habían
desaparecido Ias diotaduras militares y despóticas de nuestro
continente.
3. Que los acolltecimientos de la noche dei pasado 5
de abril en la República dei Perú, signifiCan un sêntido retro~
cesso en el processo de democratización universal.
4. Que sin fundameri'to cOnstitucional:eJ Preside~te 4e_
esa nación, Albert()Fujimor(ha resuelto unilateralmente di-solver el Congreso- y el Poder Judicial asumiendo pOderes
de dictador.
5. Que las fue"fzas armadas de la nación ocuparon militar~
me~te la sede dei Congreso, de los Partidos Políticos y de
los medios de información.
6:._Que los mediaS de comunicación y los comuni~ados
de prensa han sido sometidos a una injustificada censura militar.
7. Qüe se ha coilfinado en arresto domiciliaria ai Presidente dei Senado, Don Felipe Osterley _y ai Presidente de
la__ Câmara de Dipi.tfados, Roberto Ramirez dei Villar.
8. Que han sido detenidos ilegalmente. parlamentarios
y dirigentes sindicales.y políticos de esa nación.
9. Que según la Constitución Peruana, el Jefe de Estado
no puede disolver el COngresso Bicametal si antes éste no
ha emitido voto de censura contra e I mismo gobierno ai menos
en tres oportunidades, y que en caso de decretar la disolución
deberá convocar a_ e!ecciones en 30 dias, y ninguno de estas
requisitos se ha dado.
ACOrdamos
L" Condenar decididamente las acciones dictatoriales dei
Presid~n~e Alberto Fujimori al disolver el Congreso de la
República y·e] Poder JudiciaL
2. Solicitar ai Gobierno de la República se retire la representación diplomática costarricense dei Perú, y se rompan
relaciones diplomáticas .con eSta nación hasta tanto se restaure
el orden constitucion~l y_ democ.rático.
3. Informar a los parlamentar y a los Poderes Judiciales
del continente americano de este acuerdo y solicitarle se pro~
nuncien condenando los actos antidemocráticos que han teni-do lugar en la República del Perú.
4. Solicítar ai Pariamento Latinoamericano se pronuncie
condenando las acciones del gobierno· de Fujimori.
5. Solicitar al Parlamento cêntrOàn:ierica~Ó u~ pronun;.
ciamiento condenatorio frente a estas acciones.
6. Solicitar a la org~nizaCión d'e EStados AmericanOs
la condenatoria internacional a Ias acciones ilegítimas del Gobierno de Perú.
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O~:_;;;til"~~
~2-

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Na sessão
de 31 de março último foi_ lida a Proposta_de Emenda à Constit~ição n~ 1, de 1992, de autoria do.SenadorEpitácio Cafeteirã.

e outros Srs. Senadores, que acrescen~a a alínea c ao inciso
III do art. 150 da Constituição Ferleral.
A Presidência, em obediên,:Ja ao disposto no art. 356
do RegimentO "Interno, e de av1rdo com as indicações das
Lideranças, designa a seguinte (omissão para emitir parecer
sobre á matéria:
-

PMDB
Cid Sabóia de Carvalho
José Fogaça
Onofre Quínan

Pedro Simo'n
.....Wilson Martins

PFL
Francisco Rollemberg
Élcio Álvares
Raimundo Lira
PSDB
Almir Gabriel
Chagas Rodrigue~

PTB
José Eduardo
Lourembeig Nunes Rocha
PDT
Nelson Wedekin

I'RN
Aureo Mello
PDS
Lucídio Portella

.PDC
AmClZo_nino Mendes
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador_ Ney Maranhão.
(Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. (Pausa.) . .
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador César Dias. (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
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Concedo a palavra ao nobre Senador Coutinho Jorge.
O SR. COUTINHO JORGE (PMDB- PA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senã.dores, como
membro e Presidente da Comissão do Senado ~ede_ral que
acompanha a programação da Reunião das Nações Unid~s
para o Desenvolvimento e Meio Ambiente, a Rio~92, tenho
a satisfação de trazer o resumo da viagem que fiz recentemente
a Nova Iorque, representando o Senado Federal na IV Reunião Preparatória das Naç6es Unidas -IV PREPCOM a última, para esse grande evento, que será realizado no Brasil,
_ _
no próximo mês de junho do corrente ~no. _
O objetivo desSa reunião, em Nova Iorque, era tentar
definir os textos de dois documentos fundamentais, que deverão ser assinados e discutidos durante o Encontro do Rio
de Janeiro.
O primeiro é a Chamadã. "C3rta d3. i erra"! que definirá
os princípios que irão nOrtear, a partir da reunião, a visão
do meio ambiente a nível mundial, integrada com o processo
de desenvolvimento.
O segundo documento diz respeito à "Agenda 21", exatamente sobre os instrumentos· operacionais, programáticos e
financeiros capazes de viabilizar essa "Carta da 'Terra''-.
Após várias discussões, em que- os membros integr::.:ntes
das Nações Unidas que participavarri daquele evento chegaram à conclusão em relação ao primeii'_o item,_ oli seja; ein
relação à H Carta da Terra", que ela deixaria de ter essa cono·
tação _de HCarta da Terra", e passaria a ser urna "Declaração
do Rio de Janeiro".
Esta é; então, uma das mudanças importantes ocorridas
em Nova Iorque, de que teremos uma declaração global do
Rio de Janeiro, que definirá princípios. Já foram definidos
27 grandes princípios que deverão nortear; portanto, este novo
enfoque mundial do meio ambiente e do desenvolvimento.
Não vou aqui me estender na discussão técnica ou política
desse princípiO, que mei"ecáá -um: próximo ·pronUnciamento
mais alongado de nossa parte.
Nosso papel, hoje, é o de dar informação global do que
se decidiu naquela reunião.
_
Vinte e sete grandes princípios já estão, de certa forma,
acordado_s, com algumas dúvidas que nesse período anterior
à reunião deverão ser solucionados.
Tainbém sabemos que a reunião Rio-92 foi dividida em
temas globais, setoriaiS, como, por exemplo, as questões rela·
clonadas com o clima, atmosfera, florestas, _particularmente
as florestas tropicais~ os problemas dos rios, dos mares, a
chamada biodiversidade, enfim, temas que estão Sendo discutidos de forma exaustiva pelos especialistas dos países que
compõem as Nações Unidas, como também pelas Organi~
zações Não-Governamentais - ONG - , que, pela primeira
vez, num encontro mundial das Nações Unidas, terão, durante
a iealização do Rio-92 o seu fórum paralelo, onâe discutirão
os temas fundamentais daquele grande encontro.
Durante o evento em Nova Iorque, insisto, vàrios representantes das ONG mundiais, iilclusive brasileiras, estavam
presentes, junto aos seus países, muitas vezes como contestadores das propostas e das teses levantadas por seus próprios
países.
Informo ao- Sr. Presidente e aos Srs. Senadores que em
vários ternários a Reunião 'Preparatória das -NaÇões Unidas
para o Encontro do Rio de Janeiro, evoluiu de forma satisfatória. Entretanto, dois temas praticamente levaram a um im- _
passe. O primeiro deles versava sobre o clima mundial, problec
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inas ligados à atmosfera, com respeito sobretudo à dêfinição
clara de metas da emissão de gases tóxicos. Estima-se que .
os Estados Unidos. por exemplo, geram emissão desses gases
em torno de 26 a 27% do volume total mundial; a Europa
e -o -Japão, um pouco menos; e a antiga União Soviética,
em tomo de 18%.
Ora, para fecharmos o acordo da Agenda 21, que define
as estratégias políticas para o clima, seria necessário que os
Estados Unidos definissem suas metas de diminuição da poluição através da emissão dos gases tóxicos. Acontece que, infelizmente, não se chegou a nenhum entendimento, exatamente
naquele encontro em Nova Iorque, pelo simple;s fato de que
a reunião da Rio-92 coincidirá com o período de eleições
Presidenciais dos Estados Unidos da América do Norte.
Com isso, o Pr'esidente Busch, que é candidato à reeleição
e está com Sérias dificuldades para esta eleição. enfrenta obstáculOs para prôpo~ metas de re~trição à emissão desses gases,
principalmente o gás carbôníco, porque o Presidente Bush
teria que, praticamente, se incompatibilizar por exemplo, com
a "iD.dústria automobilística, com a indústria petrolüera dos
EStãdOs- Unidos, grandes responsáveis pela emissão desses
gases, portanto, grandes grupos económico_S __gue, por certo,
poderiam criar problemas para·a sua reeleição.
Por- isso. no nosso entender, não se evoluiu na reunião
em relação ao problema da emissão dos gases tóxicos a questão
importante para a definição- de princípios e de estratégias
para a área de atmosfera e do clima em função deste fato
político importantíssimo que é exatamente a eleição nos Esta·
dos Unidos.
Além deste impasse em relação ao clima, tivemos um
outro, que diz respeito ao problema do financiamento.
--- Não se chegou- a nenhuma conclusão clara a respeito
dos recursos que poderiam constituir um fundo verde, fundo
esse que poderia viabilizar projetas ambientais impOrtantes
nos chamados países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, porque, mais urna vez, Os Estados Unidos têm uma posição
ainda muito dúbia em relação aos ageptes que irão, realme_nte,
viabilizar esses recursos.
Os Estados Unidos, por exemplo, defendem que não
se crie nenhum agente firianceíro novo para viabilizar recursos
desse fundo internacional para o meio ambiente, mas que
se usem as agênciastradicionais, como BIRD, Banco Mundial
e outros instrumentos.
Além disso, os Estados Unidos, na reunião de Nova Iorque, não foram capazes de definir a sua piovável particip-ação
nesse fUndo de desenvolvimento e apoio ao meio ambiente,
com a superação dos obstáculos dos vários países su bdesenvo.lvídos que criam problemas corno a degradação do meio
ambiente.
Mais uma vez, no nosso entendimento, a dificuldade surgida por essa omissão- dos Estados Unidos é motivada pelas
eleições presidenciais americanas. --- -- _ _
· O Presidente Bush- que é o virtual, o provável vencedor
das eleições, se as coisas continuarem coriio estão - não
teria, nl.ais uma vez, condições de definir a particpação americana nesse fundo financeiro em favor dos países em desenvolvimento, uma vez que os Estados Unidos passam por uma
fase difícil de recessão.
Há urna acusação de que o Presidente Bush se preocupou,
no seu primeiro mandato, mais com o resto do _mundo, com
os outros países, com os problemas de nível mundial, esquecendo o desenvolvimento dos Estados Unidos. Esta acusação,
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com a qual não concordamos plUito, é a visão média do povo
Hoje já se criou, ou está se c_riando, J.lllla consciéncia
americano e. por isso mesmo, a~ Presidente Bush se vê impe- mundial a respeitO das prioridades do meio ambiente; portandido de definir recursos _signifiC~tivos que poderiam compro- to, uma cultura de meio ambiente. E, por tudo o que está
meter o Tesouro americano, que apresenta um déficit excep- sendo feito_ a nível mundial, a Conferência dg Rio-92, ·no
cional, gerando problemas económicos para a sua economia _nosso entender, deverá ser um sucesso. Não vamçs esperar
e para várias economias mundiais.
utopias; náo vamos esperar, realmente, que a Ag"enda 21!
Portanto, mais uma Vez, por ironia do destino, as eleições que vai definjr m-etaS, vai definir programas e, em alguns
americanas têm sido um obstáculo para def~.p.içõeS iinportantes se tores, vai definir _financiam·e-ntos para projetas iniportantes
das reuniões preparatórias do grande EncontrO do Meio Am- a nível mundial, vá: resolver, de forma imediata, os problemas
biente e Desenvolvimento do Rio de Janeiro. Por isso mesmo _ dQ de~nvolvimento e do meio ambi~nte. Porque ela vai ené que os dois problemas já enunciados - que est3.o ainda frentar, sobretudo, um pi-ob"lema màior; qUe está inSefido
em compasso de decisão ---:..do clima e_ do financiamento, na _carta de princípios; na Declaração do Rio, nos seus 27
serão objeto de reu_niões também de _consulta nesse período i~ens, que é o problema da pior poluiÇao~ que -é a poluição
anterior a junho. Em Tóquio está sendo realizada_ uma reunião da pobre"za. Mas a carta de princípios, também, leva em consirelativa ao provável financiament_o ou às estimativas de finan- de(ação essa realidade brutal dos países pobres e miseráveis
ciamento para aplicação desse grande Fundo de Desenvol- do mundo e o impacto que isso gel-a no chamado meió ambien.-:.
vimento do Meio Ambiente a nível mundial._ A Organização te mundial.
das Nações Unidas estima por baixo, segundo o entendimento
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, podemos condos técnicos, que precisaríamos. no mínÍmo, de US$120 bi- cluir dizendo _quê a reunião em Nova Iorque avançou em
lhões anuais, para o atendimento das necessidades básicas muitos aspectos, mas os dois já citados deverão ainda _ser
do_meio_am_biente, ouda implantação de proietos que viessem equacionados até o encontro no Rio de Janeiro, no próximo
superar os problemas graves_ que oS vários países causam ;1 més de_ junho. Das consultas paralelas que se realizam, uma
ecologia mundial.
agora em Tóquio e out~as como a de Nairóbi, a respeito
· da biodiversidade, para citar dois exemplos, acredito que até
Sr. Presidente, Srs. Senadores, neste momento, como
junho terão seus impasses solucionados.
dizia há pouco, está sendo realizada em T6quio Om!i reunião
-Quero_ voltar a esta tribuna para discutir em detalhes,
na tentativa de equacionar esse impasse quanto à problemática sobretudo os princfpios já amarrados, um total de vinte e
do financiamentõ. Quanto a outra, a do clima, está sendo sete, que poderão ser alterados até, claro, d!Jrante os debates
realizada, também, uma reunião de consulta, na tentativa 'da grande reunião, mas que, por certo, irão_rnudar a História
de que os maiores países emissores de gás carbónico e, port_an- da humanidade a partir deste grande encontro do Rio de
to, poluidores da atmosfera, possam chegar a um consenso,
Janeiro.
particularmente os Estados Unidos da AUtérica, no sentido
Por ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eram as informade definirem metas claras a respeito desse assunto polémico ções, como membro da Comissão do Senado que acompanha
e importante, e que é o causador do chamado efeito estufa.
todos os eventos da ch.arnada Conferência das Nações Unidas
Em resumo, podemos dizer que a conferência de Nova _para o Meio Ambiente e Desenvolvimento;-que desejava trazer à consideração do Senado f_edeyal.
_
Iorque evoluiu em ·vário§. a~pectos importantes, que_ serão
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
debatidos, discutidos e aprovados no Ri_o de _Jane!ro_,_ e_m JU:nho. Mas, ainda há dois grandes impasses: o problema ligado
ao clima mundial, pela emissão de gaseS, e o relativo 3.0 fiminO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
ciamento do grande programa _que deverá ser aprovado e a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, corno Líder.
viabilizado atravéS da chamada "_Agend~ 21" .__
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - J'B. Como
Sr. Presidente e Srs. Senadores, no entanto, apesar desses
percalços e dificuldades, no nosso entender, como Presidente líder, pronuncia o seguinte -discurso.) -Sr. Presidente, Srs._
da Comissão que acompanha os preparativos da Río-92, temos Senadores, não se pode negar que os assalariados mais atingicerteza. mesmo_ c;om _ .essas dificuldaQ.es. que esse encontro dos, ao longo dos últimos anos, pela política de arrocho imdeverá ser um sucesso no próximo mês de junho, no Rio plantada pelo Governo, em nome do combate à inflação,
são os servidores civis e militares.
de Janeiro.
-Se fizefffioS Uin levatltarii.eri.tO- criterioso -da defasagem
Acreditamos, até, que teremos dois incontr6s: um. bfiçi~,
que refletirá as decisões que estão sendo tomadas nas reuniões -entre os diversos padrões de vencimentos dos que trabalha
preparatórias e um outro, paralelo, que está send? montad? nos-diversos segmentos da AdminiStração Pública e os índices
pelas ONG. E é importante ressaltar_ que está prevista a parti- de inflação, seremos obrigados a concluir_ que os servidores ·
cipação oficial de mais de 1.400 organi_zações ~ã?-governa civis e militares têm direito a uma reposição salarial bem
mentais, de todo o mugdo, com acesso Já defimdo pelas Na- próxima dos mil por cento!
Por isso mesmo. Sr. Presidente, Srs .. Senadores, não nos
ções- Unidas, e que deverão, tambéffi~ ·clfsC:utir Ufri" temári?
similar ao oficial e que irão trazer importantes e fundamentats surpreendem as notícias, divulgadas pela imprensa, de uma
crescente insatisfação nos meios militares, com a baíxa remu~
contribuições para a mundo a partir do Encontro Rio-92.
neração de oficiaiS e praças das três Armas.
Com a exacerbação das queixas, incentivadas mesmo,
Para concluir. desejo dizer que no nosso entender apesar
dos percalços, das dificuldades, já se Criou no mUndo atual talvez, por alguns, com objetivos pouco confessáveis, compauma consciência nova, Uma consciência de que hoje não se ram-Se os vencimentos de servidores dos Poderes Legislativo
pode pensar em desenvolvimento, sob qualquer ângulo, sem e Judiciário-- e ·mesmo aqueles pagos· a Delegados de Polícia
levar cm consideração-os impactos que possa -causar na chama- Federal e fiscais da Receita - com os soldo$ de integrantes
da Marinha, do Exército e da Aen:máutica.
da natureza ou no meio ambiente.
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Ao mesmo tempo, cotejam-se os milhares de cruzeiros
que estariam sendo recebidos por policiais militares de alguns
Estados, com a parca remuneração de oficiais e praças das
Forças Armadas, com patentes e graduações hierarquicamente superiores às daqueles tomados como paradigmas em rniHcias estaduais, mesmo se Almirantes, Generais ou Brigadeiros.
,
A propósito, cabe estranhar o constrangimento a que
está submetido o Deputado Jair Bolsonaro (PDC - RJ),
cuja eleição teria dependido do apoio de amplo segmento
eleitoral ligado aos meios militares do Rio de Janeiro.
É nosso dever indeclinável zelar pelo total respeito às
suas imunidades. Nenhum Deputado ou Senador pode ser
ameaçado no seu direito de ir e vir e de manifestar seu pensamento na plenitude democrática que nos -asse-gura a COnstituição. Caso contráiio, estaremos coonesfando novas investidas arbitrárias contra as nossas combalidas instituições democráticas.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o estado de espírito dos
militares· náo difere muito daquele alimentado por servidores
civis.
Se é verdade que os militares trabalham em regime de
dedicação exclusiva, também não se desconhece que a grande
maioria dos servidores civis não tem outra fonte de reTida
que os seus vencimentos e eventuais gratifícaÇões.
Sabemos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o Senhor
Presidente da República exercita um Plano Económico dos
mais rígidos, com o objetivo de deter o processo inflacionário.
Sabemos que um -dos pontos principais desse Plano é
a redução gradativa dos gastos públicos, com vistas à gradual
eliminação do déficit-público.
Sabemos, portanto, que os baixos percentuais dos reajustes salariais dos servidores públicos civis e militares decorrem dessa drástica contenção de despesas;
Sabemos, também, que a demissão de milhares de servidores públicos e o não preenchimento das vagas dela decorrentes, no serviço público, nos últimos dois anos, diminuiu,
sensivelmente, o dispêndio com a folha de pessoal;
E sabemos, afinal, que apesar de todas as práticas adotadas e métodos de ajuste, as taxas de inflação continuam acima
de dois dígitos, gerando uma situação insustentável, principalmente para aqueles que vivem de salários, sobretudo numa
economia em que só os ganhos do trabalho não sã-o indexados.
Portanto, Sr. Presidente e Srs. SenadoreS, dirigimos uma
palavra ao Senhor Presidente da República.
Preceitua a Constituição, em seu att. 61, § 19, serem
de iniciativa privativa do Chefe do Poder Êxecutivo, dentre
outras, as leis que disponham sobre:

Art. 61:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento
de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéM
ria tributária e orÇa-mentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Terdtórios;·
c) servidores públicos da União e Territórios, seu
regime jurídico, provímeilto de cargos, estabilidade e
aposentadoria de civis, reforma e transferênCia de militares para a: inatividade;
d) organização do Ministério Público e-ua Defensaria Pública da União, bem como normas gerais para
a organização do Ministério Público e da Defensaria
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Pública dos Estados, do_ Distrito Federal e dos Territórios.
Se discrepâncias salariais existem entre os servidores dos
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, para solucionálas, precisamos de toda uma cuidadosa análise da situação
dos servidores civis e das diferenças e pontos de conta to exisM
tentes entre estes e os servidores militares. E essa análise
terá de ser afinal consubstanciada em um projeto amplo, que
proponha a isonomia de cargos, salários e funções entre os
servidores dos diversos segmentos da Admiriistração Civil e
Militar.
Mas a iniciativa desse projeto é da competência privativa
do Senhor Presidente da República, cabendo ao Poder Legislativo, apenas, discutiMlo e aprová-lo, para que se transforme
em lei.
-Sem esse estudo, sem esse plano, qualquer reajuste salarial que seja concedido a servidores civis e militares terá de
obedecer a um só percentual e beneficiar, por igual, aqueles
q~e atuam nos TrêS Poderes da República, por força do artigo
tnnta e sete, item dez, da Constituição.
Qualquer solução que contrarie essa norma representaria
uma violência contra a Constituição da República.
Apelamos, assim, ao Senhor Presidente da República
para que solucione, com urgência que a situação requer, os
problemas vividos pelos servidores civis e militares dOs três
Poderes.
Apelamos a Sua Excelência para que envie rapidamente
ao Congresso Nacional um projeto de lei que reponha, efetivamente, a nível de emergência, as perdas salariais desses trabalhadores;
Apelamos, ainda, ao Chefe do Governo, para que promova os estudos necessários à implantação da isonomia salarial
dos servidores dos três Poderes, com a designação de represen~
tantes do Executivo para que em conjunto com membros
do Legislativo e do Judici~rio, elaborem um Plano conjunto
de Cargos e Carreiras, que assegure a equivalência de remuneração para o exercício de cargos e funções do mesmo nível!
Aliás, Sr. Presidente, Senador Mauro Benevides, o Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos Dêputados
e o Ministro Sydney Sanches, Presidente do Supremo Tribunal
Federal, mantiveram, recentemente, uma reunião de alto nível
com o Senhor Pres~dente da República, preocupados com
a solução deste problema.
O Congresso Nacional, s_epsível aos problemas salariais
que_ afligem os servidores civis e militares, aguardará uma
dec1são do Senhor Presidente da República e temos certeza
estará pronto a agilizar a apreciação desse p;ojeto, que nã~
resolverá, mas certamente amenizará a difícil situação dos
que trabalham no setor público.
A propósito, convém salientar que, no setor privado conseguimos elaborar a lei vigente que corrige bimestralme-nte,
com antecipação de 50% da variação do INPC e, quadrfmestrãlmente, niVelando pela variação deste índice, os salários
-até três mínimos. E, quanto aos salários superiores a esse
piSó, pelo menos nos setores mais protegidos por sindicatos
fortes, tem havido reajustes periódicos_ que asseguram um
salário senão real, pelo menos razoável, na atUal conjuntura
económica nacional.
Por out_ro lado, se o Senhor Presidente- da República
pede paciência aos militares, por que também não a solicita
aos civis?
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Pois 6 fato incontestável é que a situação dos que traba- as benesses que estavam ao seu alcançe para aqueles que
lham na administração direta da União é in_suportável, uma o cercavam.
Conheci Aloysio quando ele ocupava com a maior dignivez que, ao contrário dos que prestam serviços no se to r privado, os servidores públicos, apesar de sindicalizados, além de dade a presidência da CEB - Companhia de Eletricidade
não possuírem o mesmo poder de barganha, numa livre nego- de Brasüia. Naquele tempo passamos a frequentar o Vale
ciação com os detentores do poder, não contam com uma do Amanhecer e tínhamos a saudosa Tia Neiva como nossa
lei salarial que proteja, pelo menos, os que percebem salários conselheira. Contra tudo e contra todos, Aloysio mandou
que o Vale fosse iluminado para maior conforto das reuniões
mais baixos.
___
__
___
De modo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que, aten- espirituaiS. Foi na quadra de ténis das casas da diretoria da
dendo aos apelos ora formulados estará o Senhor Presidente CEB, que Aloysio me entusiasmou para o esporte, o tênis,
da República não só contdbuindo para a solução dos proble- qt.ie ele praticou até pouco teni.po com maior entusiasmo.
mas que afligem os servidores civis e militares, bem como Depois da CEB, passou a dirigir o escritório da COnstrutora
Mendes Júnior aqui em Brasília e, finalmente, vinha ocupando
às suas famJ1ias.
Estará, também, contribuindo para a tranqüilização da· o Conselho da Petrobrás, revolucionando os trabalhos com
sociedade como um todo, hoje iríquieta diante da atual conjun- os seus pareceres duros, firmes e dentro da maior honestidade.
Aloysio foi um eterno amante de música, das artes e,
tura económica social e politica do País!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presiden~e. (Muito bem! principalmente, dos amigos. Tudo o que ele tinha ele dava.
Em toda a sua vida semeou alegria, dádivas e muito amor,
Palmas.).
principalmente para sua mulher Nina e seus filhos Eliane,
O Sr. José Sarney- Sr. Presidente, peço a palavra para Sacha, Fred e Sérgio. Orador dos melhores, todos os anos
uma comunicação iri3âiável.
preparava seus discursos com todo cuidado para ler na festa
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo de aniversário da sua Escola de Engenharia de Itajubá, onde
a palavra ao nobre Senador José Sarney,_ para uma comuni- no· final os olhos de seus colegas estavam sempre marejados ·
de lágrimas.
cação inadiável, nos termos preceitUados pelo Regimento.
Hoje, as lágrimas sãu nossaS. De seus famifia.t-es, de seus
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB- AP. Para uma comuni- amigos e de todos aqueles que conheceram Aloysio Faria
cação inadiável. Sem revisão do orador.) -Sr. President~, de Carvalho. O que nos consola é a c_erte~a de, que ao lado
S~' e Srs. Senadorc_s, ocupo esta tribuna para fazer um regiStro
de Deus, ele continuará a nos proteger, ele que sempre foi
de pesar pelo falecimento ontem, em Brasílía, do Dr. Aloysio preocupado com a vida de seus seme:lhantes. A foto, foi a
Faria de Carvalho 1 um nome de expressão na engenharia na- última tirada ainda este ano, no dia 4 de janeiro, no casamento
cional e membro do Conselho de Administraçã9 da Petrobrás, de seu filho Sérgio, quando- ·a· Terrível doença começava a
cargo que desempenhou com grande respeitabilidade.
se manifestar. E é também para que sua imagem fique gravada
Deixa o Dr. Aloysio Faria de Carvalho uma grande lacuna na retina de todos aqueles que sempre o quiseram bem. Dese uma profunda cOnsternação entre seus amigos, porque era canse em Paz. Salve Deus!
uma personalidade humana e boa, um homem competente
e dedicado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A PresiRecordo, para registro nos_Anais da Casa, a participação dência, em nome da Mesa, se associa à bomeriagem que,
importante do Dr. Aloysio Faria de Carvalho nas artículações através da palavra do nobre Senador José Sarney, o Senado
que antecederam à eleição do Presid_e_nte Tancredo Neves . Federal presta ao Dr. Aloysio Faria de Carvalho, cujos méritos
para a Presidência da República, e também a sua atuação incontáveis foram agora ressaltados pelo ilustre representante
importante no campo das minas e energia e 1 ultimamente, do Amapá, nascido no glorioso Estado do Maranhão.
na área de petróleo.
Registro que na tarde de ontem estive presente ao velório
A morte colhe o Dr. Aloysio Faria de Carvalho çm plena no Campo da Esperança, quando um incomputável número
vitalidade, na assistêncía à sua família,··aos- seus filhos e no de amigos do Dr. Aloysio Faria de Carvalho desfilava diante
carinho de todos os seus amigos.
do seu ataúde, rendendo-lhe aquela homenagem final de desPeço à Mesa que transmita à famnia do Dr. Aloysio Faria pedida.
de Carvalho as condolêscencias do Senad.o Federal, e que
Na ocasião, fiz chegar, em Dome da Mesa, os nossos
trancrcva nos Anais a matéria que hoje foi publicada no Cor- cumprimentos à viúva e aos demais integrantes da fam_nia,
reio Braziliense sobre o ilustre morto, assinada pelo jornalista entre eles o Dr. Guida Faria de Carvalho, que nesta Casa
Gilberto Amaral.
exerce o cargo de Secretário-Geral da Mesa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Fica, portanto, o registro do desapafecimcnto do Dr.
Aloysio Faria de ·carvalho, com a solidariedade emprestada
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JOsÉ SAR- também oficialmente pela Mesa, estendendo-se os cumpriNEY EM SEU DISCURSO:
.
.
mentos de forma particular ao Dr. Guido Faria de Carvãlhol
AMIGO, IRMÃO, CAMARADA
Secretário-Geral da Mesa do Senado Federal.
A vida continua nos pregando peças incríveis! Tudo por
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
causa da maior certeza que nós temos, que é a morte. Ainda a palavra ao nobre Senador Beni Veras.
ontem, sepultamos no Campo da Esperança um homem ilumiO SR. :SENI VERAS (PSDB- CE. Pronuncia o seguinte
nado, pioneiro autêntico, amigo dos_ amigos. Um "irmão":
Aloysio Faria de Carvalho, que às vésperas de completar seus discurso.) -Sr. Presidente, Sr•s e Srs. Senadores, a decisão
exuberantes 56 anos de vida, foi brutalmente levado _para do Governo de reforçar a área de. planejamento estratégico
a vida eterna. Ainda bem que ele teve a morte dos justos é J.liDa decisão cõrreta. Nos últimoS anos, o País vem se ressen. e foi para perto de Deus, depois de distribuir aqui na terra tindo da falta de horizon_tes- e de planejamento- de longo
.o.

'

__
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prazo, embora tenha convivido com inúmeros planos. f~c_a
claro qu_c planejamento não é apenas o planoMpapel, mas sobretudo o processo de organizar as aç6es do presente de forma
coerente com um projeto de {uturo construído e aceito pela
sociedade.
,
2. Qualquer "projeto de futuro" para o Brasil deve passar pela solução do problema do Nordeste, sem dúvida _o
mais grave problema econômico, social e ambiental do B~asll.
São as condições de atraso do Nordeste que caractenzam
o País como subdesenvolvido. Os problemas sociais do Nordeste se espalham por todo o País e impedem 9Ue os swalá~ios
reais cresçam. O Nordeste é um problema naciOnal, nao simplesmente um assunto regional.
3. A históriã. da política de desell,volvimento do Nordeste
é uma história âe erros e acertos. Muito se fez, mas também
muito se deixou de fazer ou se fez da forma errada. O Governo
Federal tem atuado, na maioria das vezes, como instrumento
e aliado das elites retrógadas da região. No caso das políticas
acertadas, tem faltado continuidade e instrumentação adequada.
4. Uma nova política de desenvolvimento_ c!o N~rdest~
deveria ser parte de uma política estratégica de longo prazo
para o Brasil que tivesse os seguintes objefivoS prioritários:
a) elevar a renda per capita com melhor distribuição;
b) reduzir as desigualdades espaciais da renda;
c) erradicar a pobreza absoluta;
.
d) preservar a capacidade dos recursos naturais de continuarem produtivos no futuro. _
___ -__
--- -- . .
5. Especificamente no caso do Nordeste, esses obJetlvos
devem ser traduzidos em termos de:
a) estratégia de desenvolvimento econômico sustentável
(levando em conta a sustentabilidade ecõnomica dos projetes
no longo prazo, através do uso racional dos recursos do meio
ambiente), compreendendo:
-reestruturação do setor agrícola;
-desenvolvimento industrial;
-desenvolvimento do turismo;
_
b) uma política social igualrilente sustentável, voltada pa.
ra a melhoria da qualidade dos recursos humanos da região
(educação, saúde, nutrição);
c) uma política ambiental, buscando assegurar a manutenção ou aumento de produtividade dos recursos naturais,
bem como preservar o património ambiental ~-Jmrantir condições de vida saudáveis para a população. De um lado, meio
ambiente deve ser uma dimensão de todas as polítíCas setoriais
(através do RIMA e de medidas ambientais específicas em
relação a cada projeto); além disso~ projetes e-·prog-tãrriãS
de natureza especificamente ambientais devem ser desenvolvidos (reservas ecõlógicas, florestamento-reflorestamento,
~
~ _
combate à poluição)
d) uma política socíal de emergência, voltada para criar
empregos emergenciais (especialmente nos caso-~-de secas)
e para assistência direta a grupos vulneráveis.
6. As secas são um problema sério- no Nordeste. A política emergencial (criação de empregos para os desempregados) pode ser. um instrumento adequado para reduzir os seus
impactos. A experiência do Nordeste é rica em exemplo~ bons
e"maus. A experiência do Estado do Ceará, em 1987, mostra
que é possível atender as dificUldades emergenciais' da seca
a prática do clientelismo e do paternalismo.
O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Er um aparte,
nobre Senador Beni V eras?
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OSR. BENI VERAS- Ouço o~aparte do nobre Senador
Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador Beni V eras,
quero interferir no discurso de V. Ex~ com este aparte, para
levar a manifestação dos meus aplausos à t~se que V. Ex~
defende, da adoção de políticas realistas que permitam ao
Nordeste conviver com as adversidades climáticas e, por outro
lado, enseje o seu permanente desenvolvimento com a Cõfltri·
buição inestimável que prestam os cearenses ao progress_o
do País. Destaque-se que V. Ex", desde que chegou a esta
Casa, tem sido um incansável defensor dessas teses,_ inclusive
sugerindo ao Congresso, no que foi atendido prontamente,
a criação de Comissão Mista que objetiva corrigir as distorções
registradas no nosso processo de desenvolvimento, alcançando
as regiões carentes do território nacional. Ontem mesmo, V.
Ex~, o Senador Coutinho Jorge e eu discutíamos com o MinistroÂ!lgelo Calmou de Sá, mesmo naquele instante meramente
formal de uma visita ao Presidente do Senado e do Congresso,
aquilo que deve ser a atuação do novo Ministé_rio de bes_envolvimento Regional. Tivemos a grata constatação de que o Ministro se mostrou sensível naquela avaliação preliminar quanto
â ne_c_essidade de se estabelecer, imediatamente, políticas que
favoreçam - e esse era o pensamento do Senador Coutinho
Jorge - a Região Norte, a Região _Am_azônica; e nós. V.
Ex~ e eu, defendemos ali empenhadamente um programa em
favor do Nordeste brasileiro. Se realmente houver vontade
política do novo Ministro de pese!lvol_viment() Regional,_que
é um homem já Vivenciado na atividade pública e vitorioso
na iniciativa privada, vamos ter um aliado nessa luta que
deveremos empreender; V. Ex~, com a obstinação que tem
caracterizado o seu trabalho, e eu também ajudando, como
me fo_r possível. no sentido de vermos reduzidas essas disparidades que distanciam o Norte e o Nordeste das outras áreas
do território brasileiro.
O SR. BENI VERAS - Agradeço pelo aparte de V.
Er, Senador Mauro Benevides. Sou testemunha do esforço
_que V. Exa tem feito no sentido de que os interesses de todo
o Nordeste, e do nosso Estado em particular, sejam considerados pelo Governo Federal.
Hoje, riinda, tive a oportunidade de estar com o Sr. Ministrq de Desenvolvimento Regional, quando _fiz chegar às suas
mãOs os comentários que estou tecendo no presente momento.
Tenho_ esperanças de que S. Ex~ possa nos ajudar a tornar
realidade u~a série de obje,tivos e aspiraçõ~s da região.
7. O grande problema das secas decorre do fato de a
grande maioria da população ser altamente vulnerável ao fenômeno climático. A vulnerabilidade decorre da pobreza: a população pobre não dispõe de meios (vale dizer, de poupança)
para enfrentar a perda de renda (por mais baixa que seja).
8. Por isso, a solução final para o problema da seca será
reduzir a vulnerabilidade da população através do desenvolvimento sustentável. Não podemos mudar o clima, mas é
possível aumentar a capacidade de resistência das pessoas
aos fenômenos climáticos adversos.
9. Ê evidente, entretanto, que uma política de desenvolimento sustentável do Nordeste deve conter instrumentos
especificamente voltados para enfrentar os problemas do clima
e das características de semi-aridez da região.
Nesse sentido é triste a situação em que se encontra o
Departamento Nacion~l de Obras Contra as Secas, desaparelhado, desassistido, sem condições de cumprir adequadamente
o seu papel.
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10. A seguir, são apresentados alguns tópicos especí~~os
que, no nosso entender, devem fazer parte de uma pohtlca
de longo prazo para o descnvolvimep.to do _Nor_des~e.
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a vôos comerciais rotineiros e iótérnacionais. Para isso, esses
aeroportos precisam ser adaptados a curto prazo.
Com relação a financiamento, reforçar o papel dos bancos
de desenvoivimento da regüío. Em paticular, o Banco do Nordeste do Brasil, que deveria desempenhar no Nordeste papel
semelhante ao que o BNDES desempenhou no País, associando-se ao capital de risco dos novos empreendimentos, segundo
um esquema de venda de participação a longo prazo para
o setor privado.
~ O atual sistema de incentivos fiscais deveria ser adaptado
nesse sentido, passando a ser administrado por instituições
financeiras, fiscalizadas pelo Banco Central e baseando suas
decisões em análises da recupera~ão dos recursos in_vestidos.

Alguns tópicos específicos
11. Elaboração de uma estratégia de longo pr~zo para
reduzir a vulnerabilidade regional aos_ fenômenos chmáhcos,
compreendendo:
a) uma política de águas·, com o preenchimento 4o_$_vazio_s
hídriCos, envolvendo o aproveitamento ótimo das bacias, tanto
no caso de águas superficiais como subterrâneas. -~_s.tuQ.os mos~
tram que as condições de vida.são melhor~s onde exis~e água;
b) a criação de uma cultura de irrigação sustentável, levando em conta os problemas ambientajS~ de Saúde, e da
o Sr. Coutinho Jorge ....... Pernrite-~e V. E:)Ç~ um aparte?
necessidade de recursos humanos apropriados (não esquecer
· O SR. BENI VERAS ~ Ouço o aparte do nobre Senador
que as técnicas de irrigação exigem maior níve 1 d_e capac1taçao
e de cultura). Buscar a plena realização das potencialidades CoUtinho Jorge.
da agricultura irrigada, através de:
O Sr. Coutinho Jorge - Nobre Senador Beni V eras,
-reforço à ciência e ·à· tecnologia, com a cr;iação ou V. Ex~ toca num tema importante. Começou seu dís.c.urs.o,
adaptação dos institutos de ciência .e pesquisa exiStentes~ cria- dizendo de forma bem clara e enfática, acentuando que o
_ Governo Federal não tem uro esquema de planejamento gloção de escolas técnica$, cursos superiores e de e,;;tensão;
- integraçãO agroii::tdustrial, com uma pol~!ica de pólos bal e, particularmente, planejamento a longo prazo, que é
agroindustriais irrigados, buscando dc~nvolver culturas de o mais importante: O Governo do Senhor Fernando Collor
produtos básicos (como algodão) associadas a culturas de pro- peca, no nosso entender, pela falta desse planejarnento global
dutos especiais (cOnio frut"as) destinados a exportação;
que contemple a dimensão temporal de médio e longo prazo
-desenvolvimento da capacidade de gerenciamento da e, particularmente, que, nesse planejamento, possa inserir
agricultura irrigada, inclusive quantO ad!UiSpectos de ligação as realidades regionais diferenciadas do País. No meu entencom o mercado.
-.
_
_ ____ der, Senador, e nisso concordo com as colocações de V. EX\
c) fortalecimento das ações voltadas para o apoio aos creio que o Governo mais omisso que o Brasil teve nos últimos
pequenos produtores e ao desenvolvimento comunit4rio, co- 25 anos, em relação à realidade regional, foí, inequívocamo forma de promover a redução da pobreza através do au- mente, o Governo Collor. Fala-se que os militares usaram
mento da produção, da renda e do emprego de forma não uma estratégia de desenvolvimento regional,algumas vezes
paternalista ou assistencialista.
. .. ... . . .
~
com críticas justificãv.eis. Mas no tempo dos militares, bem
12. Elaboração de uma política nacional para o desenvol- ou mal, _tínhamos alguma política de desenvolvimento regiovimento industrial que assegure incentivos para a loCalização nal. O Norde5-te foi privilegiado com alguns projetas imporde grandes indústrias e cOmplexos industriais no. Nordes~e, tantes, a Amazônia mereceu projetes significativos. TínhamOs
inclusive no contexto de. uma abertura para o cap1tal estran- um Plano de Desenvolvimento do Nordeste e da Amazônia.
geiro.- Na falta de incentivos_ di(erenci<idores, todos os nov.os Podia não ser o projeto ideal, o plano ideal, a proposta ideal,
empreendimentos -se ciirigírão ·para a regiãoeconômka cen- concordol Tivemos alguns equívocos graves em relação ao
trai, que já desenvolveu economias de aglomeração, isto en- Nordeste e a Amazóriia, na época dos militares, é- verdade,
volve:
_
mas o Governo Collor, tido como _d,emocrátiCo e q1,1_e diz -ter
-implantação de Zonas de Process-ªmento de Exp_or- inaugurado uma nova era da política bnrasileira, ele, na verdade, é um Governo omisso em relação à problemática regional,
tação (ZPE);
-implantação de grandes indú~trias integradas, bem co- particularmente no que diz respeito aO Nordeste_ e à Amazómo complexos indu_strüiis, no cbritexto de Ul\1~ J;"etomada do_ nia. Nisso concordo em gênero, número e grau com V. Ex~
crescimento económico_ O.o Pa!s. Alguns complexos industriais o Governo precisa se redimir, não só pela ausência de um
do Nordeste <•freqüentam" os planos nacionais desde a década planejamento de médio e longo prazo, mas_pela omissão clara
de setent_a (Suape, Cloroquímico, Sal);
em relação à realidade regional amazónica e nordestina. Ou-desenvolvimento do complexo de urânio:.fertilizantes tem, em conversa coin o Ministro Calmon de Sá_- V_. EX'_
de Itataia;
também esteve presente, - ouv-liiiOS claramente que o Go- implantação de indústrias automobilísticas, indústrias vemo daria prioridade ao Nordeste_. Fiquei um pouco preocude base (aços); de chapas planas etc.
pado, também, porque ele alegou que o seu antecessor n~
- direcionaniento de investimentos ·estrangeiros para o Secretaria Regional havia dado prioridade à Amazônia. Fiquei
Nordeste;
.
assustado, confesso.
- reforço à infra-estrutura para o desenvol_y_i_mento industrial do Nordeste.
O SR. BENI VERAS- V. Ex• não chegou a notar?
Elaboração de uma._~stratégia para o desenvolvimento
O Sr. Coutinho Jorge- Se houve prioridade do Governo .
integrado do turismo no Nordeste, incluindo-se Fernando de
Noronha que. cm sua infocabilidade, poderia melhor aten~er Collor na Amazônia, foi algo imperceptível. Eu disse, certa
aos interesse_s nacionais se buscássemos para ela aproveita- vez, ao Presidente Collor: - O Governo rp.~í:; Qrn,iSso em
mento adequado. Um componente dessa estratégia deve ser relação à Amazônia é o de Vossa Excelência, até o presente
a criação de novos portões para o turismo internacional, com momento. Agora, na é(>oca do Secr_etáriO anterior, Egberto _
a abertura dos Aeroportos de Fortaleza, Recife e Salvador Baptista, foi dada prioridade em alguns casos, conlo o da
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Zoi:ta Franca de Manaus, em projetOs discutíveiS, questionáveis e -criticáveis. P6riàrito, em relação à. Amazônia houve

uma omissão total do Governo, até o mo:lnerito. Em relação
ao Nordeste, também, entendo da mesma forma. Esperamos
que, com a mudança no Ministério, com a présfmça de um
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Coerente com essa linha, reforço a proje~os de pesquisa
existentes ou em fase de de~ii:tição, exemplo do Projeto Aridas,
a ser desenvolvido pela Universidade Federal do Ceará _e Embr~pa, com participação das seguintes instituições dos Estados
Unidos: Instituto Res_ources for the Future, Houston Advanced Research Center, Texas A&M University, Esquel FoÜ.ndation. O Projeto Aridas fará uma pesquisa "integrada de meioambiente recursos naturais-econOmia do NOrdeste, culmin ... ndo com propostas de políticas de desenvolvimento sustentável
para a Região.
16. Uma nova política para o desenvolvimento do Nordeste não deve ignorar o que já está sendo feito, mas basica~ente partir do que existe, procurando corrigir rumos (qUando
for o caso) e superar Obstáculos. Nessa linha·, os seguintes
programas precisam ser reforçados e os meios assegurados
para a sua realização:
a) Programa cte Irrigação (c:;om as considerações feitas
acima);
b) Programa de Apoio ao pequeno Prodt.•tor Rural

homem do Nordeste como Calmon de Sá, possamos realmente
mudar essa história de omissão em relação a duas regiões
fundamentais. Como V. Ex~ bem colocou, há um problema
muito grave: se não se resolver, por exemplo, a··questão,
no Nordeste, das populações miseráveis, pobres, abandonadas, o resultado se fará sentir no Centro~Sul br3.síleiro, em
São Paulo e outras cidades. Então, o Brasil precisa ter um
planejamento global, setoriªl, mas espedalmçnte claro, no
qual o Nordeste tenha um papel fundamental neste processo
de desenvolvimento, como deve ter a Amazônia. Portanto,
a colocação de V. Ex~ é pertin-elite, cOrreta, tecnicamente
lúcida e, sobretudo, creio que não só o que V. E~ coloca
agora, mas as conclusões da Comissão em que-V. Ex~ é Relator, Comissão que estuda novas alternativas de desenvolvimento regional, buscando diminuir as disparidades pessoais (PAPP).
Esse programa, atualmente, tem um custo de execuçã,o
e regionais de renda no País, penso que-·essa Comissão trará
frutos importantíssimos para uma mudança de visão da proble- extremamente alto, a t~ ponto ,que o seu custeio é mais alto
mática do desenvolvimento brasileiro. Portanto, é oportuno que os recursos disponíveis, para a sua própria finalidade de
o discurso de v_. Ex~ e tenho certeza que os resultados da apoio ao pequeno produtor. Portanto, ele poderia ser melhor
Comissão - dâ qual V. Ex~ foi um dos men~ores para a estudado para tornar.;se mais raciOnal, mas leve, de forma
sua criação no Congresso Nacional - trará resultados funda- a poder atender ao pequeno produtor do Nordeste que, realmentais no processo do desenvolvimento brasileiro reginal. mente, é ni.uito vulnerável.
17. Elaboração de uma política de Ciência e Tecnologia
Espero que, com tudo isso, o Governo -atuãl possa ri:mdâr
o seu enfoque priorizando, de fato, o desenvolvimento nacio- para a região, assunto que é mais premente ainda no que
nal com uma visão regional. Parabenizo o Senador pelo opor- -diz respeito à região Norte;
18. Elaboração de uma drástica política de recursos hutuno pronunciamento.
manos, visando a universalizar a curto prazo o acesso à escola
O SR.--B:ENJ -VERAS - Obrigado, SeDador Coutinho de todas as crianças em idade escolar;
Jorge.
19. Elaboração de um amplo programa de florestamenLembraria, então, que-apesar de a região Çe V. Ex~ ter to-reflorestamento do Nordeste e de proteção dos mananciais
sido, por assim dizer, acusada de ter desfrutado de uma priori- hídricos e de conservação e recuperação de solos;
20. Elaboração de um programa abrangente de saneadade, V. Ex~, que é um representante legítimo dessa região,
não notou essa prioridade. Imagine uma região como o Nor- mento básico, buscando assegun1~ o acesso_de todas as populadeste, que não eraprioritária Daquela altura!
·
-ções e água de boa qualidade e à destinação de dejetos;
21. DefiniçãO de um Programa permanente de emprego
15. Com o enfraquecimento da SUDENE, o Nordeste
ficou carente de uma instituição de estudos, pesquisas e plane- emergencial, para atender às necessidades das grandes massas
jamento regional.
de desempregados do _meio rufai e das periferias -urbanas nas
Vale a pena lembrar que nós passamos de um pólo a pequenas cidades~ É importan~e saber que o desemprego em
outro. Anteriormente, o País entronizou o planejamento co- massa não ocorre apenas em épocas de seca: nestas ocasiões,
mo forma de gestão. Depois, houve uma ressaca, por ãSsim ele se toma mais visível. Um progrma de emprego emergendizer, e abandonou-se completamente o planejam~nto. Com cial, baseado na experiência do Ceará em 1987, voltado para
isto, sofreram muito regiões como as nossas, que ainda têm pequenas \)bras de interes_se comunitário, poderia melhorar
uma situação econômica muitO frágil e· que necessitam de as condições de vida no meio rural e reduzir as causas das
uma interferência governamental, que tem que ser dirigida migrações, refletindo-se, em Uitiffia análise, na redução das
pressões sobre as grandes cidades da região e do País;
pqr um planejamento centralizado, bem coordenado. _
22. Utilização da ação_ do Gqverno como instrumento
Da mesma forma, o Etene, do Banco do Nordeste, trans- de modernização e moralização das práticas políticas, através
formou-se num órgão de apoio operacional ao próprio banco. da definição e institucionã.Ii.Zação de critérios transparentes
Há dúvida de que a Sudene tenha condições de voltar a desem- de decisão e alocação de recursos, do combate ao clientelismo
penhar essa função. Seria importante a criaÇãO de um Instituto e ão -paternalismo, do incentivo à realização da cidadania,
de Pesquisas e de Planejamento SustentáVel do Nordeste, da viabilização do potencial de contribuição da comunidade,
de pequena dimensão física mas com capacidade para promo- da consolidação do regime federativo.
ver e coordenar pesquisas, estudos e planejamento realizados
Acredito que agora, quando os novos Ministros assumem
através de outras instituições nacionais e internacíOD.a1S, bem o poder, é de se esperar que voltem sua atenção para a solução
como de pesquisadores independentes. Em vez de ter o seu desses problemas tão urgentes. Muito obrigado.
próprio corpo de pesquisadores·, o Instituto teria as-condições
Durante o_ discurso do. Sr. Beni Ver::as, o Sr. Mauro
(e os recur::;:os) de aproveitar a capacidade de outras instituiBenevides, Presidente, deixa a cadeira da preSid~ncia,
~es ~ pessoas onde quer que elas estejam.
que é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior:
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o seguinte discurso-.)- Sr. Prcsi~ente, Sr~ e Srs. Senadores,_reu-niu-se, ontem, em Brasília, sob a liderança de D. Luciano
Mendes de Ahneida, Presidente da éNBB, o Grupo Executivo
do Pacto pela Infância, que, como sabe V. Ex\ Sr. Presidente,
compreende urna série de entidades governamentais e não-governamentais, inclUsive o Unicef, preocupadas com a qUestão
da criança e do adolescente.
A reunião, a que esteve presente inclusive o chefe maior
desta Casa·, o Presidente Mauro Benevides, versou sobre dois
objetivos principais: primeiro, a discussão ·cte providências
em andamento visando a realização da reunião de cúpula
dos Go_vernadores pela criança, e, segundo, a mobilização
social em benefício da criança e do adolescente.
O comparecimento foi extremamente expressivo e lá esti~
ve presente, representando o meu Partido o PF~ a exemplo
de outros Colegas, Senadores e Deputados Federais. Encon~
travam~se também participando dos debates alguns Ministros
de Estado, dentre os quais gostaria de destacar o Mi_IfiStro
Ricãrdo Fiúza, da Ação Social, o Min'istro Adib Jatene, da
Saúde, e o Ministro José Goldemberg, da Educação, além
do Procurador-Geral da República, Dr. Aristides Junqueira.
O Pacto pela Infância surgiu, Sr. Presidente, da preocupação de várias instituições com relação à crianÇa e ao adolescente do nosso Pa_ís. Os 'seus integranteS têm ·consciência de
que investir na criança é investir na cidadania, posto que
nátl se pode pensar em nação democrática e justa sem se
preocupar com a criança e o adolescente em nosso País.
Não vou aqui falar sobre a questão da criança, tema
já tão referido ne_sta __Casa, sobretudo em face da situação
extremamente desvantajosa em que se encontram milhões
de crianças brasileiras.
Mas o Pacto pela Infância, Sr. Presidente, parte do seguinte pressuposto, expresso no seu documento constitutivo:

"O resgate da cidadania brasileira passa inexoravelmente pela mobilização e união da nação em torno
dos direitos assegurados na Constituição às crianças.
O Brasil não pode e não vai mais tolerar que a-infância
seja submetida a tão cruel degradação, envergonhando
o presente. e comprometendo o futuro. A inconformidade nos leva a exigir- e não- apenas dos governos,
mas de toda a sociedade - a realização das seguintes
açóes:
__ _
_
1) Compromisso-pela melhoria do ensino fufldamental, visando a recuperação da credibilidade da escola pública. A universalização do sistema_ educacional
é o caminho prioritáriO pará o· resgate da cidadania
e requisito indispensável ao crescimento econômic.o
moderno. Nosso sonho, que acreditamos possível, é
que nenhuma criança fiqu-e fora da escõla."
Interrompo a leitura do documento, Sr. Presidente, para
lembrar que, realmente, sob esse aspecto, o Pacto pela Infância tem uma preocupação que acho extremamente correta.
Tenho insistido, aqui e alhures, que sem educação não há
cidadania, não há desenvolvimento, não há justiça, porque
sem educação não s~ .assegura aquilq que é o paradigma de
qualquer sociedade democrática, que é a igualdade de oportunidades. A educação é o início, é a decolagem na luta pela
afirmação da cidadania.
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Por outro lado também, o Pact_o pelo Infância preõcupa-se com a questão da violência a que está submetida a
criança no Brasil. E ele diz no item 2 do seu manifesto:
- "2) Temos que dar um basta imediato e vigoroso
à violência contra a criança·, encerrando o ciclo da impunidade. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário devem
ass_egurar prazos rígidos para identificação e punição
dos criminosos. O fhn do ciclo da impunidade depende
da substituição da passividade pela indignação organizada da nação."
·
Por fiin, diz o documento:
"3) Comprimisso com a saúde da criança_. respei- _
tando o bem-estar físico, mental e social, implemen~
tando as ações básicas da saúde, nutrição e educação,
com a conseqüente ·melhoria dos vergonhosos indicadores de morbimortalidade infantil, incompatíveis com
o nosso-desenvolvimento."
Diz, enfim, o documento constitutivo_do Pacto: "Precisamos nos indignar com a falta de indignação".
Afirmação que o ponto alto da reunião de ontem, Sr.
Presidente, foi a formulação de um convite aos Governadores
dos diferentes_ Estado.s da Fede,ração para que eles póssam,
em breve discutirem a adoção de providênCias, reputadas indispensáveis, à questão da criança nos Estados que governam.
Sobre esse aspecto, Sr. Presidente, a i,déia fundam~l.}tal dp
Pacto pela Infância, a ser discutida com os Governadores,
é a ·mesma que levou 71 Chefes de Estado,s e de; G:Ove-rnos
e representantes de mais de 88 países a se reunirem- nó EriContró ~~ndial de Cúpula pela Criança, realizado na Sede das
Nações Unidas, em Nova Iorque, em setembro de 1990, no
qual foi aproVado o Plano de Ações para Sobrevivência, Proteção e o Desenvolvimento Ça Cri,ança nos anos 90. Esse Pacto
pela Infância partiu do pressuposto de que a gravidade dós
problemas é, hoje, de tal magnitude que só os mais altos
nfveis de decisão político-administrativo do País, apoiados
pela sociedade civil organizada, podem superar a catástrofe
que se abate sobre as crianças e os adol~s~t:~te_s.
Dom __ Luc1ãno Menaes de Almeida:, na exposição com
que abriu o _Encontro, fez questão de salientar que o Brasil
é, como todos nós sabemos, desde a Proclamação da Repiíblica um Estado Federal. Então, não sé: pode pensar num
programa articulado de apoio à criança e ao adolescente, pensando-se apenas na ação do Governo Federal. Os Estados
-têin uril papel --e eu diria com os outros entes federati~os,
oS Municfpios - têm um papel extremamente relevante a
cumprir nessa questão dos direitos da criariça.
A Consütui~ão de 1988, que nós todos ajudamos, de
alguma forma, a construí-la, demonstrou uma preocupação
muito aguda com a questão da criança. Foi, sob essé especto,
uma Constituição que representou um avanço muito. grande
na legislação brasileira com relação aos direitos dos menores,
daqueles que têm, conseqüentemente, menos meios de fazer
valer as suas justas aspirações na sociedade d~mocrática, que
estamos construindo.
Depois aprovamos aqui, no Senado e na Câmara, o Estatuto da Criança e do Adolescente, obra que também é reputada um modelo para orientar os nossos passos com relação
ao_futuro . O Estatuto da Criança e do _Adole~cente, de _alguma
forma, regulamenta os diferentes princípios e preceitos cónstituc!pnais so~re o ass.unto e já se ~encontra em Vigor.
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São_dois textos, poderia asseverar tanto o constitucional
quanto o ínfracõnstitucional, que muito estão ajudando a fazer
com que no Brasil se resguardem adequadamente os direitos
da criança e do adolescente.
_
_
Mas não basta a lei, por melhor que ela seja. É necessário
que, ao lado da lei, nós partamos para a-a:ção e viabilizemos,
inclusive, de forma práfic<i, concreta e tangível aquilo que
a lei prescreve.
Por isso que a meu ver; com acerto, o "Pacto pela Infância" agora cogita fazcruma reunião em Brasíliã coi:n--tõdos
os Governadores.
- Essa talvez foi a decisão mais importante-ontem, adotada
no encontro, realizado na sede da CNBB.
Dom Luciano Mendes de Almeida fez .também u_ma menM
ção, que considero muito importante, que nós conta tos "que
ele desenvolveu, com relação à realização deste conclave,
encontrou muito boa vontade por parte de Sua Excelência,
o Presidente da República, Fernando Collói"-de Mello. DiSSe
o Prelado, Dom Luciano Mendes de Almeida, Presidente
da CNBB, que inclusive o Presidente Fernando Collor de
Melio se dispõe a comparecer ao referido encontro, presidiodoMo, .dando assim urna maior repercussão ao evento.
Ex~ um aparte?
O SR. MARCO MACIEL- Pois não, ouço V. Ex•, nobre
Senador Odacir SOares.

O Sr. Odacir Soares- PermiteMme V.

O Sr. Odacir Soares - V. Ex~ traz ao conhecimento
do Congresso Nacional a realização desse Pacto, qUe teve
a presidi-lo a iniciativa do Presidente da CNBB, bom LucianO
Mendes de Almeida, que considero - e creio que toda a
Nação-- da maiora importância, porque Vamos passar da
retórica à ação. O Brasil é um país, hoje, que tem uma le-gislação avançada, conforme V. Ex• muito bem consigna,_ que
dispõe sobre os instrumentos legais, capazes- de dar resposta
à grande problemática brasileira relacionada com a infância
e a adolescência. Mas acredito que ·a iniciãtiVâ do Presidente
da CNBB, Dom Luciano Mendes de Almeida, tem uma importância relevante na medida em que chama a participar dessa
grande questão, parece-me, os três níveiS de Governo existentes no País. Porque, na realidade, lamentavelmente, apenas
o Governo Federal, hoje, no Brasil, está preocupado com
essa questão. Os Estados e os Municípios ainda não se integraram a essa grande frente de luta que constitui a defesa dos
direitos e, mais do que isso, do futuro da infância e da adolescência dos nossos jovens brasileiros. Esse chãriiiffiento parte
de uma instituição das mais respeitáVeis -do País, que é a
Igreja Católica. COmo -disse há pouco, ele tem essa imporM
es níveis de Governo: o Município, o Estado c a União, que
já está, a partir da aprovação e da sanção do Estatuto, efetivamente, participando dessa grande luta. No Brasil, temos o
hábito, como aconteceu·-·na Constituinte, por exemplO, de
introduzirmos- n-a -nossã- Carta Magna, ou na nossa legislação
deternimados princípios e, log"O em seguida, temos o hábito
de abandoná-los cxatamente na fase da sua execução. Está
ocorrendo exatarnente isso no plano dos Estados. E Municípios, _como está ocorrendo também, semelhantementc a isso,
na _questão urbana brasileira, na qual o município tem uma
parti_cipação ·muitO grande e na qual, detivãmente, não partiM
cipa porque está se omitindo, porque essa participação implica
na alocação de recursos orçamentários- dos Municípios e EstaM
dos, que talvez, com algumas exceções honrosas, ainda não
se deram conta de que essa é uma problemática que não
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pertence apenas à Un-ião Federal, mas também ao povo brasileiro; e, conseqüenterriente. _é da responsabilidade de Estados
e Municípios. O Presidente Fernando COJlor de Mdio, conforme V. Ex~ muito bem consigna e frisa, está plenamente de
acordo, está plenamente satisfeito com essa iniciativa e coloCa
o Estado brasileiro à disposição para o oferecimento de tudo
aquilo que for necessário para o pleno êxito dessa iniciativa.
Espero que esse Pacto, que vai contar com a presença dos
Governadores, possa se projetar para os Municípios, e que
isso implique em um compromisso orçamentário, que os Municípios e_ os Estados comecem a consignar, nos seus orçamentos,
percentuais compatíveis com a importância desse grande programa. V. Ex~ traz à discussão um tema altamente relevante
e importante que talvez tenha passado despercebido da grande
discussão nacional, mas que constitui um terna impOrtãnie
para o Brasil. O Brasil precisa da sua infância, precisa da
sua adolescência, precisa protegê-las corno também precisa
proteger os seus velhos, aqueles que já estão entrando na
fase da terceira idade.
V. Ex• traz à discussão um terna importante, quero cumptrmentáMlo por isso, e espero que o País, que os Governadores
possam, conseqüentemente, sensibilizar os Prefeitos dos seus
Estados e que estes, juntos com o Estado e com a União
Federal, possam dar a grande contribuição de que a infância
e de que a adolescência brasileira precisam. Parabéns a_ V.
Ex~ pelo discurso. QuerO, também, eX:túnar os meus- curn-priM
mentos ao Presidente da CNBB, Dom Luciano Mendes de
Almeida, por ter presidido tão importante Pacto._

"" ""- O SR. MARCO MACIEL- Nobre Líder, Senador Odacír Soares, acolho com muita alegria e satisfação seu denso
aparte, porque V. Ex~ trouxe ao debate__ uma questão que
é muito importante: a necessidade_ de_ uma ação integrada
·de todos os níveis de governo, e envolve_ndo também, obviaM
mente, instituições não governamentais, no sentido de fazer
aquilo que se chamou de o resgate da dívida social brasileira,
que passa por olhar para _a criança, para o adolescente e,
como recordou também V. Ex~, para a questão daqueles que
se encontram na terceira idade, para os velhos.
V. Ex•, ao lembrar a questão dos Estados e Municípios,
o fez com mmta propriedade. A propósito, gostaria de dizer
que, na reunião ontem reafizada; o MiniStro da Ação Social,
noss-o colega de Congresso Nacionai, Deputado Ricardo Fiuza, fez questão de salientar que muitos Estados ainda não
implantaram os Conselhos de Defesa da Criança e do AdolesM
-c-ente previstOs lla lei federal~ no EStatuto da- Criança e do
Adolescente.
S. Ex"- anunciou a disposição de, como forma de iilduzir
os Estados a implantarem o mais rapidamente possível esses
conselhos, sustar a transferência de verbas do Ministério da
Ação SQcial para essas unidades da Federação que estão,
-perisõ,--inadimplentes com relação ao cumprimento do diSpositivo legaL
Gosta'ría de salientar, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
que, de acordo com o Centro Brasileiro para a Infância e
Adolescência- CBIA, inStihiiÇáo-imbordinada ao Ministério
da Ação Social~ até agora só oito unidades da Federação
constituíram os seus conselhos: Amazonas, Pernambuco, SerM
gípé-, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catariií3, Rio
Grande do Sul e DiStrito Federal.
Esses, como disse, já têm conselhoS _em funcioriamento.
O Sr. -Cid Sabóia de Carvalho-..:..... Permite-me V. Ex~
um aparte; nobre Senador Marco Maciel?
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O SR. MARCO MACIEL --Pois não. Gostaria apenas
de concluir.
No Maranhão, Piauí, Paraíba, Minas Gerais, Goiás, Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul, as instituições já foram criadas,
mas ainda não estão em efetivo funcionamento. Em outros
Estados, a implantação dos Conselho_s de Defesa está em
fase de estudo ou tramitação nas respectivas Assembléias Estaduais. Então, a sua preocupação, nobre Senador Odacir Soares,~ extremamente l?rocedente, porque é fundamental para
o êXIto dessa grande JOrnada que toda a Nação _dê as mãos,
envolvendo aí os governos nos diferentes níveis federal esta?ual e municipal, englobando, também, o papel extrema:nente
~portante que po~e esta! sendo desenvolvido por instituições
nao governamentais, mmtas delas voltadas só para a criança,
tendo à frente _a CNBB, que_tem, de longa data, no seu presi~
dente D .. Luciano um fiel m_térprete dessas preocupações.
Rec~rdo-~e que, há tempos, no Governo passado, D. Luciano, mclustve, lançou uma proposta para que se_ constituísse
o Ministério da Criança, tal a importância que ele tem com
relação à questão do menor, que é um problema maior em
nossa Pátria.
O Sr. Odacir Soares- SenadOr, gostaria de interromper,
mais uma vez, o discurso de V. Ex~ para dizer.

O SR. MARCO MACJEL- Pois não, nobre Senador.
O Sr. Odacir Soares- ... que, na realidade, essa questão,
sendo col?_cada quase que exclusivamente à responsa~
bihd.ad_e da Umao Fede_raj, Veja V. Ex~ que poucos Estados
brasderros se deram conta da importância de se dedicarem
a essa questão que. é vital para o País. Então, como disse ·
temos várias questões importantes no Brasil, como a questã~
ur?ana, por exemplo, que está inserida, inclusive, na Consti~
twção. Em decorrência desse fato, hoje os Estados e os Muni~
cípios podem legislar concorrentemente à União Federal.
Na realidade, a questão urbana vem sendo de certo modo, ta_ni:béJ?, d~ixada de lado, porque, simultan~amente àquelas retvmdtcaç~es que nós os Constituintes recebemos, à épo·
~· dos Estados e Municípios, eles não compareceram -não
digo _do ponto de vis~a institucional ou legal - mas do ponto
de VISta orçamentáno, alocando recursos a nível de Estado
e Município, ficaildo a responsabilidade somente da União
Federal.
De vez em quando, ouvimos o Governo Feder_al sendo
responsabilizado por estar, eventualmente, se omitindo nessa
ou naquela questão, quando, na realiadade, as questões não
pertecenm, exclusivamente à atribuição ou à competência do
Governo Federal, mas se transierem, como decorrência de
~ermas const_ituciOnais, ou de leis complementares ou ordiná~
nas q~e aqm_ v~tamos. Na realidade, Estados e Municípios
se omitem, cnmmosamente, do equacionamento de uma questão tão grave·como essa. V.~ acaba de ler, por exemplo,
arelaçã? de quase meia dúzia de EStados que, até este momen~
to"-; conhtuíram os seus ConSelhos Es_taduais. O resto 0.-os Esta~
dos ou não constituíram, ou estão em providências preliminares que já deveriam ter sido ultrapassadas.
Mais uma vez cumprimento V. Ex~ por ter trazido à discussão u~ problema tão importante. Mais uma vez, desejava
cumpnmentar, também, o eminente Presidente da CNBB
pela iniciatiVa, esperando que, dessa vez, Estados e Município~
tenhan: a ~en_sibilidade de compreender que o Brasil precisa
da sua mfanc1a e da sua adolescência.
v~~

- - - - · -

..
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O SR. MARCO MACIEL- Muito obrigado, nobre Senador Odacir Soares. Agradeço as contribuições que V. Ex~
tem trazido às considerações que estou a fazer sobre a reunião
realizada ontem na CNBB.
Ouço agora o nobre Líder do PMDB, Senador Cid Sabóia
de Carvalho.
.
O Sr. Cid Subóia de Carvalho - Ouvindo a palavra de
V. Ex• quero ·emprestar a ela a minha solidariedade. inclusive
em ~orne ~o _PMDB, que é_ um partido que tem graves preocu~
paçoes soctats e é da sua hnha de conduta Qus_ca_r as soluções
para esses problemas. V. Ex~ traz uma importante notícia
que é e_ssa ?-isposição do MinistrO Ricardo Fiu2:a de suspende;
a tramxtaçao dessas verbas, a destinação efetiva delas. para
os estados que ainda não cumpriram exemplarmente o seu
dever. Fiquei espantado de verificar que são poucos os estados
federados que já tomaram a decisão de _formar estes conselhos
de vital importância nó momento pelo qual passamos. Sabemós que o G?verno tem tarefas árduas diante de si. principalmente depots desta reforma ministerial, quando parece se
recompor em suas energias para buscar soluções mais adequa~
das e mais urgentes. Além 'do problema do menor há também
o problema dos velhos. Os velhos no Brasil igualmente
são um I?r~blema social muito grave: as pessoas' que envelhe~
cem aqm vtvem grandes angústias e grandes impossibilidades.
Aproveito também para dizer que, no plano preventivo de
saúde, há ?I~ito _que se fazer neste País. Mas, graças a Deus,
está no mtmsténo competente um dos homens mais experimentados do setor e que foi uma das melhores escolhas do
Presidente e da República, nas reformas que Sua Excelência
vinha fazendo de há meses até aqui para buscar uma equipe
mais ad~quada às funções que estão sendo preparadas para
logo mats.
No Bra~il, Senador Marco Maciel, impressiona neste mo~
mente o caso das endemias. Preocupa, também, o problema
relativo à cólera, notadamente, essa enfermidade gravíssima
que chegou ao Ceará, lamentavelmente, e que desperta o
g9verno do estado para uma grande luta sanitária contra esse
quadro. Mas me preocupa, sobremaneira, a AIOS no Brasil.
Porque a AIDS é uma coisa estranha. Além da gravidade
da doença, além de tudo que o virús provoca em matéria
de saúde, há os problemas de ordem moral. De quando em
quando, vemos que alguém é balançado na sua estrutura psicológica, com aquilo que é uma denúncia: está com AIOS· é
o jogador de futebol, é a atriz de televisão, atriz de cinenÍa,
é (J" homem que tem um certo realce cultural. Os enfermos
são vistos sob a luz do escândalo. E enquanto não é possível
-provid_enciar a debelação imediata dessa possibilidade de propagaçao da AIDS, vamos vivendo vários dramas, inclusive
esses de caráter moral. Acredito que o GoVerno, do qual
V. Ex~ é Líder aqui no Senado Federal, há de se preocupar
com todos esses-quadros que envolvem não apenas o problema
do menor, mas o problema do idoso, Q quadro sanitário do
País, porquf Jrasil, na verdade, é um grande hospital. Muito
obrigado.
O SR. MARCO MACIEL -Nobre Senador Cid Sabóia
de Carvalho, ouvi com muita atenção o aparte de V. Ex"
e as considerações que o nobre colega fez com relaÇão à
_questão sanitária ~rasileira, que está intimamente associada
à questão do menor e do adolescente. Mesmo pqrq~~ e infelizmente, no Brasil, o maior índice de mortali<;l.ade do menor
em nossa Pátria ainda é resultado de carências alimentares
e de doenças que poderiam ter sido já eliminadas do espaço
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brasileiro, desde que providências mais drásticas, fossem 3do~
tadas; providências, inclusive, simples como, por exemplo,
as vacinações massivas, intensivas-"que -ãgófá~=-reOOnheçamos,
estão sendo implementadas em nosso País. Agora mesmo,
o Ministério da Saúde, em articulação com os estados e municí~
pios, se prepara para fazer uma grande campanha de vacinação

contra sarampo que é uma· das doenças que ainda mata, e
mata muito a criança em no-sso País. Pót iSSo- que!o dizer
a V. Er qUe me associo às considerações que V. Ex• vem
de produzir.
'
___ -
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de efervescência, o que preocupa a todos nós. Creio também
que a título de colaboração e lembrança, deveria ser adotado
urna medida com relação a alguns parlamentares que têm
fundações e alocaram recursos-de grande monta no orçamento, de valores estarrecedores. Seria bom, antes da liberação
desses recursos, que procedesse a um levantamento, a um
estudo e até mesmo que se proibisse, se fosse o caso, tal
-prática. Creio que um dos pontos que depõe contra os políticos
é esse tipo de fundação instituída, muitas vezes, sem nenhuma
prestação de contas; recursos que sã6 recebidos··e que não
se sabe até onde ajudam à população brasileira. Mas, desejo
congratular-me com V. Ex~ pelo discurso que faz, e com o
Governo pelas medidas propostas. Todos queremos desejar
ao Governo e ao novo MiniStério êxito para que se reCuperem
realmente as esperanças e se semeie felicidade ao povo brasileiro. Muito obrigado a V. Exa
O s·R. MARCO MACIEL- Muito obrigado, nobre colega Senador Magno Bacelar, pelo aparte de V. Ex\- V. Ex~
conhece a questão, foi Secretário de Educação no seu Estado
e, conseqüentemente, sabe com tod_a extensão e intensidade
comO é importante enfrentar a questão da criança em noSSo
~aís. Quero agradecer, também, o reconhecimento que V.
Ex~ faz à ação _do Ministro Ricardo Fiúza no Ministério da
Ação Social, e registrar, também, por oportuna, a contri~
bui_ção que V. Ex~ traz quando prescreve e sugere que_tenhamos •. também, ca.da vez mais cuidado com a manipulação
do re_curso público. Enfim, o ~dinheiro do poVO há de ser
sempre muito bem aplicado, e tal intento deve se constituir
rião apenas-numa-preocupação do administrador públíco, mas
deve pautar também a ação de todos aqueles que, integrando
instituições ou dirigindo-as, manipulam dinheiro do Estado.
Devem fazê-lo com muito rigor, cõm muito cuidado pai-a qUe
num país pobre e tão carente não se perca nenhum tostão,
nenhum cruzeiro e, conseqüentemen-te, esses recursos-possam
o_fer_ecer à Nação a sua me)h9r_ r~~~s~~_
Sr. P!esiâente, eu gostariade,_mais uina vez, salientar
o__ papel do UNICEF dentro desse quadro. E eu diria até
que Q trabalho do Sr. Agop Kayayan tem_sido digpo de nota,
Apesar cte ele não ser um cidadão brasileiro, iriseriu.:se coni
multo espíritO ·prlblico e com mUitO sentjmento de braSilidade,
põsSo assim dizer, na questãq referente ao menor. E ontem
deu provas disso a-o-faZer- illtervençãõ _Sobre ul}l~ ~é_t;i~. de
providências que vem adotando com vistas a -enfrentar a questão do meno~ e do adolescente ~mpos~a Pátf.ia.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de -dizer que outro
ponto discutido durante a reunião ontem realiz~da, que teve,
como disse, o Comparecimento de expressivas figuras do mun~
do governamental e instituições não~governamentais, foi o
levantado, pelo Procurador~Geral da União, Aristides Junqueira: uma sugestão, que será debatida proximamente, da
criação de um Ministério Público exch.tsiVo para os crimes
contra menores, bem como de uma vara de justiça também
especializada. Essa idéia foí de alguma forma, também, defendida pelo Ministro RiCardo Fiuza que propôs, em seguida,
a criação de juizado de instrução.
As propostas, obviamente, foram acoJ~idas. Mas, sobre
elas, ainda Ílão houve uma deliberação, mesmo po· que envolvem questões que precisam ser mãis maturadas e sedímentadas
para que, depois, venham à nossa consideração;como legisladores. O MinistrO -Ricafdo Fiúza:, inclusive, defendeu que
esses juiziidos de instrução tivessem a reSponsabilidade de
acompanhar os processos instaurados para apu-rar e punir pessoas envolvidas em denúncias de violências contra menores
e que essas questões não ficassem, como ocorre atualmente,
concentradas ou exclusivamente nas mãos da polícía. Mesmo
porque, nem sempre a polícia dispõe do instrumental adequado, até pelo despreparo que, ainda, infelizmente, marca a
nossa polícia para-fratã{ da questão da criança e do adolescente.
Sr. Presidente, não quero encerrar as minhas palavras
sem mencionar, aqui, a carta que será dirigida aos Srs. Governadores, propondo essa reuníão chamada de Pacto dos Governadores pela Infância. Sr. Presidente, eu não gostaria de deixar
de mencionar que nessas ações, a UNICEF, e a CNBB, têm
tido um papel muito importante. A UNICEF não tem deixado
de trazer um aperte não apenas de recursos financeiros, mas
também e, sobretudo, um a porte de experiênciXiTft'etfülciõífal
acumulada no trato do assunto.
O representante- da UNICEF, Agop KãY<lYan:_ inclusive
As~ Marluce Pinto- Permite-me v. Ex~ um aPartC??
participou ontem atiVáffiente da reunfão e está faze-ndo um
trabalho intenso de articulação dos organismos-governamenO SR. MARCO MACIEL - Ouço, com prazer, a nobre
tais e não governamentaiS, instituiçOes, portanto, da sociedade Senadora Marluce Pinto.
ciVil, para que possamos progredir e prosperar nesse campo
e, quem sabe, nos convertermos num País que possa oferecer
A Sr Marluce Pinto - Nobre Senador Marco Maciel,
ao mundo o exemplo de um trabalho bem sucedido nesse primeiramente, quero parabenizá-lo por trazer ao Senado na
setor.
tarde de hoje_, ym assunto tão importante.
O Sr. Ma~o Bacelar- Permite V. Ex~ um aparte?
Essa é realmente_ uma preocupação de todos nós, Se_ não
prepararmos essas crianças para o futuro, em nosso País ocorrerá um problema tão sério que, dificilmente, teremõsüânsito
O SR. MARCO MACIEL - Ouço, com muito prazer, livre em ruas de_v_ários Estados. A sugestão levantada p~lo
o eminente Senador ·Magno Bacelar.
Ministro Ricardo Fiuza, a respeito do juizado de instrução,
O SR. Magno Bacelar - Senador Marco Maciel, estou é de extrema importância, porque hoje, o que mais _se vê,
ouvindo, com atenção, o pronunciamento de V. Ex~, como são crianças e adolescentes praticarem crimes. Os adul~os as·
sempre muito oportuno. E quero me congratular com as medi- usam, uma vez que sabem que elas não podem ser punidas.
das saneadoras que o Ministro Ricardo Fiúza se propõe a Então, é um caso bastante grave, bastante preocupante, emboexigir dos governadores, _no momento_em que o problema ra no Estado o qual eu represento aqui no Senado, ainda
social no Brasil se agrava, e é impossível se avaliar o grau não tenhamos crianças infratoras e sim crianças carentes, mas
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que eu costumo sempre dizer nas nossas reuniões sociais,
que devemos nos preparar para evitar que no futuro tenhamos
tantos problemas como hoje têm São Paulo e Rio de Janeiro.
Porque, lá, são áreas de froriteiras, ·como V. Ex• bem sabe,
e um Estado com fluxo _migtatório constante, em decorrência
da disponibilidade de terra. É uma sugestão que faço a V.
Ex', para que leve ao Ministro Ricardo Fiúza, já que se expe~
dirá essa ·carta a todos os Governadores, que é um pacto
para o apoio à criança, que o Centro Brasileiro para Infância
e Adolescência - CBIA, nos Estados, tenha coordenação
melhor junto aos Governadores. V. _Ex• já foi governador
de Estado, e sabe muito bem que dificilmente um trabalho

soda! pode ter bom desenvolvimento se não existir, por parte
dos representantes regionais na área social, coordenação perfeita com o Governador do Estado. A união desses esforços,
somando as verbas do próprio Estado com a verba federal,
V. Ex~ sabe muito bem que o aproveitamento será bem maior.
A minha sugestão é que V. Ex~ leve essa sugestão ao Ministro
Ricardo Fiúza, e-;-até mesmo a outras áreas, porque fica muito
difícil para um governador administrar e-cada setor agir de
maneira diferente. Muitas vezes determinadas áreas ficam
bem atendidas e outras totalmente sem atendimento. Já que
haverá esse pacto, a nível regional, é bastante louvável ql!-e,
principalmente nessa área social, haja ã coordenação desses
trabalhos. Parabéns a V. Ex~ por um pronurtciamento bastante
relevante. Sinto não. tê·lo :,t_ssistidq desçle o iníciO, ·mas posteriórmente irei apanhar as notas taquigráficas, a fim de que
possa levar ao nosso Go_vemador do Estado as sugestões de
V. Ex~ e todos os aSsuntos que foram tratados a nível ministerial, juntamente com o Presidente da República. Parabéns
a V. Ex•
O SR- MARCO MACIEL- Muito obrigado, nobre Senadora Marluce Pinto. Agradeço também a V. Ex~ pela sugestão,
e vou levá-la ao Ministro Ricardo Fiú:Za. -A Contribuição que
V. E~ nos oferece neste instante, é ·algO que expressa as
preocupações que a ilustre Parlamentar tem, assim como o
seu esposo, Governador de Roraima, Brigadeiro Otomar Pinto, com relação à questão social brasileira e, de modo especial,
à questão da criança. Eu diria a V. Ex~ que estamos todos
muito esperançosos. de que essa reunião dos governadores
represente um passo mais importante na consolidação dessas
preocupações, com relação à criança em nosso País. A reunião
será realizada, seguramente, na segunda quinzena de maio,
ainda não tem data fixada, porque vai depender de consulta
aos Governadores. Ficou decidido, também, por maioria expressiva de votos, que ela se realizará; aqui, em Brasília,
decisão ·que achei importante, inclusive votei de acordo pois
Brasília é a Capital Federal, e aqui podem acorrer com mais
facilidade os Governadores, que já freqüentam Brasília com
certa assiduidade, e também vai propiciar a presença dos Parlamentares. É importante destacar que o Pacto pela Infância
foi firmado por agentes de diferentes órgãos e poderes da
República e dos Estados, dentre os quais muitos Deputados
Federais e Senadores. Não vou aqui mencionar todos, mas
não teria dificuldade em mencionar cerca de 20 ou 30 Parlamentares que constituem pessoas_ que aderiram ao Pacto pela
I13fân~a, qu_e _t~~ _aq~~_!!l_ 09~~ País, _como disse, __ além_da
liderança de Dom Luciano Meri.'"des-Cfe- Airiieidã;-a presenÇa
do representante do U nicef.
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integra urna parte importante dos trabalhos, que a Secretaría
Executiva do Pacto pela Infância está desenvolvendo em nos$0
País. O do_cumento diz, em síntese, o seguinte:
Brasl1ia, 15 de maio de 1992.
Ex' SrGovernador
Em 30 de setembro de 1990, 11 Chefes de Estado
e de Governo e representantes de mais 88 países reuniram-se no Encontro Mundial de Cúpula pela Criança,
realizado na sede das Nações Unidas, em Nova .Iorque,
e assinaram um Plano de Ação para a Sobrevivêricia,
a ProteçãQ e o Desenvolvimento da Criança nos anos
90. A partir deste fato, o Governo brasileiro- signatário do Plano de Ação- vem tomando várias medidas
no sentido de atingir as metas para o ano 2000 estabelecidas no Encontro.
Várias organizações da sociedade civil, comprometidas com a defesa dos direitos constitucionais da
criança brasileira, concluíram que atingir as metas de
sob_revivência, prot~ção e desenvolvimento das crianças e adolescentes é um desafio que deve congregar
todas as lideranças políticas e administrativas, os poderes ExecutivO", Legislativo e Judiciário e as mais representativas organizações do país. E decidiram reunir-se
no que se convencionou chamar Pacto pela Infância.
Em torno da criança, representantes do Governo,
do Congresso Nacional e das mais expressivas organi~_ções da sociedade vêm se reunindo regularrpente,
estabelecendo estratégias_ para superar a tragédia que
se abate sobre a maioria das_crianças e adolescentes
brasileiros.
Na segunda reunião, realizada em 13 de novembro, na sede da CNBB, o Pacto_ pela Infância, decidiu
sugerir a realização de uma reunião de cúpula de todos
os Governadores de Estado, respaldado na certeza de
que a operacionalização de qualquer programa de ação
voltado para resolver os problemas da criança e do
adolescente passa, necessariamente, pela descentralização e pelo envolvimento que Governadores e Prefeitos Municipais podem proporcionar.
O Brasil já dispõe de instrumentos, legais de proteção à criança conferidos pela Constituição e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E os Governador~s,
como é o caso de V_ Ex~, é que podem tornar realidade
a prioridade constitucional e as políticas estabelecidas
nas leis.
Por tudo isso - conclui o documento - , é- que
o Pacto pela Infância vem convidar V. Ex\ Sr. Governador para participar da Reunião de Cúpula dos Governadores pela Criança, a ser realizada em maio de 1992,
em Brasília. O objetivo da reunião é o de debater
a situação naciomil da infância e estabelecer uma proposta concreta de estratégia conjunta de ação que garanta a sobrevivência e o desenvolvimento sadio de
60 milhões de brasileiros, uma vez implementadas essas
medidas e_m caráter de urgência. Estamos anexando
a proposta de agenda da Reunião e informações sobre
as atividades do Pacto pela Infância.
-A -cnançà iiãO -póde--eESfierar :'"'

Estas~ Sr. Presidente, asconsirações que gostar"ia.de fazer.
Para encerrar, Sr. Presidente gostaria de fazer uma breve Afortunadamente, esta reunião se realiza no momento em
menção ao documento que será enviado aos Governadores. que a Igreja Católica Brasileira: elegeu em nosso País,a~ravés
.Ele foi aprovado na reunião de ontem. Vou lê-lo, porque- da CNBB, como tema da Campanha da Fraternidade, este
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ano. a questão do jovem e elencou uma série de providências
que a Igreja está adotando com vistas ao melhor conhecimento
da questão do jovem em nosso País. Assim campanha tem,
entre os objctíVáS,--descobrir a situação da juventude brasileira, dando a conhecer os problemas das quais é vítima os
valores que professa, modifiCar n-a perSpectiva da Igreja qualquer atitude de desconfi:iilç3 de coerência para com os jovens,
abrir espaços e motivações e credibilidade, para_q~:~e a juventude partícipe e ocupe o seu lugar, estreitar" o- diálogo entre
as gerações, inVeStíg-ações c fraternidade c, finalmente, favorecer o compromisso e a participaÇão da juVenhide na construção
de uma nova sociedade.
Então, esses dois esforÇos, a meu ver, de alguma forma
se harmoniza e se complementam, porque, como disse no
início das minhas palavias, se preocápar com a questão da
criança e do adolescente -é se prcocupl:it-·com o futuro do
próprio País. Não podemos pensar jamais em açãO derriOcrática e nação desenvolvida e, sobretudo, em nação justa
se não olharmos para a questão da criança e do adolescente,
sobretudo, para a -criança e o adolescente carentes, ou seja,
para aqueles para os ·quais a ação do Gdvernó e de inStituições
não governamentais se faz fundan1ental.
Portanto, Sr. Presidente, eram as palavras que eu gostaria
de dizer, registrando o evento de ontem, realizado na CNBB,
ao qual compareceram, como disse, não apenas Parlamentares
federais, representantes do Governo da União, mas ~ambém
muitas fnstituiçõe :fâa sociedade civil, que estãO, articuladamente com organizações--do Poder Público, lutando para melhorar a sorte da criança e do adolescente no nosso País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presiden~_e. (Muito bem!
Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Marco Maciel, o Sr.
Nabo r Júnior, deixa a cadeirã -da -presidênCia, qu(! é
ocupada pelo Sr. Beni Veras.
7

Durante o discurso do Sr. Marco Maciel, o Sr.
Beni V eras, deixa a cadeira da presidénda, que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.

Mas a manter-se essa tendência, num prazo muito curto,
esse controle se refletirá, sem nenhuma dúvida, nas c~tadas
classes, na medida em que for sentido no próprio custo de
vida, naquilo que constitui, ~oje, a cesta básica do-trabalhador
brasileiro.
Por outro lado, a reforma administrativa do Governo
Federal, de certo modo, produziu um resultado satisfatório
quanto â liqüidez do Tesouro do País, que, mês a mês, vem
obtendo resultados positivos, principalmente com a diminuição da despesa relacionada à remuneração dos· servidores civis
e militares. Já há algum tempo, diversas lideranças vêm discutindo, aqui, a respeito da necessidade de o Governo, neste
mês de abril, en_ca_m_inhar ao Congresso Nacional projeto de
lei que trate da atualização dos salários dos servidores públicos
civis e militares.
Li, na imprensa de hoje, uma notícia que indica estar
o Governo, neste momento, preocupado coro essa questão.
O Governo como um todo está sensível à necessidade de,
no corrente mês encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei que permita, talvez, não uma atualização completa
dos salários dos nossos servidores civis _e militares, nias a
dimimilçâo da defasagem salarial boje -existente.
Ontem, debatia-se_, nesta Casa, a questão dos soldos e
da remuneração dos servidores militares do País , concomitantemente à remun~ração dos serVidores civis. Talvez, após
o encamiohamento de um projeto de lei, pelo Poder Executivo, que é o detentor constitucional da iniciativa exclusiva
de matéria desse tipo, tenhamos o Congresso Nacional votando um aumento salarial para esses_ funcionários.
O Presidente Fernando_ Collor de Mello, inclusive, ao
promover oficiais generais das Forças Armadas, agradeceu
à família militar brasileira o sacrifício feito no sentido de se
conter, patrioticãniente, nos Salârios que vem percebendo os
militares do nosso_ País.
De modo, Sr. Presidente, entendo estar o Governo sensível não apenas à questão do aumento da remuneração dos
servidores militares mas também à dos servidores civis._
O Sr: Marco

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) palavra ao_ nobre Senador Odacir Soares.

Concedo a
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~aciel- Permite~me

V.

Ex~

um aparte?

O SR. ODACIR SOARES- Com muito prazer, ouço
o meu nobre Líder, Senador MarCo Maciel.
O Sr. -Marco Maciel- Eu gostada ·de colocar, erri r.ápida
O SR. QDACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do oradorJ - Sr. Presidente, intervenção, que ás considerações que V. Ex~ produz nesta
Sr~s e Srs. Senadores, a imprensa brasileira tem, nos últimos t3[de são muito impo-rtantes e, de mais a maiS, extiemameiite
dias, trazido ao conhecimento da Nação algumas informações oportunas. V. EX!' tem razão ao anunciar essa preocupação
do Governo Federal.
importantes e, de certo modo, até alvissareiras.
Em que pesem vitórias sucessivas do Governo no combate
Hoje, por exemplo, noticia-se que o Governo está liderando cerca de 3 trilhões de cruzados novos retidos no Banco à inflaÇão; cademe que está em nosso País, acusando .sinais
Central, sem que venha causar qualquer tipo de reflexo na de regressão, embora esteja em dois dígitos, ninguém pode
taxa de inflação e, mais importante ainda, ao contrário do deixar de_ reçqn_Qeeer que ela ainda se encontra alta. Conseque se pensava, tendo os titulares das cadernetas de poupança qüentemente, se os salários não são corrigidos periodicamente, isso compromete a justa remuneração que deve ser confenelas mantido esses recursos liberados.
Obscrva·sc, também, que as taxas do custo de vida, se- rida aos servidores! tanto militares quanto civis, que, aliás,
gundo diversos institutos de pesquisa, têm baixado, o que dispõem, sobre esse aspecto, até na própria legislação constituconstitui um indicador positivo acerca do controle ..da inflação cional, de um tratamento muito específico. Posso dizer, como
é também do conhecimento de V. Ex~, que, de fato, o Presipelo Governo.
A economia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, efetivamen- - dente da República pretende encaminhar ao Congress~ Nado-.
te está melhorando. Nesses primeiros levantamentos, os resul- nal, em breve, legislação dispondo sobre o novo salário mínitados positivos não se refletem ainda nas classes menos favore- mo, que deve chegar segunda-feira, mas também projetas
cidas da populaç-ão brasileira, porque os percentuais pratica- de lei que tratam do aumento dos funcionários públicos. É
mente ainda não são representativos de uma queda expressiva certo que, até agora, não foram concluídos os estudos em
desenvolvimento pelo Ministério da Economia, jUntaniehté:
da inflação.

'
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com o novo Ministério do Trabalho, dirigido pelo nosso ilustre
Colega Deputado João Mellão. Entretanto, posso afiançar
que, dentro das limitaç6es do Erário, iilfelizmente, grandes
em face da reces-são que vive o País, o Governo tudo fará
para melhorar a retribuição financeira dos serVidores- tanto
civis como m_ilitares, faço questão de lembrar - , para que
eles se protejam do imposto oculto que paga o assalariado
em qualquer país com taxas altas de inflação. Aproveíto o
aparte para, mais uma vez, lembrar a importância de se combater a inflação, que, digo sempre, se constitui um imposto
extremame~te inj~~to, pois beneficia aqueles que manipulam
o mercado fmanceuo e dele extraem reSUltados muito positivos. Por isso, mu"itos -não têm interesse efetivo em combater
a inflação, há uma retórica_ do combate à inflação, mas, na
prát!ca• a conduta _é bem diferente. De qualquer forma, é
um unposto, se assim posso dizer, extremamente cruel sob
o ponto de vista social, porque, de maneira invisível c~rrói
o salário do trabalhador e do aposentado. Quando ~essalto
a importância do combate à inflaÇão, não me refiro somente
ao fato de assegurar a-credibilidade da moeda da estabilidade
da economia, ou um processo "de desenvol.vi~ento auto-sustentado, criando condições pai:a que o País cresça e não inche
-porque crescer com inflação é crescer de forma patológica
-,_mas para que aqueles que percebem salário menores sejam
mrus adequadamente tratados. Por isso; o discurso que V.
Ex~ produz, neste momento, guarda muita oportunidade. Oxalá, venham o mais rápido possível tanto a mensagem do salário
~ínimo, que,. seguJ?dO o Presidente da República, será remetida no próximo dta 20, como os projetos de lei sobre um
reajuste a ser conferido os servidores públicos do nos_so País.
Esses projetas de lei beneficiarão os sei"vidores do Exército
Marínha e Aeronáutica e também os dos órgãos civis da União'
que são em grande número. Convém lembrar que eSses r~~ jus:
tes, nobre Senador, abarcarão não só os servidores da ativa
mas também aqueles que se encontr3m na inatividade ou
seja, vão representar uma correção nos proventos daqdeles
que deram sua contribuição e hoje já estão aposentados. A
propósito, quero, mais uma vez, saudar a decisão que o Governo adotou ontem após despacho com o Ministro Reinold
Stephanes- V. Ex~ teve oportunidade de comentá-la ontem
no Senado Federal. Refiro-me à cárfeÇão de mais 16,4% dos
pro':entos dos aposentados, assegurando-lhes a correção, a
partir de setembro de 91, de 79,96% dos seus_proventos.
Um fato que conSidero importante nessa decisão do Presidente
é que os atrasados serão pagos de forma corrigida. Creio
que pel~ primeira vez a _Previdência Social paga corrigindo
monetanamente os salános dos aposentados. Isso vai faze;r
com que os aposentados brasileiros, que não ganham bem
faço ~uestão também de frisar - , possam te_r ~-rn parte reco~
nhecrdos os seus direitos, dentro das limitações que a Previdência enfrenta. Por fim, gostaria de lembrar e saudar _isso
como um fato rositivO, pois a Previdência Social bra~ileira
agora sob as competentes mãos de um colega parlamentar'
D_eputado Reinold Stephanes, começa a dar as suas respostas:
nao apena'\ com aumento de arrecadação mas também por
uma série de medidas que S. Ex~ o novo Ministro da Previdência Soci3.1 adotou com vistas a_combater a fraude, a simpli':'
ficar a máquina a:dministrativa. a melhor aplicar os recursos.
~raças a tais medidas, o Governo vai poder pagar essa correçao n?s proventos dos aposentados. Por isso~ nobre Senador
Odacir Soares, quero fazer coro a sua voz. Realmente, V.
Ex~ suscita nesta tar~e umJ~m_a importante, porque diz respeito a uma parcela mm to grande daqueles que, no serviço públi-
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~o, .bu_sc_am fazer co~ que a nossa Nação consolide as suas
mstitUIÇoes e retome o processo de crescimento-.
-

O S_R. ODACIR SOARES- Muito obrigado pelo aparte
nobre L1der Marco Maciel, principalmente porque reflete par~
o Paí~ a preocupação da Liderança do Governo com a grave
questao da remuneração do servidor civil e militar da União.
. -V. Ex• '.com o seu aparte, deixa claro que há um comprormsso da Ltderança do Governo em entender os interesses
d;>s servidores, compatibilizando, evidentemente, coni a capaCidade financeira do Tesouro Nacional.
.V· Ex~ lembrou-se muito bem da decisão tomada pelo
Presidente Fernando Collor de Mello na reunião que manteve
ontem de manhã com suas Lideranças, estando presente, além
de V. Ex', o Deputado Luís Eduardo e outros Parlamentares
que .lideram os ~a~tidos que apoiam o Governo no Congresso
Nac1onal, os Mtmstros Jorge Bornhausen, Ricardo Fiúza e
outros. Independentemente - é. muito importante que se
observe isso - da_ dedsão finai a ser prolatada no mandado
de segur~nça imp.etrado pela Associação dos Aposentados
de Brasíha, o Pres1dente da República, com apoio em pareceres de eminentes juristas, de ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, de professores de direito, determinou o pagamento daquela difer"ença correspondente aos meses de setembro a dezembro do ano passado, trazendo-a até o mês de
abri~. !á no paga~ento de abril será integrada essa diferença
corngida monetanamente. Estabeleceu também o Senhor
Presidente da República que as díferenç'as de sete,mbro a dezembro do ano passado seriam pagas em julho e dezembro
deste ano, naturalmente com a devida correção monetária.
Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores há uma consciência e uma sensibilidade rp.uito grande do Governo no sentido
de 9-ue é ne~ssário encaminhar ao Congresso Nacional um
projeto de lei que trate da questão salarial do servidor público
civil e militar.
Hoje de manhã, em conversa com o Mini-stro Jorge Bornhausen e o~tras autoridades, chamei a atenção de S. Ex~
para a necessidade de, no projeto de lei a ser encaminhado
ao Congresso Nacional relativo ã concessão de um aumento
aos servidores civis e militares, no caso dos servidores civiS,
fixar-se em dois anos a devolução do Fundo de Garantia dos
s~rvidores celetistas que passaram a integrar o Regime Jurídico
Unico da União.
. Está presente o Senador Cid Sabóia de Carvalho, que
fm o Relator do Regime Jurídico único. Se me lembro bem,
um _d?s a~ti~os do pr~jeto de lei que tratava sobre o Regime
JundiCO Umco encammhado ao Congresso Nacional pelo Presidente Sarney já estabelec_ia que a devolução do Fundo de
Ga_rantia se faria em cinco anos._ Depois, esse projeto foi
retlfado da pauta do Congresso; posteriormente foi encarninhad? out:oproje_to e afinal, terminamos aprovando o Regime
Jurídtco Umco, ficando de fora a_ questão da devolução do
~undo de Garantia para os servidores civis que, ·então celetistas, passaram a integrar o Regime Jurídico Unico da União.
~fato i~portaiit~, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que
tram1tam hoje na Justiça Federal do Brasil centenas de miLhares de ações de servidores, que procuram reave.r seu Fu,ndo
de Garantia. Existem já centenas de decisões, e é necessáríó
que se dê uma solução definitiva para ess·a qU.estãó.
Na parte da manhã, como disse, porque ao Governo
que, no texto do projeto que deve ser encaminhado ainda
este mês tratando do reajuste do servidor civil e militar, se
faça inserir um artigo que estabeleça a devolução em dois
-c
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anos do Fundo de Garantia para aqueles que, não mais sendo
celetistas, passaram a integrar o Regime Jurídico Único da
Uriião.
Tenho a impressão de que, no contexto geral de uma
política relativa ao servidor público, temos avançado bastante.
Primeiro porque já temos hoje em mãos, vigendo, o Regime
Jurídico Unico. Em segundo lugar, está tramitando no Congresso Nacional- salvo engano, no Senado Federal-, tendo
como Relator o eminente Senador Cid Sabóia de Carvalho,
o Sistema Único de Carreira, instrumento- através do qual
os servídores públicos dos três poderes da União vão conquistar a chamada isonomia salarial.
Toda discussão que se travar antes da aprovaçâo do Sistema de Carreira relativamente à isonornia salarí3.l será meramente acadêmica, ·porque, afinal, precisamos· de uffi -Instrumento legal que estabeleça, do ponto de vista do direito positivo, regras claras, transparentes c objetivas de modo que
os servidoreS dos três poderes possam definitivamente conquistar a tão reivindicada isonomia salarial.
Concluo o meu discurso, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
dizendo que nós da Liderança do Governo temos confiança
na sensibilidade do Senhor Presidente da República e dos
seus Ministros e acreditamos que, ainda neste In:ês de abril,
os servidores públicos civis e militares deste Pais verão tramitando no Congresso Nacional, por iniciativa do Presidente
da República, um projeto de lei que vai tratar do seu reajuste
salarial.
Eram essas as palavras que desejava p-roferir, Sr. Presidente, Srs. Senadores. _(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. CID SABÔlA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Pronuncia o seguinte discurso. sem -re-visão do- orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, há pouco, discursava o Senador Marco Maciel, Líder do Governo nesta Casa, e trazia
uma série de preocupações sociais que são hoje uma constante
na consciência de cada um dos brasileiros. E eu, em aparte,
além de lembrar o mérito-do discurso que estava sendo pronunçiado, puxava· um pouco o assunto para outras nuanças
igualmente graves para o Brasil.
Falo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, no momento em
que o Ceará treme ante a cólera, que há se miniff:stado notadamente no Município de Quixadá.
O Governadcif dO-EStadO, o Secretário de Saúde, as entidades ligadas ao sctor têm adotado providências urgentíssimas
visando aniquilar as possibilidades de propagação da doença.
Mas vejam que o Brã.siJ está entregue a uma grande preocupação exatamente nos campos nos quais ele foi desidioso.
Foi desidioso qua-nto à criança, há de se preOcupar mortalmente diante do menor, diante do adolescente, de modo especial.
Nós nunca cuidamos da velhice, por isso havemos de
manter agora uma grande preocupação com os velhos, principalmente num país onde não há respeito por eles _.:....nem
nunca houve - e agora a situação é agravada, quando igualmente nã_o se tem respeito pela peSsoa -dO aposentado.
O Brasil não respeita aqueles que já cumprirani o seu
dever, e nem aqueles que cumprirão, porque o menor, a criança, o adolescente, não tendo essa faixa da população um cuidado imediato, signifiCa dizer' que não --eStamos cuidando do
noss_o futuro.
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Quando era servidor público do Ministério da Fazenda
e trabalhava no chamado serviço de pessoal, era costumeira
a chegada de funcionários que foram combatentes na Segunda
Grande Guerra Mundial. Eles buscavam os benefícios reveladosem lei, mas ninguém sabia como conceder esses benefícios.
De tal sorte que aqueles que c_umpriram o seu dever indo
à guerra, e dela conseguiram voltar, foram muito homenageados literariamente- a literatura das leis- mas, na prática,
pouco se sabe do que tenha sido feito por essas pessoas.
Aposentadoria, no Brasil, é prêmio. Também não sabemos a razão pelo qual hoje se desfigura inteiramente o direito
do aposentado, principalmente se o sistema no qual se aposentou pertence à Previdência Social.
O Brasil se descuidou, e se~descuidou sob muitos aspectos,
de muitos problemas. Por ísso, as preocupações agora são
intensas e os remédios são quase que impossíveis de serem
alcançados. pelo menos a curto prazo; é o preço que estamos
pagando por aquilo que foi objeto da nossa preguiça, da nossa
desfdía, do nosso descaso, do nosso negaceio, o negaceio,
o descaso, a desídia dos diversos Governos: Governo Federal,
Governos dos Estados e dos Municípios.
O aspecto de saúde é outra grande questão. Na Assembléia Nacional Constituinte, acõmpanhei os trabalhos de alguns parlamentes que igualmente eram médicos. E os debates
foram travados na Subcomissão específica. AcOmpanhei o trabalho, por exemplo, de um Deputado como representante
cearens_e, Raimundo_ Bezerra, as suas afirmativas, os seus
prognóstrcos do que poderia acontecer ao Brasil em matéria
de saúde, uma vez que a saúde preventiva não estava sendo
exêcutada de modo adequado.
Por isso é que hoje, mesmo quando a letra constitucional
atende a essas preocupações, tudo se agrava, porque não houve a correspondente ação do Poder Executivo. nem nos Municípios, nem nos Estados, nem na União. No Brasil, as verbas
· cOStúmam ser desviadas; há os crimes que são praticados contra a administnlç-ão _e São de difícil apuração. A República
sempre está apurando, isso vem desde quando foi itistalada;
os escândalos acompanham a própria existência da República,
que sempre está apurando, mas nunca são resolvidas as puniçôeS exemplares.
·
Tavez seja por isso que estão aparecendo monarqui~tas
inesperados; pessoas que nunca poderíamos imaginar que pousassem de monarquistas, eis que o estão fazendo, exatamente
porque há uma descrença nessa própria República, uma descrença muito grande.
Com o desvio de verbas, as finalidades sociais não são
cumpridas, e agora é difícil combater a cólera, é difícil combater a propagação de qualquer enfermidade que, por uma
azar nosso, chegue aqui. Não há como, porque não estamos
aparelhados para tanto. O Brasil se preocupou mais com os
hospitais, quando, primordialmente, era preciso evitar que
as pessoas chegassem aos hospitais doentes; melhor seria tratar
do homem antes que ele fosse à enfermidade, quer pela tendência natural, quer pela fraqueza humana, quer pelos azares
das contaminações, quer pela fome, quer pela miséria.
Deveríamos ingressar, e não o fizemos a tempo certo,
- numa ·política sanitária, ·numa política preventíVa Oe saúde.
A medicina preventiva no Brasil tem uma pálida existência.
Louvamos aqueles que cuidam dos que adoençeram, louvamos
aqueles que estão nos hospitais, mas o médico como agente
social, esse nunca foi prestigiado no Brasil. É por isso que
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toda e qualquer enfermidade assusta sobremaneira, assusta_ brilhantismo na minha fala desta tarde, aq~ui, no Senado. Femuito ao País.
deral.
Vejamos, por exemplo, a questão da AIDS. O BraSil~
Preocupo-me com o Brasil exatamente porque ele não
que não consegue situar-se bem em alguns campos positivos se previne. Ainda ontem, aqui, nesta Casa, o Senador José
de atividade, con_segue, no entanto, posições miseravelmente Eduardo, homem do sistema financeiro, das atividades bancáprivilegiadas no que concerne à AIDS. Somos um dos países rias, tinha uma preocupação que foi expressa na apresentação
· onde a AIDS há mais se manifestado até o presente momento. de projetes sobre a transparência da AdminiStração _P_ública.
E o pior é que a AIOS, hoje, é também uma notável motivação É um cuidado que todos devemos ter, principalmente, a partir
para os noticiários, çlependendo das vítimas.
de agora, porque assim como tetrios problemas coin a criança,
Imitamos muito os Estados Unid_os da América do Norte com o adolescente, com o velho_, preocupamo-nos -co"m o sisteem tudo o que de ruim há quanto àquele povo e quanto ma de saúde que não_ funciona bem, temos igualmente preocuàquela Confederação. A mania dq_ escân.9-alo, que lá é tão pações com a honradez da Administração Pública, com a dignilatente e tão interessante, mesmo envolvendo as condições dade dos administradores. E aqui, nesta Casa, vários assuntos
humanas mais íntimas, as condições de honra, de dignidade, - tem sido feridos a respéito da necessidade de uma precaução.
isso chega ao Brasil. E é muito fácil dizer-~e~ antes mesmo
__ Está aqui na Ordem do Dia, por exemplo, essa matéria
de uma conclusão, o que não deveria ser_ cogitado em hipótese atiriente ao-Tribunal de Contas da União. _Um. projeto -de
algum: a atriz fulana está com AIDS, o jogador de futebol lei onde vários Senadores estão batalhando para eliminar um
que comanda o ataque do time "x", do _quadro "Y", está defeito grave, quase secular, de que o MiriiSté!iõ7úbliCo do
com AIOS, o arquiteto fulano está com AIDS. Se_o cidadão Tribunal de Cont~~ seja, ele próprio, Sujeito à disciplina danão estiver doente, se não for destruído pela moléstia, ele quele órgão, assúil Cômó ao poder hierárquico do órgão a
o será pelo desconceito~ pelos preconceitos que itingitão sua que pertence. Fiscalizar sob dependência. Defender a lei sob
dignidade e sua honra. Um_fato estra,nho ocorre com r_f?lação __dependência. Enfim, estamós lutando para a retirada doesà essa doença, antes_que a morte colha a miserável vítima, d~x~lo de uma legislação, porque mais tarde, como nesses
ela terá sido atingida em sua honra, na sua dignidade, no outros casos de impreviçlência; táinbém pagaremos caro por
seu moral; psicologicamente destruída estará a vítiritã. antes esses defeitos que -_poderemos autorizar se mantivermos, seque ocorra a morte física propriamente dita.
-gundo o substitutivo do Relator, os artigos atíi:tent.es ao Ministério Público do Tribunal de Contas da União", quando estaremos aceitando a_divisão, a muJtiplicação do Ministério Público,
Q_~r-ª~ii I!ªQ_S~ preparou para nada disso_. A_ inexistência
a
criação de novos Ministérios Públicos, ou fingindo_ a existênde uma legislação adequada deixou o cidadão ao desamparo
cia de um Ministério Público.
em todos esses episódios.
E Ontem, no pronunciamento do Senador José Edua!do,
O Sr. Áureo Mello - Permite-me V. Ex~ um aparte?
o Senador José Paulo Bisol, que tem batalhado para que
O SR. CID SABÓIA D~ CARVALHO- buço V. Ex•, isso não ve:~ha a se consumar, fez um aparte, exatamente
lembrando que os projetes que ingressam são importantes,
com todo prazer, Senador Aurco Mello.
Hterariamente importantes. Mas, temos que resolver o que
O Sr. Áureo Mello - Quero aplaudir e subscrever os já está aqui. E é em prol dessa transparência que não podereconceitos que V. Ex• está expendendo, sobre esse ladQ moral mos admitir que num sistema de fiscalização de contas o Minisque deprecia e desmoraliza qualquer pessoa atacada por essa tério Público desse sistema seja pertencente ao Tribunal e
moléstia. Até V. Ex•, que é uni jurista, sãbe que, em nosso não ao Ministério Púbico uno, que vá zelar pelo cumprimento
País, é comum, a uma simples suspeição lançarem o suspeito da_ lei, zelar pela legalidade e_ observar todos os passos, todos
no rol daqueles que já se poderiam argüir como condenados, os trâmites na defesa intransigente do Direito pátrio._
e depois de feita a apuração do caso, em que se sobreleva
Se formos imprevidentes, logo mais alargaremos de tal
a inocência do réu ou do apontado como suspeito d~ qualquer monta a corrupção, neste País, que a transparência será meracrime, não há outra solução a não ser .~,tm_layar de mãos mente literária, uma lembrança. Por mais que seja a transpaà moda Pôncio Pilatos ou u_m --:- "me _desculpe," da coisa rência, que se diga que é uma fiscalização de contas, estará
pública - denegrindo assim a reputação de uma pessoa que, viciada, se não passar pelo Ministério Público, verdadeiro
somente poderia ser apresentada à sociedade como criminosa e único, constituciOnalmente revelado, que é um só, muito
ou detentora de um fato que lhe fosse constrangedor, 4epois _e_mbora possa ser de exercício em tribun_ais, poss~ ter exercício
de processado o necessário para que se argüisse o defeito num Tribunal de Contas, na Justiça, perante os mais diversos
ou o crime, a insanidade ou a enfermidade final. V. Ex~ toca, órgãos. Mas é um Ministério Público único.
de raspão, num aspecto dos mais grave que temos ein nossa
legislação penal e também na própria legislação de imprensa.
O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. Ext um aparte?
V. Ex~ sabe que na Inglaterra, se não estou enganado, somente
O
CID SABÓIA DE CARVALHO- Com prazer,
apresentam o suspeito à imprensa, para efeito de Ser retrata~o, ouço V.SR.
Ex~
depois da sua condenação. Quando já não pairam mais dúvidas
a respeito do crime que ·cometeu, é que ele ent.ão poderá
O Sr. Odacir Soares- Desejo tecer_rápidas consideser fotografado e seu nome divv.Igado como o de um criminoso.
rações, não propriamente Sobre a questão do Ministério PúbliIsso é uma matéria que pede realmente uma legislação que
co especial, ao qual V. Ex~ se refere nesse momento, mas
todos nós poderemos fazê-la, oportunamente, e que também
entendo que a transparência da administração pública i a sua
vem a propósito q llando veiculada por V. Ex~ nesse_ discurso
decência no exercício co~reto elas funções públicas, pelos agenbrilhante que está fazendo.
tes públicos do Poder Público, se fazem de forma mais- adequaO SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Muito obrigado, da à regularidade da ação ~esses agentes quando tivermos,
~enador Áureo Mello, pelo seu aparte que se insere com
e hoje não temos_, um Tribunal de Contas da UÍlião ou Tribu-
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um_ Ministério PúbliCo especial nos Tribunais de contas ou
nais de Contas Estaduais que decidam as questões que lhe
são postas de forma atual. Hoje, é uma vergonha vermos com a eXistência de um Ministério Público uno e indivisível
o Tribunal de Contas da União c os tribunais estaduais deci- . que seria o Ministério Público Federal nos Tribunais de Condindo dois, três, quatro anos, depois, matérias que já se perde- tas. A minha preocupação é que o Tribunal de Contas da
ram no decorrer-do tempo, bem como punindo, inclusive, União e como conseqüência os TribUnaiS de Contas Estaduais
às vezes, os responsáveis pela falta de exação_ no· exercício decidam com atualidade, não deixem as questões que lhes
da função pública com penalida~es, ou valores__ pecuniários são postas envelhecerem nas pratelerias, nas suas gavetas copraticamente irrelevantes. Do ponto de vista jurídico, consti- mo lamentavelmente acontece hoje no Brasil, com graves
tucional, não posso concordar com V. Ex~, nem com as-judicio- e irreparáveis danos para o Erário Público e, em conseqüência,
sas considerações do Senador José Paulo Biso} e de outros para a população dos Estados e para a população brasileira.
senadores que aqui falaram. Diria que tenho dúvidas sobre
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Obrigado a
a interpretação do texto constitucional. Não gostaria de discuw V. Ex~ pelo brilhante-aparte que traz ao meu pronunciamento.
tii ·as razões de fato de que V. Ex~ tem expendido e que
A minha preocupação se parece muito com a- do nobre
outros o tenham feito, porque -sã-o razões de ordem pessoal. companheiro. Temos muitas preocUpações com o destino da
Não posso a priori considerar que ~ existência de um M~nisw coisa pública e o que disse é que esta Repúbiíca é marcada,
tério Público especial possa signiftcar dependência do Mmis- desde o seu início, por escândalos nunca punidos, por prefe~
tério Público em ·relação ao Tribunal; nem posso considerar -ndos que desviaram verbas, gove_rnadores que aplicaram mal
que o exercício do Ministério Público no Tribunal de Contas os recursos, por presidentes que não foram corretos e essas
da União, por exemplo, pelo Ministério Público Federal possa contas todas terminam num fim feliz para todas as pessoas
implicar em ausência de dependência. A meu ver, são conside- que se envolveram nos ilícios que foram denunciados.
rações que não se fundamentam na realidade de fatos concreUma República que está sempre apurando e nunca punintos.- Em relação a essa questão, .Senador Cid Sabóia de Carva- do; sempre estamos apurando, basta ver o número de Corn.is~
lho, -respeito sabedoria jurídica de V. Ex~, bem como 'ª- sões de Inquérito que temos nas duas Casas do Congresso
do Senador José Paulo Bisol e a de outros senadores- como Nacional e, no próprio Congresso Nacional, as comissões mis~
modesto advogado, tenho dúvidas fundadas sobre essa inter- tas, nesse episódio do Ministério Público, taiito já discutimos
pretação. Não diria que talvez seja essa a melhor interpretação que nem poderíamos aprofundar agora, especialmente quando
do ponto de vista de se procurar alcançar o espírito da Consti- o tempo reservado a mim já está esgotado. O que quero
tuição Federal. Porém, mesmo sobre esse aspecto -_e V. dizer é que da ação do Ministério público resulta muita coisa
Ex• foi Constituinte coriio eu-- tenho quase que certeza de correta para a moralidade. Se o Ministério Público é dissidioso,
que não foi esse o· óbjetivo do Constituinte e nem era esse resulta em graves prejuízos para o Estado; se o Ministério
o espíritO da norma inserida na nossa ConstiruiÇão. ACharia Público é atento, os resultados serão positivos.
até, nobre Senador Cid Sabóia de Carva:lho, que eni relação
O Ministério Público iriternõ de Um órgão não pode ter
a essa matéria talvez fosse melhor o Congresso Nacional não a independência, a altivez funcional dO Ministério Público
legislar, deixando que o Supremo Tribunal Fed~ral, por provo- -propriamente dito._Não sei qual a razão de termos ministérios
cação de uma parte ou de outra, viesse a dirimir essa questão, públicos especiais! Qual a razão disso? Para que essas especiaque decorre de mera interpretação da Constituição. Não tenho lidades, se todos os. casos são generalidades? Não entendo,
dúvida alguma de que se acompanharmos a iniciativa do_ Sena- evidentemente, a razão de tudo isso.
dor José Paulo Bisol, que não desconsidero, até penso que
O que quero dizer, na minha fala, é que não nos prepaseja a mais adequada, de que o Ministério Público, hoje exis~ ramos com relação ao menor e estamos pagando por isso;
tente no Tribunal de Contas e que lhe é próprio, vai argüir não nos preparamos com relação ao adolescente e estamos
a inconstitucionalidade dessa norma que inserimos na maté- pagando por isso; não nos preocupamos, no momento devido,
ria, do mesmo modo como o faria o Ministério PUblico Fede- -com os idosos e pagamos por isso; não nos preocupamos com
ral. o fato é O"Seg-uiritê:-se terilos ra:Zão, hOuv~_uma omissão --a-saúde; toda enfermidade é grave neste País, tudo é grave!
gritante do Ministério Público Federal ao aceitar que, a partir Também não estamos nos preocupando com a morafidade
da vigência da nova-constitUição, aquela nõlma de ter o Tribu- pública e pagaremos Iiluito mais caro por isso.
nal de Contas da União um ministério pr6prlo continuasse
,Os escândalos não são apenas culpas contemporâneas,
a ser comprida. A meu ver, para o exercício, se é _isso que vêm do passado, dos hábitos, de fatais costumes que se estabew
quer a ConstitUição, do Ministério Público Federar uno e indi- teceram na República qu'ase que autorizando o delito e o
visível no Tribunal de Contas da União, bastaria que nesse chamado "crime do colarinho branco."
Sentido fosse oficiado pelO Porcurador-Geral da República,
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
não fez. Mas o que queria realmente realçar, neste aparte,
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
é o. fato de que o que ptecisarnos ter é um Tribunal de Contas
Amazonino Mendes - Áureo Mello -- Enéas Faria ~
decidindo com atualidade, um Tribunal de Contas que não
exptrapole a sua competência, que- riãCd3Ça concessões, que E pitá cio Cafeteira- Humberto Lucena- José Paulo Bisol
não estabeleça privilégios nem p-ara um lado, nem para o - Mácio Lacerda.
outro e que, ao ape-nar aquele que não fetlha desempenhado
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Sobre a mesa
· a função pública com exação o faça de maneira conseqüente,
ao contrário do que acontece hoje. Até as aposentadorias requerimento que será lido pelo Sr. 1'-' Secretário.
de pobres funcionários públicos, que são homologadas pelo
É lido o seguinte:
TribtJnal de Contas da União, boje, nobre Senador Cid Sabóia
REQUERIMENTO N• 168, DE1992
de Carvalho, se fazem com·dois, três,. quatro anos de atraso,
Excelentíssimo Senhor Presidente dq Senado ·Federal:
prejudicando esses funcionários que se aposentam_. De modo
Requeiro de V. Exa, nos termos do art. 210, item 2 e
q~e a minha preocupação maior náo é com a ·existência -dé
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§ 19, do Regimento Interno desta Casa, ouvido o Plenário,
a transcrição no Diário do CongreSsO NaCional, para que conste
dos Anais, do editorial do Correio Braziliense , _publicado
em sua edição de hoje, sob o_título ''Isonomíã Salarial", cuja
cópia anexo ao presente.
_
__.
Sala das Sessões, 15 de abril de 1992~- - Senador Humberto Lucena.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - De acordo
com o art. 210, § lí>, do Regimento Interno, o· -requerimento
será submetido a exame da Comissão Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) tempo destinado ao_ Expediente.
Passa-se à

Esgotado o
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-de plenário, Relator: St::nador Cid Sabóia.de Carvalho,
favorável às Emendas n"'s 1 a 4, 6 a 8; e favorável â de n~
5, nos termos de subemenda que apresenta.

=4PROJETO !)E LEIDACÂMARA N' 31, pE_l?Jl
Votação, em turno único, qo _pn?feto d~ Lei da Câmara
n' 31, de 1991 (n' 4.618/90, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que altera a Lei n~ 5.700, Ç.e
19 de setembro de 1971, que dispõe sobre a forma e a apresentação no Brasil dos Símbolos Nacionais, tendo
PARECER. proferido em Plenário, Relator: Senador
Mansueto de Lavor, favorável nos termos de substitutivo que
oferece.

-5ORDEM DO DIA
A Presidência esclarece ao Plenário que os itens 4 a 7,
da pauta de hoje, estão em fase de votação e não em discusSão,
conforme consta do espelho da Ordem 4o Dia.
Não há quorum para deliberação.
As matérias constantes dos itens 1, 2, 4 a 9 ficarão com
a votação adiada.
São os.scguintes os itens adiados:
-l-

PROJETO D.E LEI DA CÂMARA N• 73, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 73, de 1991 (n• 4.064/89, na Casa de origem), ~de iniciativa
do Tribunal de Contas da União, que dispõe sobre-a Lei
Orgânica do TnDunal de Contas da União, e dá outras- providências, tendo
,.
__
PARECER, sob n• 62, de 1992, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania: 1"' pronunciamento: favorável ao Projeto com 35. emendas que oferece;
2~ pronuncíamento (sobre as Emendas de Plenário): favorável
às Emendas de n_'?s 44, 45, 56 e 65; favorável nos termos de
subemendas, às de n<>~ 36 a 38, 40, 42, 54, 55, 57, 59, 62
e 66; pela rejeiçáo das de n•' 43, 46, 47 a 53, 58, 60, 61,
63 e 64; pela prej udicialidade das de noS 39 .e 41; e apresentando
a de n~ 67, do Relator.

-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 126, DE 1990
(Em regime de urgência, nos termoS do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno úniCó,-õó-Projeto de Lei da Câmara
n' 126, de 1990 (n' 1.854189, na Casa de origem), de iniciativa
do Ministério Público da União, que cria a Carreira de Apoio
Técnico Administrativo do Ministério Público da União e seus
cargos, fixa os valores de vencimentos~ e dá çmtras providências, tendo
PARECERES,
- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob
n"' 485, de 1991, Ia"vOráVel, com voto vencido, em separado,
da Senadora J únia Mar is e; e

PROJETO DE LEIDA CÂMARA n' 93, DE 1991
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 93, de 1991, (n' 4.819/90, na Casa de origem), de iniciatiVa
do Jv1inistéri0 Público da União, que cria Car~os de Procuradores do Trabalho de 2~ Categoria, Cargos efefiVOs-e ·em comissão e dá outras pi"ovidências, no âmbito do Ministério Público
do Trabalho, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 59, de 1992, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania.

-6PROJETO DE LEI DA CÁMARA n' 114, DE 1991
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 114, de 1991 (n' 2.214191, na Casa de origem), de iniciativa
do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federal de Primeiro Grau da 4~ Região
·e dá oatras providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 58, de 1992, da Comissão
-. de Constituição, Justiça e Cidadania.

-7PRÓJÍOTO DE DECRETO LEGISLATIVO N• JS, DE 1988
Votação, em turno único, do PrOjeto de Decreto Legis~ lativo n' 15 de 1988 (n' 20/88, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Con'!'enção n"' 154, d3: Organização
lnternacional do Trabalho- OIT, sobre o incentivo à negociação coletiva, adotada em Gene.bra, em 1981, durante a
67~ Reunião da Conferência Internacional do Trabalho, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n'' 48 e 49, de 1992, '
das Comissões:
__
_
_ _
- de Constituição, Justiça e Cid_adania; e
- de Relações Exterior~s e Defesa Nacional.

-8PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 23, DE 1991
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~
23, de 1991, de autoria do Senador Maurício Corrêa, que
altera a redação do parágrafo único do art. 114 e _acrescenta
§ 3"' ao art. 126 do Regimento Interno do Senado Federal,
teiidO
~ PARECERES, sob n" 2 e 3, de 1992, das Comissões:
- de Constiutiç:ãQ, Just_iça e Cidadania, favorável.
- Diretora, favorável ao Projeto, com emenda que apresenta.
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-9PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N• 24, DE 1991- ---(Incluída em Ordem do Dia, nos termos do
art. 358 do Regimento Interno)
Altera a redação do§ 2' do art. 14 do Ato das Disposições
Constitucionais-Transitórias. (1~ signatúiO: Senador César
Dias.)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidência
retira o item 3 da pauta de hoje, nos teqt_l.OS do art. 175,
alínea e, do Regimento Interno.
É o seguinte () item retirado:
-

.l--

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 125, DE 1991-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto- de Lei'"da Câmara
n 9 125, de 1991-Complementar (n' 60/89, na Casa de origem),
que disciplina os limites_ das despesas com o funcionalismo
público, na forma do art. 169 da Constituição Federal, tendo
PARECERES, proferidos em plenário.
Relator: Senador Mcira Filho.
- 1~ pronunciamento: favorável ao projeto;
_
- 2~ pronunciamento: favorável à emenda de plenário.
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas
-perante a Comissão de AsSuntos Econômicos.)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Está esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello.
O SR.ÁUREO MELLO (PRN-AM. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, serão breves as palavras que irei proferir nesta Casa.
No entanto, um dever de consciência me obriga a trazer aqui
a comunicação do falecimento de um jornalista que, principalmente durante a fase em que Juscelino Kubitschek de Oliveira
e outros Presidentes do passado deram a ação de sua presença,
neste País, atuava sagazmente, de maneira bastante útil, ao
lado dos seus companheiros do setor de imprensa.
Ele faleceu semana passada, aqui em Brasilia, o que contristou profundamente a velhos amigos seus como este que
está formulando estas declarações, o ex-Deputado Ítalo Fitipaldi, Adhemar de Barros Filho e outros companheiros da
lide da imprensa: refiro-me a Paulo Pereira.
Paulo Pereira era, antes de uma ·cultura, urna inteligência
extraordinária; ele vivia muito em fUnção-de atribuir a ~eus
amigos, aqueles que eram da política, aos jornalistas que com
ele fazia ombro- a ombro esse duro mister, as luzes do seu
conhecimento e a sua habilidade, no campo de uma sociedade
tão ampla como a Metrópole do Rio de Janeiro, substituída
depois, no seu viver, péla Capital de São Paulo, onde nos
últimos dez anos esteve atuando como jornalista.
Por isso, Sr. Presidente, quero expressar aqui, tangido
e trazido pela minha consciência, pela saudade, pela estima
que Paulo Pereira me produzia, como produZia em outros
companheiros da vida pública como Édson Kair e quantos
_p çonheceram, essa manifestação de saudade que é ao mesmo
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tempo a certeza de que, se há outras paragens, outras dimcnsóes, Paulo Pereira estará, a essa altura, tornando mais alegre
a vida dos espíritos, porque o lado humorístico, o lado otimista
da sua personalidade era aquele que prevalecia.
Sr. Presidente, manifesto estas palavras como um registro
e ao mesmo tempo uma retribuição da parte do Legislativo,
para quem muito fez por eSte Poder, quer na Câmara Alta,
quer na outra Câmara, e assim também se traduz uma homenagem a quem levou a vida dedicada a esses mistéres, a essas
atividades, sempre ao lado ao Parlamento brasileiro. Muito
.obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa.

Concedo a

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT - DF. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~s e Srs._ Senadores,
com pesar qtie ocUpo esta tribuna para denunciar um acontecimento brutal, desumano e trágico: a execução no Irã de um
membro da Comunidade Bahá'í _daquele País, ao que tudo
indica em razão de sua crença religiosa, pois nenhuma acusação oficial ou veredicto que justificasse a sua prisão, e tampouco a sua execução, foram apresentadas pelas autoridades
iranianas.
O fato, recentem~nte ocorrido, chegoU ao meu conheci- menta por intermédio da carta a mim dirigida pelo Secretário-Geral da Assembléia Espiritual Nacional dos Bahá'fs do
Brasil, Sr. Iradj Roberto Eghrari, redigida nos seguintes termos:
"Com os. corações pesarosos, recebemos a confirmação da execução na prisão de Evin em Teerã, na
data de 18 de março de 1992, do Senhor Bahamann
Samandari, membro de uma distinta famnia bahá'í que
tem Sido muito ativa nos assuntos da comunidade bahá'í
naquele-p3ís. Nenhuma razão para a sua execução foi
dada pelas autoridades judiciais ou auforidades daquela
prisão, nem estas revelaram o local de sua sepultura.
Esta trágica surpresa é mais cfiocante ainda pelo
fato de que toda a questão foi tratada em to~al segredq.
A execução nãó foi revelada por mais de duas semanas;
nenhuma informação foí dada à famt1ia; nenhum anúncio subseqüente sobre a execução foi feito; as notícias
desta ocorrência foram reveladas à viúva do Sr. Samandari somente quando ela tentou visitá-lo em 5 de abril,
data estipUlada pelas autoridades depois que lhe negaram permissão para vê-lo, apesar das diversas tentativas
anteriores desde a sua prisão em 17 de março. Ela
foi informada da morte de -seu marido quando lhe foi
passado o seu testamento que havia sido escrito em
18 de março. Não foi emitida uma certidão de _óbito,
e apesar das indagações feitas pela família Samandari,
no Escritório do Cemitério Geral de Teerã, apenas
foi informado que o nome de Bahman Samandari havia
sido incluído em seus registres.
Nenhuma acusação oftcial ou veredicto foi anunciado, e os insistentes pedidos feitos pelos membros
da família somente resultaram numa vaga indicação
de que a execução do Sr. Samandarí estava relacionada
com a sua prisão anterior, há quatro anos passados,
quando ele e quatro outros bahá'ís foram aprisionados
por estarem realizando uma reunião na residência do_
Sr. Samandari. Naquela época, 21 de outubro de 1987,
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o Sr. Samandari foi acusado de ser membro da comuniR

dade bahá'í. Ele e seu.s companheiros de prisão foram
libertados em 18 de dezembro de 1987, depois que
a residência do Sr. Sarnandari foi Confiscada pelas autoridades, junto com o pagamento de uma elevada quantia em dinheiro a título de fiança.
A rapidez com que o fato ocorreu e as contradições
por parte das autoridades também são uma ca!lsa fie
perplexidade. O Sr. S3m3ndari foi irifimado pelas autoridades em 17 de março, çle forma ostensiva, para alega-
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à mino.ria bahfí naquele país. Estes bárbaros a tos praticados
contra os membros da Comunidade Bahá'í exigem das autoridades diplomáticas brasileiras um posicionamento ine-quívoco
de_ condenação e de press_ão sobre o Governo do Irã, para
que seja dado _um basta a ~Stª----sangrenta, cruel e terrível
atitude de'perseguição aos baháís naquele País.
A recente reunião da Comissão dos Direitos Humanos
das Nações Unidas realizada em Genebra, conforme mencionado na carta que acabei de ler. culminou com uma moção
condenatória ao governo da República Islâmica do Irã. pelo
desrespeito aos princípios-básicos dos Direitos Humanos, com
especial referência à situação dos bahá'ís, que constituem o
maior grupo minoritáriO religioso daquele país. Considerando
que a delegação brasileira votou favoravelmente a esta moção,
o que demonstra o reconhecimento claro do nosso Governo
quanto a esta situação, estarei solicitando formalmente ao
Ministro das Relações Exteriores uma ação direta do nosso
Pa,ís junto _ao· Governo _iraniano.~ pata prOtestar contra mais
este selvagem crime que tão decididamente macula o Islamismo e denigre a República Islâmica do Irã_.
Muito obrigado.

damente receber um documento da parte delas. Em
18 de março, data de testam~qto que foi entregue à
Sr~ Samandari pelas autoridades da prisão de Evin,
ele foi morto. Em 20 de março ele foi sepultado. Esses
eventos ocorreram _numa época próxima ao longo feriado nacional associaçlq _com o.apo n9vo.iraniá.no; obviamente uma data muito inconveniente para serem obtidas informações.
_ __,_ _____ _
É motivo de ultrage para a comunidade bahá'í
internacional que depois da suspensão das execuções
de bahá'ís por um período de 3 anos e m~io, tal ato
brutal fosse_mais urria Vez perpetrado contra uma_ino~ O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) Concedo a
cente comunidade. Este ato desmente a posição pública palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
e repetidamente afirmada pelo Goverrio irarifârio de
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
que os bahá'ís não estão sendo perseguidos devido a
o· seguinte discurso.)_- Sr. Presidente, s~s e Srs.Senadofes,
-sua crença religioSa.
Essas atrocidades que vêm sendo -cometidas pelo o GOverno do Presidente Eernando Collor 9-e IvJ;ello tem usa· Governo iraiiiailo somente terão fim quando a Comu- do, nesses dois primeiros anos. uma constante retórica sobre
nidade lnternaciorial levantar a sua voz em U:t;líssono seus propalados feitos e realizações_, materializada em maciça
contra esses atas infundados e cruéis. A posição brasi- e~ dispendiosa propaganda nos meios de comunicação social.
leira na recente reunião da Comissão dos Direitos Hu- Os resultados, entretanto, não têm correspondido a essa retómanos das Nações Unidas, em Genebra, é merecedora rica,- a começar --pelos dois carros~chefes de sua _campanha
do reconhecimento profundo da Comunidade Bahá'í eleitoral, inflação e corrupção, que, apesar das promessas,
Brasileira. O voto do Brasil foi favorável à moção con- não foram eliminadas. O então candidato Collor disse: ''Eleito
denatória ao Governo da República Islâmica do Irã, Presidente. meu primei to compromiSsO será declarar guerra ...
pelo desrespeito aos princípios 'básicos dos direitos hu- aos dOis piores males que infelicitam a Nação: a inflação e
manos, principalmente àqueles relacionados à proteção a corrupção". Anunciou. também. ao lançar o seu Plano I,
no primeiro dia de governo, que dispunha. em seu revólver,
dos bahá'ís, a maior minori_a religiosa daquele país.
A voz brasileira se somou àquela de dezenas de -de uma só bala e que seríã com ela que iria matar o tigre
outras nações. buscando o fim dessas_ ações fanáticas dà inflação. Sua então toda-poderosa Ministra da Economia,
-Zélia Cardoso de Melo, não deixou por menos e secundou
contra uma comunidade pacífica:.-·
· A Comunidade Bahá'í Brasileira está -confiante também o Presidente no seu otimismo, antevendo uma "inflaque nosso Governo estará tomãndo ações específicas ção zero". Como se viu, o Presidente errou o tiro e não
com relação a esta mais recente execução-, e ·aguarda matou a inflação, que af está, persísfente, acima dos 20%
com expectativa Uma manifestação do Governo brasi- ao mês.
leiro a respeito."
A corrupção, por sua vez. não foi eXtirpada, muito pelo
Perante este ato tão. bárbaro e selvagem, especialmente contrário, recrudesceu com maior ímpeto e vontade. alastrande um Governo que é ·signatário da Convenção Internacional do-se, como erva dallinha, em todos os escalões, inclusive
dos DifCitos Humanos, não posso me ·calar. A defesa dos e principalmente no Minsitérl"o, levando o Presidente_ a mudlreitos humanos não pode ser interpretada como interfe- dá-lo agora, nesse momentoso episódio da renúncia coletiva
rência nos assuntos internos de um país; pelo contrário, se dos Ministros.
_
um governo desacata os principias humanitários e mostra into~
O Presidente tem, constantemente, pregado a moderlerância, sectarismo e perseguição sistemática aos membros nidade c o caráter liberal de Seu governo. a preferência pela
da sua comunidade como faz o governo da República Islâmíca economia de mercado e a retirada do Estado das ativjdades
do Irã, cabe 3 todos Os países reagirem severamente contra econômicas da Nação. Mas o conceituado sociólogo francês
tal ação. h Declaração dos Pireitos_I-Jumanos é reconhecid~ Alain Touraine. um do~ maiores especialistas, na Europa,
e aceita internacionalmente, portanto, rtão pode ser violada' da América Latina e, especialmente, do Brasil, onde, inclusob qualquer motivo ou alegação onde se caracterizem o pre- sive, morou, contesta esta guinada do Pafs, dizendo que "o
conceito e a discriminação. Os fatos ocorridos aos bahá'ís Brasil não fez abertura económica e destruiu o Estado. O
no Irã denunciam a inobservância dos princípios básicos desta que adota como litiii-alisnio é a destruição do EstadO." (Jornal
do Brasil, 22-3-92) _
. .
_, __
declaração.
Mas, a propag-anda do Goverbo, fartã e-sistemática, quer
Esta recente execução desmente as declarações das auto. rjdades iranianas de que haviam sido-sus·p-imsas as perseguições . persuadir a população que, sob a administração Collor, o

Abril de !992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

País é outro, moderno, transparente, saneado, o chamado
"Brasil Novo", e que "o Governo do Brasil já pode apresentar
importantes conquistas". A realidade do País, porém, pa:i:ece
que não corresponde à euforia da propaganda oficial. .
Constrastando-a, o que há, na verdade, é uma profunda
recessão, a maior de nossa História, inflação alta, desemprego,
achatamento salarial, aumento da miséria, de enfermidades
e epidemias, de analfabetismo, de marginalidade e violência
nas cidades, fruto, sem dúvida, da implementação de dois
planos económicos - o Plano Collor I 11, o primeiro apli-

e

cando a tnais radical medida monetária contra o cidadão:

o confisco de seus recursos financeiros da poupança.
O resultado é que, em 1990, o crescimento do Produto
Interno Bruto anual foi negativo, ou seja, menos 4,2-%, enquanto que, etn-1989, último ano da gestão Sarney, ele tinha
sido positivo, mais 3,3%. Ano passado, o PIB deixoU de ser
deficitário", mas só cresceu 1,2%, bem diferente, entretanto,
do percentual otimista do programa de Governo _de Collor,
publicado em 1989, que previa uma "taxa de crescimento
de 6 a 7%, depois do primeiro ano de Governo.''
Outros dados significativos, também;-iiObres Pares, confirmam os equívoéos da política económica gOvernã.mental.
O emprego, por exemplo, caiu21,5%, o que traduz os já
três milhões c duzenios-Inii desempregados no País, seguné'o
dados do IBGE. Os salários diminuíram 27%, valendo o salário mínimo, hOje~- 55 dólúes, quando equivalia a 100 dólares,
na época de Sarney, e já então insuficiente para sustentar
uma famma de quatro pessoas (Dieese). Não era bem, entretanto, o que Collor prometera na campanha eleitoral, ou seja,
"um salário mínimo de 369 dólares" e a elevação da '"participação dos salários na renda nacional de 32% para 50% do

PIB".
A propaganda do Governo tenta vender à população urna
imagem dinâmica e desenvolvimentista, de volumosas realizações; mas, como se constata, nem mesmo os temas pregados
na campanha estão sendo cumpridos, como era de se esperar.
Assim, a promessa de "comida farta, barata _e abundante"
não se concretizou, ocorrendo, em 199J, exatamente o oposto,
ou seja, queda de 15% do consumo de produtos básicos da
alimentação popuTar- arroz, feijão e óleo de soja. O mesmo
ac_ontece com o compromisso de "redução de impostos para
acabar o desequilíbrio da carga tributáría que recai sobre a
população", que, no ano passado, onerou o assalariado em
mais-de 60% de imPostO de reflda, erii relação a 1990.
Na educação, à administração Collor investiu, em 1990,
apenas 2,4% do total dos gastos da União, contra 10,5%
do Governo Sarney e 11,8'% de Figueiredo, em 1981:
Não é, portanto, por outra razão que, nesses dois' ànos,
destinou-se à Educação somente 586,6 milhões de dólares,
em vez dos 13 bilhões prometidos na campanha. Mas mesmo
esses 586,6 milhões de dólares foram canalizados, prioritária
e majoritariamente, para o ensino superior, numa proporção
de 58 vezes mais do que os destinados à instrução básica,
esta sim, defasada, deficiente, com seus quase 40 milhões
de analfabetos e, por conseguinte, reclamando mais urgência
do que o 39 grau. E construíram:-se trés ClAC, de discutível
validade pedagógica e alto cuSto de construção e manu_t~nção.
Mesmo assim, noticía-se a intenção de implantar ainda"milhares de CIAC em todo o Brasil."
Em saneamento, os recursos forain distribuídos, na ordem de 600 milhões de cruzeiros, segundo a propaganda do
Governo, em razão de interesses políticos e não para atender
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a um programa globaL Aí estão- as crianças mortas devido
à diarréia e à ameaça do ~ólera.
_
_A reforma administrativa, que deveria processar-se com
o objetivo de racionalizar, aperfeiçoar e, criteriosamente, enxugar a máquina adminiStratiVa, -totrlóiT-Se iiin verdadeiro
exercício de caça às bruxas, no caso, o servidor público. Sem
nenhum critério ou avaliação, sem nenhum senso de justiça,
demitiram-se, indiscriminadamente, milhares de funcionários
públicos e colocaram-se em disponibilidade outros 53 mil,
medida essa que o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional, por envolver redução de salários. Penalizou-se, ainda, o servidor público pela: defasagem_ dos reajustes de seus
vencimentos em face do índice inflacionário. Para um .índice
de 475%, em 1991, reajustou-se o salário dos servidores em
apenas 214,9%.
- .·
Saúde - para se avaliar a precária situação· da saúde
pública, presentemente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é
só se valer das próprias declarações do novo Ministro da Saúde. Revelam elas que "houve omissão no passado ... O grande
problema é a rede hospitalar, que co-ntinua em ~ituaç_ão dramática ... O problema do financiamento do sistema de saúde
é muito grave". Chama a atenção, também, S. E~ para '~os
aumentos dos índices de doenças no País." Mas o Ministro
vai além e faz uma séria denúncia: "o Orçamento atende
·ao-s interesses das empreiteiras, e nãO os. da saúde pública H.
Assim, parecé que vão para aquelas os 1,5 bilhões de dólares
investidos no setor pelo Governo, embora este tivesse _comprome~do, na campanha, a destinar 40 bilhões de dólãres para
a saúde. Não é, pois, surpresa, que se proliferem as epidemias,
o cólera, há séculos inexistente no Brasil, o dengue, a malárià,
a lepra, a esquistossomose, a febre amarela etc. Em 1989,
por exemplo, no período Sarney, houve a ocorrência de 5.334
casos de dengue; em 1991, na gestão Collor de Melo, registraram-se 97.161 casos da doença.
Mas é na Previdência Social, talvez, o pontO mãis vulnerável da administração Collor. Os escândalos de corrupção
e fraudes, envolvendo assessores, funcionários e o próprio
Ministro; o não pagamento do aumento de 147% a_os aposentados e pensionistas, contrariando decisões dos tribunais em
- todo o Brasil; o descalabro administrativo do Ministério tudo isso desacreditou desastrosamente a Previdênc~a perante
a opinião pública, levando de roldão o Governo: q n_qvo
Ministro do Trabalho e Previdência Social estima que o rombo, em razão das fraudes, aumenta em 230 bilhões de cruzeiros
por mês. E não bastassem todas essas mazelas_ contra o pobre
e sofrido trabalhador, o Presidente Collor vetou, em 1990,
dois projetes de lei, versando ambos sobre o Plano de Custeio
e Be_n~fícios da Previdência, aprovados pelo Congresso, que
insfi~ue)n benefíci9s previdenciários expressos mi ConstitUição, atrasando, com isso, o seu pagamento e prejudicando
milhões de assalariados.
Quanto à reforma agrária, até agora_, "o programa ainda
não_saiu do papel", pois previa o assentamento de 400 mil
famflias no campo, e assentou, em dois anos, somente 15.600
faml1ias.· A desapropriação de terras, praticamente, inexistiu
no Governo Collor, malgrado o anúncio, no ano passado,
do ex-Ministro da Agricultura, de que desapropriaria 1 milhão
de hectares de terras em nove Estados, o que não s~ _efetiyou .
(O Globo, 15-3-92).
.
~
Enfim, nesses dois anos de GOVerno Collor, o País vivenciou o aprofundamento da crise, a ecOnomia destroçada, o
Estado desorganizado, as privações e miséria do povo aumen~
tadas, em face de brutal recessão. Mas o pior foi ver avultar
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a desesperança do povo, decorrente das duras conOiç_ões de .TAIWAN E SEUS ACOMPANHA~TES. S. PAULO,
vida, do descaso e insensibilidade das autoridades~ <!a incom- 11.-2-92.
petência e corrupção desenfrea;da e impune.
Senhores,
A todo esse caos, Sr. Presidente e_ Srs. Senadores, a proO empresariado industrial de São Paulo tem grande prapaganda governamental, indiferente ao que nos cerca, respon- zer em receber nesta sua Casa o Excelentíssimo Senhor Minisde com um ufanismo falaciOso, irreal, ilusório, como se vivês- tro da Economia de Taiwan, Vicente Siew, e os integrantes
semos num outro País, desenvolvido _e feliz, talvez, quem da comitiva de empresário? que o acompanha nesta visita
sabe, do Primeiro--Mundo, o ''Brasil Novo",._como quer o ao Brasil.
- -Presidente, e não neste Brasil real, subdes.envol.vido; terçei_ro_Taiwan ofer~ce ao mundo uffi belo exeinplo de pujança
mundista, descamisado e infeliz. Talvez, tambéffi, quem sabe, económica, fruto da cultura peculiar que conseguiu desen·
sejam esses males a causa da baixa popularidade do Presidente volver. E 0 Brasil, tenho certeza, muito terá a lucrar _se conseCollor e de seu Go~e-rnQ. no. rn.Omé-nlO,~~ que despencou guir absorver e adaptar a experiência acumulada pelo povo
dos 71% de ap~ovaçao no mfc10 de sua gest~o! para os 6~,8% de Taiwan ãs pe-culiaridades da sua cultura e da sua economia,
de desaprovaçao de agora, conforme pesqutsa do Instituto____ 0 estreitamento de relações económicas buscada na visita dos
Gallup.
,
.
.
senhores é um passo importante neste sentido.
_Era o que tmhamos a _dizer sobre o assunto nesta tarde.
Motivos que todos co.nhecemos ::--- e que me dispe!lso
Obngado.
de voltar a comentar nesta oportunidade --impediram que
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -, Concedo a ganhasse maior expressão um entrelaçamento de interesses
·entre os nossos países, apesar de .suas economias serem compalavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
·
plementares.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
_Quis o destino que assim fosse. Mas, da mesma forma
seguinte discurso.) - Sr. Presidente; S~;~ __e Sr_s_.__ S~naçlores,- que um dia nos curVamos àq-Uela realidade, a ponto de não
em fevereiro deste.- ComO -amplaffiente noitk:iOU:-ã-impre.nsa, mantermos relações dipioniáticas, agora estamos empenhados
esteve em visita a n_osso País o eminente Ministro da Economia em proclamar que os obstáculos antepostos à consecução desse
de Taiwan, Doutor Vicent SieW, acomPanhado de empresáriOs objetiVo comum devem ser-urgentemente elimiilados.
e banqueiros daquele País amigo. A visita 'tinha como grande
A verdade é que não podemos continuar mantendo em
propósito apalpar as possibilidades de. futurQs investimentos ·nfvel anual de apenas 800 milhões de dólares as reiaçOes coem nosso País.
-- merciais do Brasil com um país com produto iriterno bruto
Naquela oportunidade, visitaram a Fiesp, ex-atamente no I de 161 bilhões de çlólares, renda per capita de 7 mil e 300_
dia onze de fevereiro próximo passado, onde foram recebidos . _dólares e reservas cambiais de 80 óJlbões c;le dPlares, só supee saudados pelo seU ilustre Pre!lide_:q.t~t D~. M_ário Amato. ~~das neste momerito pelo volume acumulado pelo Japão.
Seu discurso foi altamente signifiCativo e: .eh~? <;le otimÍsmo.
o fato de._Táiwan eStiD- Presentemente empênhada numa
Nele, professou sua crença na possibilidade de as duas econo- · campanha para ser reintegrada ao acordo geral de tarifas e
mias que são completamentares se entenderem mais e raliza- comércio - GATT - é, juntamente com essa visita, Uma
rem projetas de grande repercussão para nósso desenvolvi- fÇ>rte indicação de que ampliar o intercâmbio comercial corrimento.
. --. --·
.
o nosso e com outr.os países é um dos seuSprinciP"als-Objetiv-0:5.
Em seu disCl.l;rso_, o Sr. Mário Amato falou d? importância
0- momento que o Brasil está vivendo..é especialMente
do estreitamento das relações ecoDômicas e_ntre os dOis países propício a concretização deste nosso objetiVo comum, riosso
e com isso o BraSil só teria a lucrar. O íntet'cãrn.bi.o comercial
,
... b
País realiza um esforço para superar uma das mais graves
J•á existe e a balança pende em nosso favor, ma_s _tal intercâm i o crises da sua história e, passo a passo, num ritmo talvez mais
dev_e ser ampliado pois fOi coril-esse oJ:,jetivo que _o_ Ministro
acelerado do que muitos esperavam ou desejavam, vai se
rla Economia- de Taiwan nos visitou·; .Obstãc'-:1!0 s para essa inserindo numa economia já ainplámente internacionaliZada.
ampliação ainda exístem e devem ser eliminados. _ ,
Esse tiPo de economia cobra de cada um dos seus partici0 Bras il quer entrar na economia internacional, conti- pantes maior eficiência e extrema competítiVidade, o que imnuou o Sr. Márío-Amato. Esta é,-na_Vetdade, a grande meta plica a remoção de barreiras protecionistas erguidas na época
do Governo _Collor. Para que tal acoõt_eoça, é necessário que em que tentavamos viaQilizar o p9sso_processo de industriaestejamos conscientes que devemos entrar no processo da lização.
eficiência e da C<Qmpetítiv"idade. sem isso, nosso sonho não
passará de um _sonho . .t\nte esse fa~o_L o presidente da Fiesp j
A opção da sociedade brasileira por um sistema econôfâi-el:ifátiCo afífifüüido em seu discurso:. "dependemos da en- · mico baseado na livre_ iniciativ"a, expressa rta própria Constitrada de capitais que ajudem à fimlnciái" ·o desenv-olvimento tuição Nacional, assume hoje, foros de realidade, o povo e
e a promover a atualização. de noss9 _pa_rg_ue produtivo".
o empresariado brasileiros vêm se esforçando e se sacrificando
Sr. President~. por considerar o pronunciamento do Pre- i para que :ísso seja possível.
sidente da Fiesp, Dr: Mário Amato,_ ~_1_11portailte e- um eco
Além disso, acabamos de receber a chancela do Fundo
de nossa luta de_ maior aproximação -oom TaiWan- e com 0 Monetário Internacional para o programa de recuperaçãO ecOmundo asiático aSsim coÍll.Q para a entrada de capital externo nômica do País e parece que- estamos ·em-vias de conseguir
em nossa economia, peço que 0 discurso do Sr. Mário Amato uma solução para o problema do nosso endividamento exseja transcrito nos anais desta Casa.
terno.
Anima-nos o fato de que já voltamos, embora em escala
DOCUMeNTO A QUe Se REFeRe O SR. NeY ainda limitada, a receber capitais de risco e fínancíamentos
MARANHÃO eM seu DISCURSO:-·
estrangeiros. Afinal, dependemos da entrada de capitais que
SAUDAÇÃO ·DO PRESIDENTE DA FIESP/CIESP, ajudem a financiar o desenvolvimento e a promover a atuali·
~ÁRIO AMATO, AO MINISTRO DA ECONOMIA DE zação do nosso parque produtivo.
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Acredito que, por todas as razões aqui expostas, temos
muito a realizar juntos, portanto, Senhor Ministro e Senhores

integrantes desta comitiva, tenham a certeza de que Taiwan
terá em n6s interlocutores atentos e interessados, os senhores
e os seus compatriotas serão sempre bem-vindos a esta Casa,
que os saúda e faz votos de uma boa estada em nosso País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia
o seguinte discurso.) -:Sr. Presidente, Sr'~ e Srs. Senadores,
no último dia 3 de abril, discursando desta tribuna, a propósito
da Reforma Ministerial, afirmei que, ao substituir o comando
de setores-chave.do Poder Executivo, o Presidente Collor
procurava adequar~se ãs exigências do processo político, ampliando a base de sustentação do Gov-erno no Congresso Nacional.
Contíriuo enteildendo ã -ieforma- ministerial, Sr. Presidente, Srs. Senadores, como uma providência natl!ral para
obtenção da maioria parlamentar necessária à aprovação do
projeto de reformas do Governo Collor.
A mim não rp_e parece que o Presidente Collor, como
pretendem alguns setores da oposição, esteja sendo incoerente, ao chamar para o Ministério ã.lgu-ns nomes que compuseram equipes de Governos anteriores.
A propósito disto. Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de pedir a transcrição do editorial do Jornal de Brasília
de hoje, sob o título "Recado de Collor", nos Anais da Casa.
A matéria do Jornal de Brasília resume com muita propriedade esta questão e estou de pleno acordo com os aspectos
ali abordados.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Não há mais
oradores inscritOs.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
os trabalhos, designando para a sessão ·ordinária--de segunda-feira próxirila, a seguinte
ORDEM DO DIA
-lPROJETO DE LEI DA CÁMARA, N• 73, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno úõico, do Projeto de Lei da Câmara
n9 73, de 1991 (n~ 4.064/g9-;-na Casa_de origem), de iniciativa
do Tribunal de Contas da União, que dispõe sobre a Lei
Orgânica do Tribunal de Contas da União, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n' 62, de 1992, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania: 1~ pronunciamenw
to: favorável ao Projeto com 35 eniendas que oferece: 2~ pronunciamento (sobre as Emendas de Plenário): favorável as
Emendas de n~ 44, 45, 56 e 65; favorável nos termos de subemendas, às de n' 36 a 38, 40, 42, 54, 55, 57, 59, 62 e 66;
pela rejeição das de n• 43, 46, 47 a 53, 58, 60, 61, 63 e 64;
pela prejudicialidade das de n9 39 e 41; e apresentando a
de n• 67, do Relator.
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-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 126, DE 1990
(Em regirrle de Ürgêncíá, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Proj_eto de Lei da Câmara
no 126, de 1990 (no 1.854/89, na Casa de origem), de iniciativa
do Ministério Público da União, que cria a Car~eira de Apoio
Técnico Administrativo do Ministério Público da União e seus
cargos, fixa os valores de vencimentos, e dá outras providências, tendo
PARECERES,
-da Comissão de Constituição, Justiça e CidadanJa, sob
n~ 485, de 1991, favorável, com voto_ vencido, em separado,
da Sen;1dora Júnia Marise; e
- de Plenário, Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho,
favorável às Emendas n9 1 a 4, 6 a 8; e favorável à de n~
5, nos termos de subemenda que apresenta
"
~3-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 125, DE 1991- COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos- termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno úiüco, do Projeto de Le(da Câmara
no 125, de 1991-Complementar (n' 60/89, na Casa de origem),
que disciplina os limites das despesas com o funcionalismo
público, na forma do art. 169 da Constituição Fe"der3.1~ tendo
PARECERES, proferidos em plenário.
(Relator: Senador Meira Filho.
-1' pronunciamento: favorável ao projeto;
- 2' pronunciamento: favorável" à emenda de plenãrio.
(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas
perante a Comissão de Assuntos Económicos.)
~4-

REDAÇÃO FINAL
... PROJETO DE LEI DO SENADO N' 203, DE 1991
Discussão, em turno único, da Redação final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n 9 64, de 1992), do
Projeto-de Lei do Senado n" 203, de autoria do Senador Francisco Rollemberg, aJterando a Lei n" 6.368, de 21 de outubro
de 1976, que dispõe sobre medidas de prevenção e repressão
ao tráfico ilícíto e uso indevido de substâncias entorpecentes
ou que determinem dependência 'física ou psíquica e dá outras
prOVidências.

-·sREDAÇÃO FINAL
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 12, DE 1991
Discussão, em turno único, da Redação final (oferecida
pela Comissão Ditetoi-a em seU Parecer n9 63, de 1992), do
Projeto de Resolução n" 12, de 1991, de autoria do Senador
Jutahy Magalhães, que estabelece princípioS gerais de Processo Legislativo, e dá outras providências.

-6PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 31, DE 1991
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 31, de 1991 (n' 4.618/90, na Casa de origem), de iniciativa

2240

Quíntii-Ieira ·16

l)!ÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

do Presidente da República, que altera a Lei n~ 5.700, de
1~ de setembro de 1971, que dispõe sobre a form"a_e a apresentação no Brasil dos Símbolqs Naciona~s}Je!!do
PARECER, proferido em_P_lenário, _Relator: Senador
Mansueto de Lavor, favorável nos termos de substitut!vo que
oferece.
---

-7-
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Altera a redação do§ 29do art. 14 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. (1" signatário: Senador César
Dias).

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Está encerrada
a sessão.
- --(Levanta-se a sessão às 17hçrÇis .e 25 minUtos.) -

ATOS DO PRESIDENTE

ATO DO PRESIDENTE N• 142, DE 1992
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•' 93, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui~
Discussão, ertnurno único, do Projeto de Lef_da Câmara ções regimentais e regulamentares, de coi:tformidade com a
n"' 93, de 1991, (n9 4.819/90, na Casa de origem), de iniciatiVa delegação de competência qiie lhe foi outorgada p_elo Ato
do Ministério Público da União, que cria Cargos de Procura- da Comissão Diretora n~2, de 1973, de acordo com o disposto
dores do Trabalho de 2~ Categoria, cargOs efetiVoSeo-em coin_is- no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990 e no Ato da
são e dá outras providências, no ârribíto do MiniSt~rio PúbliCo CõrUísSão Diretora il" -1, de 1991, e tendo em vista o que
do Trabalho, tendo
consta do Rrocesso n' 004.633/92-0, resolve nomear JESUINO
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 59, de 1992, da Co' DE CARVALHO JÚNIOR para exercer o cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, Código AS-1, do Quadro de
missão
Pe-ssoal do Senado Federal, com lotação e eXerCício nO Gabi-de Constituição_, Justiça e CidaJania.
nete do Senador José Fogaça.
-8Senado Federal, 15 de abril de 1992. ___.,...Mauro Beuevides,
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 114, DE 1991
Presidente.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
ATO DO PRESIDENTE N• 143, DE 1992
n' 114, de 1991 (n' 2.214/91, na Casa de origem), de iniciativa
·o Presidente do senado Federal, no uso de suas atribuido Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a reestruturação da Justiça Fedcral_çle _Primeiro Grau da 4~ Região -ções regimentais e regulamentares, de conformidade com
a delegação de competência que lhe foi Outorgada pelo Ato
- -- -·
e dá outras providências, tendo
9
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 58, de.1992, da Co- da Comissão Dii:etora n 2, de 1973, de acordo com o disposto
no artigo 243, § 2', da Lei n• 8.112, de 1990, e no Ato da
missão
Comissão Diretora il" 1, de 1991, e tendo em v1sta o que
-de Constituição,__Justiça e Cidadania.
consta do Processo n•004. 746/92,9, resolve nomear MARBA
-9ROSANGELA TEIXEIRA FURTADO para exercer o carPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
go, em comissão de Secretário Parlart)ent_ar, Código_ AS-1,
N' 15, DE 1988
.
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação e
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis- exercício no Gab.inet-ê do Líc!er do _PMDB, Senador Humberto
lativo n' 15 de 1988 (n' 20/88, na Câmara dos Deputados), Lucena.
Senado Federal, 15 de abril de 1992. -Senador Mauro
que aprova o texto da Convenção n~ 154, i:fã-Orga:nização
Internacional do Trabalho -_OIT, sobre Q incentiyq_,à riego- Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 144, DE 1992
ciação coletiva, adotada em Genebra; em 19Kf, durante a
67~ Reunião da Conferéncia Tnteriüfciõtiàl do Trabalho, tendo
O Presidente do Senado Federal, nO uso de sua corrÍpePARECERES FAVORÁVEIS, sob-il' 48e49, de 1992, tência regimental e regulamentar, resolve:
das Comissões:
Art. 19 Designar Comissão Esp~cial preSidida pelo Dr.
-de Constituição, Justiça e Cidadania; e MANOEL VILELA DE MAGALHAES, Diretor-Geral do
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Senado Federal, e integrada pelos servidoreS NEY MADEI-lORA ABRAHÃO, Diretor da Subsecretaria de Administração
de Pessoal SARAH ABRAHÃO Assessora da SecretariaPROJETO DE RESOLUÇÃO N• 23, DE 1991
Geral da Mesa, DIRCEU TEIXEIRA DE MATOS, Assessor
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 Legislativo, NILSON DA SILVA REBE_LLO,.Co()rdenador
23, de 1991, de autoria do Senador Mauricio Corrêa, qu~-- de Recursos Humanos do PRODASEN e FLORIAN AUaltera a redação do parágrafo único do art. 114 e acrescenta GUSTO COUTINHO .MADRUGA, Direfor-Adjunto do
§ 39 ao artigo 126- do Regimento Interno do Senado Federal Ç~GRAF, para o fim -de examinir as effielldas Oferecidas
tendo
·ao anteprojeto de Resolui;3o que institui o Plano .de Carreira
PARECERES, sob n'' 2 e 3, de 1992, das Comissões:
dos servidores do Senado Federal, com vistas à consolidação
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável.
do seu texto,
- Diretora, favorável ao Projeto, com emenda que apreArt. 29 Os trabalhos da Comissão deve.i'ão estar con:.
senta.
cluídos no dia 30 de abril de 1992.
__
Art. 3f> O Presidente da Comissão poderá requisitar ser-Hvidores para assessoramento e secretariado e requerer dos
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
órgãos da Casa elementos e informações necessários à execuN• 24, DE 1991
ção das suas tarefas.
(Incluída em Ordem do Dia, nos termos "do
Art. 49 Este Ato entra em vigor na data de sua publiart. 358 do Regimentõ-Intcrno)
cação.
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Art. 59 RevogãniRse as disposições em contrário.
Senado Federai, 15 de abril de 1992.--- Senador Mauro
Benevides, Presidente.

PORTARIA DO PRIMEmo SECRETÁRIO
PORTARIA N• 14, DE 1992
O Primeiro Secretário do Senado Federal, no Uso de
suas atribuições regimentais, resolve, prorrogar, por 30 dias,
nos termos do artigo 152 da Lei n• 8.112, de 1990, o prazo
para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Inquérito designada pela Portaria n• 2, de 1992.
Senado Federal, 10 de abril de 1992. -Senador Dirceu
Carneiro, Primeiro Secretário.
--

ATO DO DIRETOR-GERAL
Al;O DO DIRETOR-GERAL N• 4, DE 1992
O Diretór-Gefal do Senado Federal, no uso de suas atribuições regulamentares, resolve, prorrogar, por 30 (trinta)
dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão
Especial designada pelo Ato n' 2, de 1992.
~errado Federal, 15 de abril de 1992. Maooel Vilela
de Magalhães, Diretor-Geral.

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
1~ Reunião Ordinária, realizada
em 31 de março de 1992
Às dezessete horas do dia trinta e um de março de mil
novecentos e noventa e dois, na sala de reuniões da Comissão,
Ala Senador Alexandre Costa, sob a presidênci? do Senhor
Senador Louremberg Nunes Rocha, reúne-se a ComisSão de
Educação com a presença dos Senhores Senadores G aribaldi
Alves Filho, João Cá.lmon, José Fogaça, Mansueto de Lavor,
Amir Lando, Josaphat Marinho, João Rocha, Meira Filho,
Júlio Campos, Jonas Pinheiro._Levy Dias, Esperidião_Ami~,
Wilson Martins'e Carlos Patrocínio. Deixam de comparecer,
por motivo justificado, Os Senhores Senadores Alfredo Campos, Coutinho Jorge, Flaviano Melo, Humberto Lucena, Hugo Napoleão, Marco Maciel, Almir Gabriel, Teotónio Vilela
Filho, Fernando Henrique Cardoso, Darcy Ribeiro, Áureo
Mello, Júnia Marise e Amazonino Mendes. Havendo número
regimental o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos
e passa a leitura do ofíciO de 18 de novembro passado, recebido
do Senador Fernando Henrique Cardoso, Relator do Projeto
de Lei da Câmara n945, de 1991 que "dispõe sobre a concessão
de bolsa de estudo e pesquisa aos pós-graduados e dá outras
providências", de autoria do Deputado Florestan Fernandes,
através do qual solicita sejam ouvidas autoridades representantes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
eJecnolÓgico- CNPq, Coordenadoria de Apetieiçoamento
e Pesquisa do Ensino Superior- CAPES, Secretaria'Nacional
de Ensino Superior - SENESU, Associação Nacional dos
Pós-Graduados - ANPG e Secretaria de Ciência e Tecnologia: O Senador João Calmon manifesta sua preocupação
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quanto a vinda de depoentes à esta Comissão, tendo em vista
a dificuldade de quorum. O Senhor Presidente esclarece que
o Senhor Fernando Henrique Cardoso comprometeu-se em
evitar este tipo de problema e, uma vez que já foram mantidos
contatos preliminares com -os depoentes, determinou-se a realização de uma reunião extraordinária no próximo dia 30 de
abril, às dez horas, quando deverão ser ouvidas as seguintes
pessoas: Dr. Marcos Luiz dos Mares Guia, Presidente do
- CNPq; Dr~ Eunice Durhan, Presidente do SENESU; Dr. Sandoval Carneiro Junior, Diretor-Geral da CAPES e Dr. Marcelo Chris-toff,- Presidente da ANPG. Em seguida, o Senhor
Presidente faz leitura de cópia da carta de 19 de setembro
último, do Senador Mansueto de Lavor, dirigida ao Presidente
da Comissão de Constituição e Justiça, Senador Nelson Carneiro, e aprovado_ por essa ComisSãO-no -dia 25 do mesmo
mês, através do qual, como relator do Projeto de Lei n9 62,
de 1991 que "dispõe sobre a criação da Universidade Aberta
do Brasil e dá outras providências", de autoria do Poder Executivo, também solicita a realização de audiência pública, porém, em reunião conjunta com eSta comissão, para ouvir as
seguintes autoridades: Prof. José Goldemberg,_ Ministro de
Estado da Educação, Prof. Eduardo Coelho, Reitor da Universidade Católica de Campirias e Presidente do Conselho
de Reitores, Prof. Cristovão Buarque, da Universidade de
Bra.sHia - UnB e Prof. Juan Bordanave, da Universidade
Santa Úrsula do Rio de J~eiro. Matéria esta _que deverá
ser discutida na próxima reunião. O Senhor Presidente coloca
a questão sobre o funcionamento das Comissões, destacando
estudo em andamento na Câmara dos Deputados. Manifesta-se ainda sobre este assunto o Senhor Josaphat Marinho.
Dando prosseguimento aos trabalhos, o Senhor Presidente
cede a palavra ao Senador Garibaldi Alves Filho para que
faça a leitura do item 8 da pauta, Projeto de Lei da Câmara,
n9 108, de 1991 que "autoriza 6 Poder Executivo a criar uma
Escola Agrotécnica Federal no Município de Araguaína, Estado do Tocantins e dá outras providências", de autoria do
Deputado Edmundo Galdino. Relator: Senador João Rocha.
Parecer: Favorável. Colocado em discussão e votação é aprovado por un?nimidade. A seguir, t~ndo em vista tratar-se
de matéria terminativa, a presidênCia comunica que será feita
apenas a leitura e discussão do item 6, passando a palavra
ao Senador Josaphat Marinho, que lê o seu relatório ao Projeto de Lei do Senado n~ 77, de 1991, que "fixa proposta
de maior atendimento devidamente quantificada em _percentual de tempo de programação diária de teleradiodifusão para
temas, autores e intérpretes nacionais, regionais e locais",
de autoria do Senador Francisco Rolemberg. Parecer: Favorável, na forma do Substitutivo que apresenta. Em discussão,
o Senhor Senador João Calmon faz breve comentário sobre
a necessidade de serem ouvidas as diversas entidades envolvidas. O Relator, Senador Josaphat Marinho, declara haver
tomado esse cuidado quando c;ta elaboração de seu relatório.
Faz uso da palavra, ainda, o Senhor Meira Filho. Continuando
os trabalhos, passa-se aos itens da Pauta-Extra e, mais uma
vez, o Senhor Josaphat Marinho, como Relator, profere o
seu parecer por audiência da Comissão de Assuntos Sociais,
ao item 1, Projeto. de Lei do Senado n9 367, de 1991 que
·~cria o Serviço Nacional de Aprendizagem Bancária - SENAB, e dá outras providências", de autoria do Senador Mauricio Corrêa. Uma vez que o item 2 da Pauta-Extra, Projeto
de Lei do Senado n? 374, de 1991 que "dispõe sobre a fabri·
cação e uso de para-raios radioativos e dá outras providênCias", de autoria do Senador Mareio Lacerda, possui o mesmo

2242 Quinta-feira 16

DIÁRIO bO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Abril de 1992

Relator e de forma semelhante ao anterior, o Senhor Presi- 320191, PLS 77191, PLS 372192, PLS 338191 e PLS 403191.
dente propõe sejam discutidos e votados juntos, 9 que foi O Senhor Presidente encerra a reunião às dezoito horas e
aceito. Não havendo quem ·queira discut~-los, são aprovados quarenta minutos, lavrando eu, Maria Olimpia Jiménez de
por unanimidade. Tendo em vista a ausência de quorum quali- Almeida, Secretária, a presente Ata que lida e aprovada será
ficado para deliberar sobre as demais matérias, ficiun adiadas assinada pelo Senhor Presidente. -Senador Louremberg Nuos PLS 158191, PLS 166191, PLS 157191, PLS 175191, PLS ues Rocha, Presidente.

